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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini sistem informasi sudah menjadi bagian yang sangat dibutuhkan di era 

perkembangan teknologi yang sedang berkembang. Meningkatnya kebutuhan 

teknologi saat ini dibutuhkan suatu sistem yang sudah terkomputererisasi. Apabila 

sudah terkomputererisasi maka informasi yang dihasilkan jauh lebih efektif. 

Banyaknya yang memanfaatkan teknologi informasi saat ini dapat meningkatkan 

produktivitas dan efektivitas pengguna. 

Penjualan produk jersey printing pada SINSTAR Racing saat ini belum 

sepenuhnya terkomputerisasi. Hal ini sangat mempengaruhi keefisienan waktu dan 

tempat dalam melakukan komunikasi ataupun bertransaksi. Oleh karena itu, untuk 

mengatasi kelemahan dan kekurangan dari sistem yang sebelumnya belum 

sepenuhnya  terkomputerisasi sangat dibutuhkan suatu sistem informasi penjualan (e-

commerce) berbasis website. 

Adannya sistem informasi penjualan (e-commerce)  berbasis website ini akan 

memudahkan dan membantu mempromosikan pemasaran online  melalui internet. 

Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dapat memudahkan bisnis tanpa 

terhambat jarak dan waktu. Dengan adannya e-commerce juga kapanpun dan dimana 

pun, mempermudah konsumen mencari informasi mengenai produk-produk yang 

akan ditawarkan dan mempermudah konsumen dalam melakukan pembayaran . 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang di atas maka dapat di tentukan beberapa rumusan 

masalah untuk melakukan penelitian yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang sistem e-commerce yang bisa memudahkan dalam 

berbelanja dan bertransaksi ? 
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2. Bagaimana menerapkan fitur-fitur yang menarik pada e-commerce Sinstar 

Racing ? 

3. Bagaimana mengimplementasikan e-commerce pada Sinstar Racing ? 

4. Bagaimana membangun serta merancang suatu media promosi penjualan 

untuk menarik konsumen? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Dari hasil rangkuman yang dipaparkan penulis hanya membatasi penelitian yaitu ; 

1. E-commerce yang dirancang ini hanya membuat sebatas sistem   penjualan 

jersey printing saja misalnya pemesanan baju sablon,desain,dll yang ada di 

toko Sinstar Racing 

2. Pembayaran hanya bisa dilakukan melalui rekening yang sudah ditentukan. 

3. Sistem ini tidak membahas tentang desain. 

4. Sistem ini tidak akan membahas tentang laporan keuangan 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian : 

1. Mengatasi kelemahan dan kekurangan dari sistem manual sebelumnya. 

2. Untuk memajukan sistem e-commerce pada Sinstar Racing 

3. Untuk mengetahui apa saja kendala yang kurang pada sistem Sinstar Racing 

4. Memudahkan konsumen dalam mencari informasi tentang Sinstar Racing 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

a Peneliti dapat menambah wawasan dalam membuat e-commerce. 

b Memperluas pemasaran dan meningkatkan penjualan barang secara online. 

c Untuk membangun prosedur pengembangan sistem e-commerce yang 

sedang berjalan pada Sinstar Racing. 

d     Sebagai acuan membangun sebuah sistem e-commerce 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan skripsi ini disusun dalam materi-materi dalam beberapa 

bab dan setiap bab terbagi menjadi sub-sub bab yaitu sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan dan manfaat, sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul 

dan mendasari pembahasan dengan detail dari objek penelitian. Berupa 

definisi-definisi tentang masalah yang diteliti. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang terbagi 

menjadi 3 bagian yakni model pengembangan perangkat lunak, 

metode penelitian pengembangan sistem dan tools pengembangan 

sistem. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum tentang gambaran umum 

objek penelitian struktur organisasi, tugas dan wewenang serta 

menjelaskan tentang detail rancangan sistem. Rancangan ini terdiri 

dari rancangan basis data yakni : ERD, transformasi ERD ke LRS, 

LRS, tabel, spesifikasi basis data, rancangan layar antar muka yang 

meliputi rancangan masukan dan rancangan keluaran,dll 

BAB V PENUTUPAN 

Dalam bab ini adalah bagian terakhir dari bab yang menjelaskan 

tentang kesimpulam dan saran-saran terhadap pada Sinstar Racing 

agar bisa bermanfaat dan dapat digunakan seutuhnyapada proses 

penjualan. 

  


