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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

E-Commerce adalah sebuah sistem jual beli yang bersifat on-line, dimana 

seorang pembeli tidak perlu selalu datang ke suatu toko ataupun perusahaan untuk 

membeli suatu barang. Saat ini e-commerce merupakan salah satu alternatif 

pilihan untuk sebuah perusahaan yang khususnya bergerak di bidang wiraswasta 

sebagai media informasi yang memudahkan adanya interaksi antara penjual dan 

pembeli tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dengan didukung oleh perkembangan 

teknologi informasi yang semakin canggih dan mudah didapat, perkembangan e-

commerce pun semakin bertambah dan semakin diminati banyak perusahaan.  

Pesatnya pertumbuhan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK) khususnya 

dibidang komputer disetiap aspek kehidupan dan penggunaan teknologi komputer 

dan teknologi komunikasi yang menghasilkan sebuah penggabungan sistem 

informasi yang saat ini menjadi lebih mudah untuk diakses tanpa mengenal waktu 

dan jarak dengan menggunakan jaringan internet. Model penjualan atau bisnis 

juga ikut terpengaruh dari perkembangan IPTEK tersebut. Salah satu bisnis yang 

menjadi trend baru masyarakat sekarang ini adalah bidang belanja online (online 

shopping) sehingga memunculkan bentuk model-model virtual, salah satu bentuk 

usaha dari para pembisnis online adalah memberikan fasilitas dan pelayanan yang 

memuaskan terhadap pelanggan, untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan 

kualitas pelayanan yang baik.  

Dengan berkembangnya e-commerce membuat banyak pelaku usaha ingin 

menerapkan metode ini sebagai peluang pasar. Mengingat masyarakat dunia mulai 

memasuki era digital yang sesungguhnya. Hal ini terbukti dengan makin banyak 

kegiatan di dunia nyata (fisik) yang dialihkan ke dunia internet. Banyak sekali 

kelebihan yang didapat dari menggunakan e-commerce diantaranya user dan 

produsen tidak langsung bertemu untuk melakukan transaksi tersebut dimana 

transaksi ini bisa berlangsung selama 24 Jam dan bisa terjadi kapan dan dimana 

saja. 
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Combed Store yang berlokasikan di Jl Pahlawan 12 N0. 285, Keramat, Kec. 

Rangkui, kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung. Combed Store berdiri 

sejak tahun 2016 hingga sekarang masih berkembang dengan baik di kalangan 

pencinta mode. Combed Store meupakan sebuah tempat yang menyediakan dan 

menawarkan berbagai baju kaos oblong dengan desain yang sudah kekinian. 

Dengan melakukan sistem wawancara terhadap pemilik toko Combed 

Store, didapatkan informasi bahwa pengolahan data barang di toko Combed Store 

dilakukan secara manual/kovensinal. Untuk promosi masih di lakukan dalam 

bentuk promosi dari mulut-kemulut dan menggunakan sosial media, sehingga 

jangkauan promosi dan penjualan masih terbatas dan belum dapat meluas 

kebeberapa daerah lain. Transaksi penjualan barang yang belum ada sebagai bukti 

pembayaran, laporan penjualan, laporan pembelian barang, dan seluruh laporan 

kegiatan pembukuannya masih kurang terstruktur. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di jelaskan di atas, penulis 

mengambil judul penelitian skripsi mengenai “Sistem Informasi E-Commerce 

untuk mempermudah penjualan produk baju pada Combed Store 

Pangkalpinang” karena penulis tertarik membuat sebuah website E-Commerce 

yang bermanfaat dan mampu mewujudkan semua kebutuhan yang dibutuhkan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang sistem belanja online yang menawarkan berbagai 

fitur yang menarik bagi para pelanggan pada Combed Store berbasis web ? 

2. Bagaimana mengatasi masalah pengolahan data terkait dengan laporan 

penjualan barang dan transaksi penjualan barang yang masih 

menggunakan sistem manual dan masih menggunakan lemari arsip dalam 

penyimpanan datanya? 

3. Bagaimana menerapkan aplikasi E-Commerce  pada Combed Store, 

sehingga dapat memudahkan bisnis dalam pemasaran dan penggunaan 

oleh pembeli?  

 



 

3 
 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan menghindari pembahasan 

menjadi lebih luas. Maka penulis perlu membatasinya. Sesuai dengan rumusan 

masalah diatas, maka batasan masalah yang dilampirkan adalah sebagai berikut : 

1. Penulis hanya melakukan penelitian pada bagian penjualan meliputi proses 

pendataan: pendataan data pelanggan, pendataan data produk, pendataan 

data pesanan, pendataan data pembayaran, dan pembuatan laporan 

penjualan di Combed Store  

2. Penulis membuat perancangan aplikasi e-commerce hanya sebatas media 

penjualan, pemesanan dan pembayaran tidak membahas retur. 

3. Penelitian ini hanya terfokus untuk dapat menarik pelanggan Combed 

Store  dengan menggunakan sistem e-commerce. 

4. Perancangan sistem yang dibahas adalah sistem e-commerce 

menggunakan model waterfall 

 

1.4 Manfaat Dan Tujuan Penulisan 

Adapun manfaat dan tujuan untuk beberapa pihak dalam penelitian ini 

sebagai berikut:  

1. Manfaat untuk Peneliti 

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang e-commerce 

terutama dibidang pemasaran online. 

2. Manfaat untuk Pelanggan 

Mempermudah pelanggan untuk mengetahui lokasi serta design produk-

produk terbaru yang ada di Combed Store . 

3.  Manfaat untuk Instansi 

a. Untuk membantu meningkatkan penjualan Combed Store  untuk 

melakukan penjualan hasil online guna meningkatkan omset 

penjualan. 

b. Membantu Combed Store  untuk mempromosikan produk-produk 

produksinya. 
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4. Manfaat untuk Institusi 

Sebagai pedoman untuk peneliti selanjutnya yang mengambil topik yang 

sama. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan adalah gambaran secara umum tentang isi dari 

keseluruhan pembahasan dalam skripsi yang bertujuan untuk memudahkan 

pembaca dalam mengikuti alur pembahasan yang terdapat dalam penulisan skripsi 

ini. Dalam penyusunan skripsi ini terdapat sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah,      

rumusan masalah, batasan masalah, manfaat dan tujuan penulisan, 

dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori dasar yang mendasari analisa dan perancangan 

E-commerce pada perusahaan dimana terdapat kutipan dari buku, 

maupun sumber referensi lainnya yang mendukung penyusunan 

skripsi. Berisi juga teori-teori daln landasan khusus yang 

berhubungan dengan E-commerce dan tinjuan penelitian yang 

terkait dalam penulisan skripsi. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metodoligi penelitian untuk sistem 

yang dirancang serta tahapan model waterfall sebagai 

pengembangan perangkat lunak, metode berorientasi objek dalam 

pengembangan perangkat lunak, dan UML (Unified Modelling 

Languange) sebagai alat bantu pengembangan sistem yang 

digunakan. 
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BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang analisis masalah sistem yang berjalan, 

analisis hasil solusi, analisis kebutuhan sistem usulan, analisis 

sistem, perancangan sistem dan pengujian sistem. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan serta saran yang 

diharapkan penulis agar skripsi ini menjadi lebih sempurna dimasa 

yang akan datang. 

 


