
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dengan berkembangnya zaman yang semakin pesat saat ini, dimana seluruh 

dunia memungkinkan terjalinnya komunikasi dan interaksi antara satu dengan yang 

lainnya yang dapat menyatukan jaringan komputer diseluruh dunia dengan adanya 

internet. Internet merupakan salah satu faktor pendukung berkembangnya website E-

Commerce. Internet membantu kita dalam berinteraksi, berkomunikasi, bahkan dalam 

melakukan perdagangan dengan orang dari segala penjuru dunia dengan murah, cepat 

dan mudah. Dengan seiring berjalannya waktu, sistem penjualan mulai berkembang 

cepat dan semakin baik setiap harinya juga semakin melakukan peningkatan terhadap 

pemasaran, pelayanan akses yang semakin mudah kepada para calon pelanggannya, 

dengan melakukan berbagai macam usaha untuk tetap bisa memperluas jaringan bisnis 

mereka dalam hal menawarkan barang baru yang memiliki manfaat dan keuntungan 

lebih bagi pelanggan atau pembeli yang akan akan membeli atau ingin mengetahui 

produk yang ditawarkan oleh pihak pengusaha kecil, menengah keatas ataupun 

perusahaan menengah keatas. 

 Toko Grosir Sembako Nanda merupakan toko yang bergerak dibidang 

penjualan barang-barang yang berkaitan dengan barang sembako. Toko Grosir 

Sembako Nanda yang beralamat di Jalan Raya Desa Kemingking memiliki dua orang 

karyawan dan dibantu oleh pemilik toko. Pada saat ini sistem penjualan pada Toko 

Grosir Sembako Nanda ini masih dilakukan secara manual. Ketika ada pembeli yang 

bertempat tinggal jauh dari toko, maka harus datang secara langsung ke toko sehingga 

pembeli menghabiskan banyak waktu dan bensin. Selain itu bukti transaksi pembelian 

barang masih berupa nota yang ditulis tangan, sehingga mengakibatkan banyaknya 

kesalahan dalam perhitungan barang dan jumlah barang yang harus dibayar. Selain itu 

juga ada masalah lain yang muncul seperti hilangnya bukti-bukti dari transaksi-
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transaksi yang dilakukan. Untuk itu perlu dibangun sebuah sistem informasi dan 

sebuah database yang dapat menampung data dan jumlah yang banyak sehingga 

apabila dilakukan pengaksesan terhadap suatu data akan lebih mudah untuk 

mendapatkannya dan juga mudah melakukan perhitungan dalam jumlah banyak 

sehingga informasi yang diperoleh lebih baik dan cepat. 

 E-Commerce merupakan sistem penjualan atau perdagangan melalui jaringan 

elektronik pada website dengan menggunakan perangkat seperti Smartphone, 

Komputer dan lain-lain. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa penulis akan membuat sistem yang bermanfaat dan memberi 

kemudahan untuk pengguna. Oleh karena itu, penulis dalam penyusunan skripsi 

penulis ini akan mengambil judul “Penggunaan Model Waterfall pada Desain 

Sistem E-Commerce Studi Kasus Toko Grosir Sembako Nanda”. 

1.2.   Rumusan Masalah  

Dari rujukan latar belakang yang telah dijelaskan peneliti dapat 

mengidentifikasi sebuah rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses penjualan pada sistem yang ada di Toko Grosir Sembako 

Nanda? 

2. Bagaimana mengatasi masalah pengolahan laporan penjualan barang dan 

transaksi penjualan barang yang masih menggunakan Nota tulis sebagai 

pembayaran pada Toko Grosir Sembako Nanda? 

 

1.3. Batasan Masalah  

          Dalam sebuah laporan ini ruang lingkup permasalahan yang dibahas oleh 

penulis agar pembahasan yang dilakukan dapat terarah dengan baik dan tidak 

menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan yang 

akan dibahas, yaitu:  

a. Penelitian ini hanya membahas tentang penggunaan Model Waterfall. 

b. Mendata Admin 
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c. Mendata Kategori Barang 

d. Mendata Pembayaran  

e. Mendata Pengiriman 

f. Mendata Pelanggan 

g. Membuat Laporan Penjualan 

h. Mengupload Pembayaran  

i. Mendata Orderan 

j. Sistem ini dibuat untuk mengatasi permasalahan yang ada disistem sebelumnya.  

k. Didalam sistem tidak membahas penggajian pegawai, retur barang dengan batasan 

hanya membahas dan fokus pada produk atau barang yang dijual. 

 

1.4.  Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.4.1.  Tujuan 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui sistem yang sedang berjalan pada toko grosir sembako 

nanda. 

b. Untuk merancang dan membuat sistem informasi yang dapat 

menghasilkan laporan-laporan secara terperinci serta memudahkan dalam 

mencari informasi apabila ada pengoreksian terhadap data tertentu. 

c. Untuk meningkatkan pelayanan pemilik toko terhadap konsumen. 

d. Supaya memudahkan pemilik melakukan proses transaksi penjualan   

barang pada toko grosir sembako Nanda dengan menggunakan website E-

Commerce. 

1.4.2.  Manfaat  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat bagi Toko Grosir Sembako Nanda 



 

4 
 

a. Penelitian ini bisa menjadi acuan untuk membangun sistem E-

Commerce bagi Toko Grosir Sembako Nanda. 

b. Meningkatkan serta memperluaskan bagi dari segi pelayanan, 

penjualan, maupun pemasaran jasa melalui teknologi website. 

2. Manfaat bagi Peneliti  

 Dapat menambah wawasan khusus penggunaan model waterfall dalam 

sistem e-commerce. 

 

1.5.   Sistematika Penulisan  

  Untuk memahami lebih jelas penelitian ini, peneliti akan memberikan 

gambaran yang singkat, mudah dimengerti dan juga jelas sesuai dengan Batasan 

masalah yang dibahas. Oleh karena itu sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 

5 bab sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab I ini biasanya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi definisi-definisi atau model yang langsung berkaitan 

dengan ilmu atau masalah yang diteliti dari buku, e-book, jurnal, 

prosiding, maupun skripsi atau tesis publikasi yang berkaitan dengan 

judul, model dan metode yang digunakan serta beberapa teori 

pendukung yang sesuai dengan topik penelitian ini.  
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BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan meliputi 3 komponen utama antara lain model,metode 

penelitian dan tools pengembangan sistem (alat bantu dalam analisi dan 

merancang sistem informasi). 

 

BAB IV  PEMBAHASAN 

Berisi tinjauan umum yang disertai struktur organisasi, tugas dan 

wewenang, analisa sistem, rancangan sistem serta rancangan antar 

muka. 

 

BAB V  PENUTUP 

Pada bab v ini berisi kesimpulan dan juga saran dari pembahasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


