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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Wulan Shop merupakan jenis usaha yang bergerak dalam bidang penjualan 

pakaian. Wulan shop terletak di basement Ramayana Blok D NO.13-14-Blok D 

No.86-87 dan Blok D No.164-165 Pangkalpinang. 

Pada masa pandemi saat ini sangatlah mempengaruhi dalam bidang usaha 

maupun bisnis dll. Serta menghambat dalam proses penjualan. Apalagi saat ini 

persaingan dalam bisnis online semakin ketat, keberadaan informasi menjadi 

sangat penting. Demikian Wulan Shop yang membutuhkan suatu website 

interaktif kepada konsumen dalam proses jual beli . selama ini pihak Wulan Shop 

masih melakukan bisnis jual beli masih tergolong tradisional dengan datang 

langsung ke toko. Hal ini lah yang menyebabkan jangkauan pasar kurang 

maksimal. Selain itu, pencatatan data produk dan data transaksi masih dilakukan 

secara manual dengan cara direkap dengan buku. Pencatatan pada buku 

menyebabkan pencarian data membutuhkan watu yang sangat lama dan rentan 

akan hilangnya data-data. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian untuk membuat 

“Optimasi Sistem Informasi E-commerce Pada Wulan Shop Pangkalpinang 

Menggunakan Model Fast ” yang dapat memasarkan produk secara online dan 

mengatur data pembayaran. 

Fungsi utama website ini sebagai media penjualan secara online untuk 

mempermudah pembeli melakukan pembayaran pemesanan dan mempermudah 

pihak dari Wulan Shop dalam mengolah data transaksi, penjualan serta stok 

produk. Customer dapat memperoleh informasi mengenai detail produk yang 

diinginkan. 

Sistem e-commerce ini dibangun menggunakann bahasa pemrograman web 

yaitu PHP dan MySQL sebagai database. Sistem e-commerce ini juga dilengkapi 

dengan fitur katalog produk, keranjang belanja, update status pemesanan, dan 

laporan transaksi penjualan dan grafik penjualan. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas dirumuskan suatu permasalahan yaitu: 

Bagaimana cara membangun sebuah website e-commerce untuk meningkatkan 

penjualan produk sebagai media promosi  secara online? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah supaya penelitian tidak 

menyimpang dari tema yang sudah di tetapkan. Batasan masalah yang dibuat pada 

sistem ini sebagai berikut: 

1. Sistem yang dibuat adalah sistem e-commerce pada Wulan Shop agar 

pembeli dapat melakukan pemesanan produk secara online. 

2. Sistem pembayaran dilakukan secara tunai , transfer, lewat rekening bank, 

atau melalui website yang dibuat. 

3. Sistem pemesanan melayani luar kota pangkalpinang dan sekitarnya  

4. Pembuatan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman php dengan 

database MySQL 

5. Sistem hanya memberikan informasi barang yang tersedia dan proses 

pembelian barang tersebut 

6. Sistem tidak membahas stok barang 

7. jasa kurir hanya menggunakan dua (2) sistem jasa ekspedisi 

8. Belom melayani menggunakan sistem COD 

9. Barang yang sudah di dipesan atau sudah dibeli tidak dapat dibatalkan 

10. Ongkir di luar kota maupun dalam kota masing-masing sudah ditentukan  
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Sistem dapat menghasilkan aplikasi berbasis web dengan framwork 

bootstrap agar tampilan web (interface). 

2. Sistem dapat digunakan pembeli untuk memesan produk secara online. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Memberikan informasi yang dibutuhkan customer mengenai produk yang 

 akan dicari dan dibeli. 

2. Meningkatkan efisiensi waktu customer dalam melakukan transaksi  

pembelian. 

3. Memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi pembelian produk  di  

wulan shop secara online. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Agar lebih mudah dipahami sistematika penyusunan laporan skripsi ini dibagi 

menjadi beberapa bab, yaitu sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang dasar-dasar teori penelitian yang digunakan 

peneliti dalam memecahkan masalah yang terjdi. Dan teori-teori 

yang mendukung judul, dan mendasari pembahasan secara detail 

yang akan digunakan dalam penerapan aplikasi e-commerce, 

tinjauan studi penelitian dan teori lainya yang berhubungan dengan 

judul skripsi yang diambil. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan membahas mengenai model yang akan digunakan, 

yang terdiri dari model pengembangan perangkat lunak, metode 

penelitian dalam pembangunan perangkat lunak dan tolls (alat 

bantu dalam analisis dan merancang sistem informasi). 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pembahasan analisis yang dibahas meliputi 

definisi masalah, analisis sistem yang sedang berjalan, gambaran 

umum sistem informasi yang akan dibuat, rancangan database, 

rancangan layar, serta kelebihan dan kekeurangan sistem informasi 

yang dibuat. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang sifatnya 

membangun untuk bahan peninjauan selanjutnya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi tentang sumber-sumber atau buku-buku yang menjadi 

referensi atau acuan dalam penyusunan skripsi ini. 

 


