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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi 

yang sangat cepat membuka peluang bagi para pebisnis (yang memiliki usaha) 

untuk meningkatkan pendapatan dan memperluas jangkauan penjualannya. 

Perkembangan ini begitu pesat setelah kemunjulan internet. Internet memberikan 

metode baru untuk pebisnis dalam menjual produknya atau sering disebut dengan 

penjualan online dengan menggunakan media sosial atau melalui website E-

Commerce. E-Commerce merupakan salah satu aplikasi yang banyak digunakan 

saat ini.  Berdasarkan pemahaman diatas bahwa, kebutuhan terhadap informasi 

yang berkualitas tersebut dirasakan pula oleh salah perusahaan  yakni RIZAL 

MEUBEL.  

RIZAL MEUBEL adalah salah satu usaha yang bergerak dalam bidang 

penjualan  Mebel Jati dan Furniture yang Didirikan oleh pasangan suami istri 

Bapak Marli dan ibu Hj. Suriyah sejak tahun 2010 yang beralamat di Jl. Meleset 

(KKO Harun) Pangkalbalam, memiliki 6 (enam) karyawan diantaranya 2 (dua) 

karyawan bagian gudang, 1 (satu) karyawan bagian finishing, 1 (satu) karyawan 

bagian penservisan, 1 (satu) karyawan bagian depan (administrasi), 1 (satu) 

karyawan bagian pengiriman barang. 

Bahan untuk produksi furniture adalah kayu jati yang sudah setengah jadi 

yang dikirim langsung dari Jepara atau kayu lokal yang ada dipangkalpinang. 

Untuk pengiriman kayu jati dari Jepara dilakukan dengan melalui ekspedisi kapal 

laut, kemudian kayu setengah jadi (sudah diukir) dirakit di tempat pembuatan 

RIZAL MEUBEL, sedangkan pembuatan dari bahan kayu lokal harus memesan 

terlebih dahulu seperti apa model furniture yang diinginkan, serta harus 

menunggu minimal 1 minggu tahapan pembuatan. Untuk bahan lainnya mulai dari 
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kain, busa, ataupun bahan untuk pewarna kayu didapat dari pasar lokal 

Pangkalpinng. 

RIZAL MEUBEL saat ini masih menggunakan sistem penjualan manual 

yaitu menunggu pelanggan untuk datang ke toko, serta kurangnya promosi 

maupun iklan dari produk yang dijual oleh toko tsb. Pendataan barang pada toko 

juga kurang optimal karena pegawai toko melakukan pendataan setiap selesai 

transaksi pembelian dan tidak ada pendataan khusus pada akhir bulan. Selain itu 

teknologi yang digunakan saat ini adalah SMS (Short Massage Service) atau WA 

(whatsapp) sebagai salah satu layanan seluler yang masih digunakan di RIZAL 

MEUBEL. Dengan adanya E-Commerce ini diharapkan dapat meningkatkan 

kinerja penjualan serta memperluas cakupan wilayah penjualannya, juga dapat 

mengurangi biaya promosi yang sudah tersistem secara online.  

Perancangan sistem ini memasarkan produk/barang yang dijual pada 

RIZAL MEUBEL. Sistem dijalankan admin dan karyawan/bagian penjualan serta 

diakses oleh pelanggan. Perancangan sistem informasi ini menggunakan metode 

berorientasikan objek dan pengembangan model Fast serta pemesanan berbasis E-

commerce ini menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP, MySQL sebagai 

database, Notepad++, sublime text untuk mengedit suatu aplikasi dengan 

menggunakan plug-in, dan Photoshop CS6 sebagai image editor. Dengan tools 

perancangan Unified Modeling Langguage (UML). 

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan diatas, penulis bermaksud 

mengangkat masalah tersebut untuk menyusun tugas akhir atau skripsi dengan 

judul. ”PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI E-COMMERCE 

FURNITURE PADA RIZAL MEUBEL PANGKALPINANG BERBASIS 

WEBSITE” maka dengan sistem ini diharapkan proses penjualan, transaksi 

penjualan serta promosi barang akan cepat diinformasikan kepada pelanggan dan 

juga dapat mengurangi biaya dalam hal promosi barang. 

1.2  Rumusan Masalah 

Masalah yang dihadapi oleh Rizal Meubel  Pangkalpinang adalah 

pelayanan yang kurang disebabkan sistem yang ada masih bersifat manual 

sehingga kurang efisien ketika ingin memesan barang serta transaksi laporan 
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penjualan yang kurang efektif,  maka permasalahan yang akan dibahas dalam 

penyusunan skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana sistem penjualan barang di Rizal Meubel yang sedang 

berjalan? 

2. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi penjualan barang 

secara online di Rizal Meubel Pangkalpinang?  

3. Bagaimana cara mengubah sistem konvensional menjadi sistem penjualan 

berbasis E-commerce? 

4. Bagaimana implementasi sistem informasi penjualan secara  online di 

Rizal Meubel Pangkalpinang? 

5. Bagaimana merancang sistem informasi sebagai sarana pemesanan barang 

secara online dan transaksi penjualan secara cepat dan akurat? 

 

1.3 Batasan Masalah  

Pembatasan masalah yang digunakan dalam sebuah pembahasan bertujuan 

agar dalam pembahasannya lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang akan 

dicapai. Adapun pembatasanya meliputi : 

1. Sistem yang dibuat berupa E-commerce yang menyediakan informasi 

barang yang dijual di Rizal Meubel.  

2. Sistem yang dibuat mewajibkan pelanggan untuk membuat akun dan login 

dahulu sebelum memesan barang, cetak data pemesanan, serta pembuatan 

laporan. 

3. Sistem informasi yang akan di bangun meliputi informasi barang, 

pemesanan barang dan transaksi pemesanan secara online pada Rizal 

Meubel Pangkalpinang. 

4. Sistem pembayaran dilakukan secara tunai (tidak kredit) bisa melalui 

rekening dan juga bayar di tempat. 

5. Sistem pemesanan furniture yang di implementasikan berlaku untuk 

seluruh Indonesia khususnya daerah Kepulauan Bangka Belitung. 



 

4 
 

6. Pengiriman diluar Bangka Belitung dikirim melalui jasa pengiriman JNT, 

JNE, dan lain sebagainya. 

7. Sistem ini tidak membahas tentang ongkir dan retur. 

8. Pengembangan sistem ini menggunakan bahasa pemograman php dan 

mysql/xampp 

9. Penulis menggunakan metode Fast dalam menyusun kerangka kerja, 

metode ini memiliki 8 tahapan, akan tetapi penulis hanya menggunakan 6 

tahapan saja, dikarenakan 2 dari tahapan kerangka kerja tersebut tidak 

dilakukan  oleh penulis yang merupakan tahap pengujian dan instalisasi. 

Dalam memusatkan masalah yang ada dan agar tidak menyimpang dari 

pokok pembahasan, maka pada perancangan sistem ini batasan masalah yang akan 

di bahas yaitu proses pengelolahan dan pemesanan Barang  Pada Rizal Meubel 

Pangkalpinang dimulai dari : 

a. Penulis melakukan riset pada Rizal Meubel Pangkalpinang. 

b. Penulis melakukan riset hanya untuk mengembangkan dan 

mempermudahkan memesan barang serta memuat informasi barang yang 

masih bersifat manual ke komputerisasi atau secara online di Rizal Meubel 

Pangkalpinang. 

 

1.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini, adapun 

tujuan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Membuat Sistem Informasi Pemesanan dan Transaksi Furniture dari yang 

manual menjadi Terkomputerisasi yaitu berupa Website. 

2. Merancang dan membangun suatu sistem informasi E-commerce 

pemesanan barang dan transaksi pemesanan pada RIZAL Meubel 

Pangkalpinang. 

3. Memberikan konstribusi kepada pihak Rizal Meubel Pangkalpinang 

tentang analisis, desain dan implementasi program pemesanan barang 

dengan menggunakan teknologi yang lebih up to date. 
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1.4.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Penulis 

a. Dapat menambah ilmu  pengetahuan dan pengalaman khususnya 

dalam hal membangun sistem informasi E-commerce pada RIZAL 

MEUBELPangkalpinang. 

b. Sebagai salah satu syarat kelulusan Program Studi Sistem Informasi 

untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom) 

2. Bagi Rizal MEUBEL Pangkalpinang 

a. Dapat mempermudah bagi pemakai untuk mengakses informasi kapan 

pun dan dimana pun mengenai produk di RIZAL Meubel 

Pangkalpinangyang terbaru secara up to date.  

b. Mempermudah pesanan barang melalui Website E-commerce yang 

telah dibangun. 

c. Dapat membantu admin dalam pengolahan data sehingga dapat 

terarah. 

d. Meningkatkan  kualitas pelayanan  kepada konsumen  yang  

membutuhkan dengan cepat dan akurat. 

e. Membantu mengefektifkan dan mengefisienkan waktu dalam proses 

pembuatan laporan transaksi pemesanan barang. 

f. Memudahkan  pengguna sistem dalam  menyediakan laporan-laporan 

yang bermutu serta memenuhi kebutuhan manajemen. 

3. Bagi ISB Atma Luhur Pangkalpinang 

a. Menambah referensi penulisan karya ilmiah dalam bentuk laporan 

skripsi bagi mahasiswa yang sedang mengambil skripsi. 
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1.5  Sistematika Penulisan 

 Sesuai dengan batasan masalah dan agar mendapatkan gambaran yang 

jelas mengenai sistem informasi pengajian ini, penulisan penyusunan skripsi ini 

dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut : 

 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

batasan masalah, Metodologi penelitian, tujuan dan manfaat, dan 

sistematika penulisan 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahs tentang tinjauan pustka, menguraikan teori-teori 

yang mendukung judul tentang sistem pembangunan berbasis website, 

dan mendasari pembahasan secara detail. Landasan teori akan 

membahas tentang definisi-defini atau model yang langsung berkaitan 

dengan ilmu atau masalah yang di teliti. Pada bab ini juga di tulisakan 

tentang tool/software yang digunakaan untuk pembuatan aplikasi atau 

untuk keperluan penelitian. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini membahas tentang  Metodologi penelitian yang terdiri dari 3 

bagian utama yaitu : model, metode penelitian, dan tools 

pengembangan sistem (alat bantu dalam analisis dan merancang 

sistem informasi) dalam pengembangan sistem dan judul skripsi 

menggunakan metode FAST (framework for application of system) 

alat bantu pengembangan sistem ERD (Entity Relationship Diagram) 

dan website.  

  

BAB IV      PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang analisa proses bisnis, activity diagram 

sistem berjalan, analisa masukan, analisa keluaran, identifikasi 
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kebutuhan, use case diagram sistem usulan, deskripsi usecase, 

pockage diagram, rancangan masukan, rancangan keluaran, ERD, 

transformasi,  LRS, tabel, spesifikasi basis data, class diagram, 

squence diagram, deployment diagram, rancanagan layar dan 

tampilan layar 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup dari semua pembahasan yang memuat 

kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi 

perkembangan dan kemajuan RIZAL Meubel Pangkalpinang dalam 

“PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI E-COMMERCE 

FURNITURE PADA RIZAL MEUBEL PANGKALPINANG 

BERBASIS WEBSITE”. 


