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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang  

Beautyshop.id merupakan usaha online pada Beautyshop.id yang 

bergerak dalam bidang kecantikan dengan menjual produk-produk tata rias 

awajah dan perawatan tubuh. Selama ini Beautysop.id sudah 

mempromosikan usahanya menggunakan sosial media yang tempatnya 

berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Selindung, kecamatan Gabek, kota 

Pangkalpinang yang merupakan awal mula mulainya usaha online shop 

pada bulan Oktober tahun 2018 yang sudah dijalankan selama 2 tahun 

hingga sekarang. 

Produk kecantikan merupakan salah satu kebutuhan primer 

(utama) saat ini bagi kaum perempuan. Tampil cantik bagi perempuan 

merupakan sebuah tuntutan untuk menunjang sikap percaya diri dalam 

setiap aktivitas. Pada online shop ini menjualkan beberapa produk 

kecantikan termasuk kosmetik, produk yang dimaksudkan yaitu digunakan 

pada tubuh manusia untuk membersihkan dan memutihkan, mempercantik 

diri tanpa mempengaruhi struktur tubuh. Jenis kosmetik ada 2 macam 

yaitu penggunaan kosmetik untuk area wajah seperti bedak, krim wajah, 

lipstick, maskara, dan sebagainya. Sedangkan kosmetik untuk perawatan 

badan yang digunakan untuk merawat tubuh, termasuk lotion whitening, 

parfum, sabun, body scrub dan lainnya. Kecantikan dari segi bentuk dan 

fisik kini menjadi populer dimasyarakat sehingga menciptakan banyak 

solusi atau alternatif untuk mendapatkannya. Kebutuhan in juga 

melatarbelakangi perlunya sebuah informasi yang praktis seputaran produk 

kecantikan. Dengan adanya E-Commerce ini memudahkan customer untuk 

melakukan transaksi jual beli tanpa harus datang ketempatnya. 

Sistem informasi penjualan produk kecantikan berbasis e-

commerce adalah informasi yang menyediakan atau menjualkan produk-

produk kecantikan secara online maupun internet. Pemilik online shop 
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mencari produk kecantikn di marketplace untuk mengambil gambar 

produk kecantikn dengan harga yang murah dan terjangku yang pasti 

berkualitas, sehingga produk tersebut dijualbelikan kembali melalui sosial 

media dengan sistem penjualan nya yaitu Pre Order(PO).   

Tetapi selama ini penjualan atas produk kecantikan tersebut masih 

bersifat manual dan belum tertatadengan rapi dimana terdapat masalah dan 

kekurangan yaitu adanya informasi yang belum tertera dengan baik 

sehingga proses yang dlikukan terjadi kesalahan dalam pengumpulan data 

dan proses belum terstruktur khususnya pada pembayaran, keuntungan 

perbulan, perekapan orderan penjualan yang tidak menunjukkan hasil yang 

benar dan laporan penjualan. 

Dengan adanya masalah yang dihadapi Beautyshop.id tersebut 

maka dibutuhkan kehadiran sebuah website dngan tujuan penelitian adalah 

menghasilkan sistem informasi penjualan berbasi e-commerce yang 

nantinya dapat membantu dalam pengolahan data, promosi dan transaksi 

yang dilakukan melalui media webiste e-commerce untuk menunjang 

proses sistem berjalan dengan baik. Maka dengan latar belakang di atas, 

penulis tertarik untuk membuat webiste sebagai bahan penelitian dengan 

judul “Analisis  dan Perancangan Sistem Informasi E-commerce pada 

Beautyshop.id’’ sehingga mempermudah dalam proses pembayaran 

transaksi penjualan, pembuatan laporan serta memudahkan dalam proses 

memperoleh informasi yang diperlukan. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti 

merumuskan permasalahannya sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang sistem informasi penjualan produk 

kosmetik berbasis E-ecommerce dengan metode RAD? 

2. Bagaiman mempromosikan barang yang dijual untuk memperluas 

dalam penjualan, agar dapat dikenal oleh banyak masyarakat luas? 
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3. Bagaimana perancangan sistem informasi penjualan online pada 

Beautyshop.id dengan menggunakan e-commerce? 

 

1.3 BATASAN MASALAH 

1. Pada sistem penjualan online ini digunakan sebagai media 

pemasaran dalam menjual barang yang dijual. 

2. Produk atau barang yang dijual berupa kosmetik , dan lainnya 

dalam transaksi dapat dilakukan dengan pembayaran secara cash 

maupun transfer 

3. Penelitian ini menggunakan metode Rapid Application 

Development (RAD) 

4. Sistem penjualan dalam pengiriman produk kecantikan bisa di 

ambil secara langsung Cash On Delivery (COD). 

5. Sitem pembayaran bisa melalui cash maupun transfer 

6. Tidak adanya return barang 

7. Apabil terjadi kecacatan produk tersebut akan di refund sesuai 

kondisi kerusakan produk. 

8. Informasi di buat hanya meliputi pemesanan produk, penjualan, 

informasi produk, pembayaran, pengiriman dan laporan penjualan. 

9. Jangkauan penjualan produk hanya melayani pembelian yang 

berada di Indonesia 

10. Produk kecantikan di jual menggunakan sistem Pre Order (PO) 

11. Website online shop ini pada tahap awal digunakan untuk 

melakukan penjualan, tidak membahas keamanan website dan 

jaringan. 

 

1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mempercepat pembuatan website mnggunakan metode 

RAD dengan tampilan yang menarik. 
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2. Untuk mengetahui penjualan dari produk kecantikan menjadi e-

commerce mempermudah user dalam menggunakan sistem. 

3. sebagai media informasi penjualan produk kecantikan untuk 

mempromosikan produk secara detail. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian  

1. Bagi costumer  

Dapat memberi kemudahan pada costumer dalam membeli 

produk yang diinginkan dengan keterangan produk secara 

detail melalui web. 

2. Pemilik online shop  

Meningkatkan kualitas pelayanan dalam penjualan yang dapat 

mengetahui laporan keuangan di rekapan tanpa harus 

melakukan pengecekan secara manual. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Laporan kuliah praktek dalam penelitian ini dapat dikelompokkan 

menjadi 5 bab. Pembahasan materi pada tiap-tiap bab dibuat secara 

sederhana, disampimg ini juga memberikan gambaran sistematis yang 

saling berkaitan dan urutan dari beberapa uraian dalam pembahasan setiap 

babnya. Berikut adalah sistematika pembelajaran:  

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas secara umum mengenai permasalahan 

yang ada seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan yang merupakan gambaran secara 

ringkas dari seluruh materi. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini membahasan mengenai pandangan-pandangan 

teoritis yang berhubungan dengan pemasalahan yang akan 
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di teliti dan di analisis, penulis akan menguraikan kerangka 

pikiran yang membahas definisi dengan menggunakan 

metode Rapid Application Development (RAD) e-commerce 

sebagai acuan penelitian kuliah praktek ini 

BAB III : ORGANISASI 

Bab ini membahai mengenai kerangka kerja pada online 

shop dan merupakan proses atau cara ilmiah untuk 

mendapatkan data yang digunakan untuk keperluan 

penelitian dalam menyelesaikan tugas kuliah praktek. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang analisi masalah sistem yang berjalan, 

analisis hasil solusi, analisi kebutuhan sistem usulan, 

analisis sistem, perancangan dan pengujian sistem. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini, penulis menarik kesimpulan yang 

menjelaskan butir-butir jawaban dari pertanyaan yang ada 

serta segala kesimpulan dari pembahasan yang telah 

disampaikan. Penulis juga memberikan saran dari hasil 

penelitian yang dilakukan dengan harapan dapat berguna 

dalam perusahaan. 

 


