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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Butik Tio andra adalah toko pakaian yang menjual khusus pakaian batik, 

dimulai dari baju, celana, dan kebutuhan fashion  lainnya. Untuk saat ini, sistem 

penjualan pada Tio Andra Butik  dilakukan secara offline, sehingga proses 

penyampaian informasi kepada konsumen Tio Andra masih mengalami kesulitan 

dalam menawarkan barang-barang Tio Andra yang akan dijual, serta kesulitan 

dalam memberikan informasi mengenai barang-barang terbaru. selain itu Tio 

Andra juga melakukan promosi dan publikasi secara online yaitu melalui sosial 

media Facebook, namun ada beberapa kekurangan terhadap media sosial tersebut, 

yaitu pelayanan waktu yang kurang untuk transaksi atau pembelian yang 

dilakukan oleh konsumen dengan mudah dan cepat. Selain itu, dengan media 

facebook tidak semua orang bisa mengaksesnya, karena dibatasi oleh pertemanan. 

Sehingga untuk membantu konsumen dalam masalah kondisi, jarak, dan waktu 

yang mengharuskan konsumen untuk datang langsung ke Tio Andra Butik untuk 

melakukan transaksi, maka pembuatan dan perancangan Website E-commerce 

sangatlah diperlukan, dimana website E-commerce merupakan sarana pemasaran 

yang sangat efektif dan efisien untuk pemasaran produk hingga ke manca Negara. 

Electronic Commerce (E-Commerce) didefinisikan sebagai proses pembelian dan 

penjualan produk, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan 

memanfaatkan jaringan komputer, salah satu jaringan yang digunakan adalah 

internet yang berfungsi menghubungkan seluruh jaringan komputer di seluruh 

dunia. Dengan aksesnya yang mudah membuat internet dapat dijangkau oleh 

berbagai macam kalangan, khususnya kalangan menengah ke atas. Kemudahan ini 

tidak disia-siakan para pengguna layanan internet terkhususnya pihak yang 

berkecimpung dalam perdagangan. Dari beberapa permasalahan dan latar 

belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka terbentuklah topik skripsi 

untuk memecahakan permasalahan diatas dengan judul “Pengembangan 

Aplikasi E-Commerce pada Butik Tio Andra Fashion Pangkal Pinang 
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dengan Metode RAD”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yang 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara membangun dan merancang sebuah system informasi 

penjualan berbasis web pada butik tio Andra Fashion . 

2. Bagaimana mengimplementasikan system informasi penjualan baju berbasis 

Web pada Butik Tio Andra Fashion.  

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka didapat batasan batasan 

masalah sebagai berikut : 

1. Sistem ini hanya digunakan untuk butik Tio Andra Fashion di Pangkal 

Pinang. 

2. Metode pendekatan Sistem OOAD (Objeck Oriented Analysis Design), 

Menggunakan Model RAD. 

 

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Dari Penulisan Penelitian ini diharapkan dapat memberi tujuan dan manfaat 

untuk butik Tio Andra Fashion Diantaranya : 

1. Tujuannya Untuk Menghasilkan sistem Informasi Penjualan baju berbasis 

web pada Butik Tio Andra Fashion 

2. Manfaat bagi butik TioAndra Fashion Pangkal pinang diantaranya adalah 

Memperluas produk penjualan, dan Mempromosikan baju. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan merupakan petunjuk atau pengaturan tentang sistem 

penyajian pembahasan dalam laporan yang memuat gagasan-gagasan yang logis. 

Dan untuk memudahkan penulisan penelitian ini, penulis akan menjelaskan 

mengenai sistematika penulisan yang terdapat pada laporan ini. 
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Laporan disusun secara sistematika kedalam beberapa sub bab Dimana pada 

masing-masing bab akan diuraikan kedalam pembahasan perubahan sebagai 

berikut : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan 

penelitian. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini akan membahas serta menguraikan mengenai berbagai 

macam landasan teori yang digunakan dalam mendukung judul 

skripsi dan sesuai dengan kebutuhan dalam penulisan laporan 

skripsi. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang 3 bagian utama yaitu model pengembangan 

perangkat lunak, metode penelitian, dan tools (alat bantu dalam 

analisis dan merancang sistem informasi). 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang Analisi hasil dan pembahasan berisi hasil 

penelitian yang dibahas dan pembahasannya. 

BAB V PENUTUP 

  Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran yang Ada. 

 


