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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan internet yang semakin maju merupakan salah satu faktor 

pendorong berkembangnya E-Commerce. Internet adalah salah satu jaringan 

global yang menghubungkan jaringan komputer diseluruh dunia sehingga 

memungkinkan terjalinnya komunikasi dan interkasi antar satu perusahaan dengan 

konsumen. 

Toko Yanto Pancing merupakan salah satu usaha penjualan untuk produk 

perlengkapan pancing seperti Joran, reel, tali/senar dan banyak perlengkapan 

lainnya. Toko Yanto Pancing ini beralamat di Jl. Sekolah Kelurahan Selindung 

Lama Kota Pangakalpinang Kepulauan Bangka Belitung mulai berdiri pada awal 

tahun 2017. Kendala yang ada pada usaha ini yaitu belum ada pemasaran dan 

promosi secara online terhadap barang tersebut dan juga pendataan yang masih 

manual. 

Dengan adanya internet, usaha tersebut dapat mempromosikan macam-

macam peralatan pancing yang dijual sehingga dapat meningkatkan pelayanan 

terhadap pelanggan melalui penjualan secara online dan juga dapat mempermudah 

transaksi secara efektif. Penjualan online atau E-commerce sendiri merupakan 

pengembangan promosi penjualan melalui internet. 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa penulis akan 

membuat aplikasi layanan penjualan berbasis website (E-Commerce) yang bisa 

memenuhi kebutuhan yang bisa memudahkan usaha dalam menjalankan kegiatan 

bisnis penjualan. Oleh karena itu penulis akan menerapkan aplikasi berbasis 

website yang bermanfaat dan juga menerapkan user interface (kemudahan bagi 

pemakai). Berdasarkan paparan diatas maka penulis mengambil penelitian topik 

skripsi dengan judul “PENERAPAN E-COMMERCE PERALATAN 

PANCING PADA TOKO YANTO PANCING PANGKALPINANG” 

1.2 Rumusan Masalah 
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Dari penelitian ini yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara menerapkan dan mengimplementasikan e-commerce  

berbasis website penjualan perlengkapan peralatan pancing pada Toko 

Yanto Pancing? 

2. Bagaimana memberikan informasi yang ada kepada konsumen terkait 

dengan infromasi barang terbaru, penawaran jasa servis dan pemesanan 

barang yang ada di Toko Yanto Pancing? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar dalam permasalahan lebih terarah dan berjalan dengan baik maka 

perlu adanya permasalahan yang dibatasai meliputi : 

1. Informasi hanya terkait dengan penjualan alat pancing pada Toko Yanto 

Pancing untuk konsumennya. 

2. Penulis melakukan penelitian keseluruhan apa yang hanya terlibat pada 

Toko Yanto Pancing Pangkalpinang 

3. Penelitian ini menggunakan metode FAST dan struktur data serta tools 

UML (Unifield Modeling Languange) 

4. Pada sistem ini dalam hal pemesanan produk customer bisa menggunakan 

kontak personal chatting melalui Whatsapp. 

5. Sistem ini tidak membahas keamanan jaringan pada website. 

6. Sistem ini tidak membahas tentang pengembalian uang yang sudah 

ditransfer oleh pelanggan dan komplin barang 

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Merancang dan membuat website e-commerce untuk pengoptimalan 

seluruh proses bisnis pada Toko Yanto Pancing. 

2. Sebagai dasar penerapan sebuah website informasi sebagai alat media 

promosi agar menjangkau ke seluruh masyarakat khususnya para 

pemancing diwilayah bangka. 
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Dalam perancangan sistem ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat 

bagi berbagai kalangan diantaranya: 

1. Bagi Penulis 

Penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang sudah diperoleh selama 

perkuliahan. 

2. Bagi Konsumen 

Konsumen bisa mendapatkan pelayanan yang lebih maksimal, serta 

informasi yang didapatkan menjadi lebih detail dan jelas mengenai apa 

saja yang tersedia dan ditawarkan. 

3. Bagi Toko Yanto Pancing 

Memudahkan pihak Toko Yanto Pancing dalam mempermudah usaha dan  

meningkatkan penjualan toko. sekaligus memberikan kemudahan dalam  

pencarian data yang ada, serta mencegah resiko kerusakan/kehilangan 

data. 

1.5 Metode Perancangan Sistem 

Metode yang digunakan di penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Metode yang akan digunakan dalam perangkat adalah FAST (Framework 

for the Application of System Thinking). 

2. Alat bantu yang digunakan dalam penelititan ini dalam permodelan adalah 

UML (Unified Modelling Languange). 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sesuai dengan ruang lingkup pembahasan dalam skripsi ini serta agar 

dapat gambaran yang lebih jelas dan terperinci mengenai Penerapan E-Commerce 

pada Toko Yanto Pancing dibuat ke dalam beberapa bab. Adapun isi dari masing 

masing bab adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, metode penelitian, tujuan dan manfaat seta 

sistematika penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori umum yang digunakan untuk 

mendukung pembuatan perancangan sistem informasi. Landasan 

teori dapat berupa definisi-definisi atau model yang langsung 

berkaitan dengan ilmu atau masalah penelitian. Pada bab ini juga 

dituliskan tentang tools/perangkat lunak yang digunakan untuk 

pembuatan aplikasi atau keperluan penelitian. Selain itu, 

disampaikan juga penelitian terdahulu yang terkait dengan 

penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI RSET 

Bab ini berisi membahas tentang model FAST, metode berorientasi 

Objek, dan tools (alat bantu) yang digunakan yaitu tools, UML, dan 

ERD. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi antara lain : Profil, Struktur Organisasi, Jabaran 

Tugas, Proses Bisnis, Activity Diagram, Analisa Keluaran dan 

Analisa Masukan, Identifikasi Kebutuhan, Use Case Diagram, 

Deskripsi Use Case, ERD, Transformasi ERD ke LRS, LRS, Tabel, 

Spesifikasi Basis Data, Rancangan Antar Muka Dokumen Keluaran 

Masukan, Rancangan Layar, Sequence Diagram, Deployment 

Diagram dan Class Diagram. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari laporan yang telah 

dibuat agar ada pengembangan yang lebih baik untuk masa yang 

akan datang. 


