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BAB I 

 PENDAHULUAN  

1.1  Latar Belakang 

Pada zaman ini, teknologi semakin maju dan berkembang sangat pesat. 

Seiring dengan bertambahnya kebutuhan manusia, kini teknologi memegang 

peranan penting dalam kehidupan manusia. Saat ini semua orang yang tidak bisa 

mengikuti perkembangan teknologi akan merasa malu, sehingga kita harus bisa 

mengikuti perkembangan saat ini. banyak pihak yang telah menerapkan 

teknologi ini salah satunya dalam bidang bisnis komersial, kemudian muncul 

perdagangan dengan menggunakan internet sebagai media utamanya yaitu e-

commerce. 

Penerapan e-commerce dalam zaman sekarang sangat lah di minat banyak 

khalangan rakyat, dikarenakan semua sudah bersistem online, pembayaran 

melalui online tak perlu harus menunggu lagi. 

Family Vape Shop adalah tempat usaha yg menjual rokok eletrik dan beserta 

perasa-nya, rokok elektrik atau sering disebut vape, sangat diminati dikalangan 

remaja sekarang ini, dengan itu saya ingin membangun sebuah website penjualan 

pada Family Vapor Shop, agar mempermudah penjualan di seluruh daerah. 

Berdasarkan analisa penulis , penulis tertari dalam membangun sebuah 

website yang sangat berguna untuk digunakan oleh pemakai (user). Oleh karena 

itu penulis mengambil judul “SISTEM INFORMASI PENJUALAN VAPE 

BERBASIS WEB STUDI KASUS : FAMILY VAPOR SHOP 

PANGKALPINANG” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan : 

1. Bagaimana membantu proses sistem penjualan vape berbasis website 

2. Bagaimana cara proses promosi produk tersebut kepada pelanggan 

menggunakan website 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun hal-hal yang menjadi batasan- batasan masalah dalam pembahasan 

penelitian ini adalah :  

1. Transaksi yang diterapkan dalam penjualan online in melalui transfer 

bank 

2. Produk yang di jual adalah produk yang di tampilkan di katalog website 

3. Proses pengiriman barang melalui COD (Cash On Delivery)  

4. Sistem informasi penjualan ini di buat berbasis web  

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dan Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Mempermudah pemilik toko tersebut dalam penjualan produk  

2. Mempercepat penjualan jarak jauh maupun dekat 

3. Memperluas promosi produk yang akan dijual 
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1.5 Sistematika Penulisan   

Penulis akan membahas tentang Sistematika penulisan laporan ini adalah 

sebagai berikut :  

 

BAB I     PENDAHULUAN  

Bab ini akan membahas latar belakang ,rumusan masalah,tujuan dan 

manfaat penelitian, metodologi penelitian , penelitian terdahulu dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II    LANDASAN TEORI 

Bab ini penulis akan menjelaskan tentang teori-teori yang akan 

digunakan sebagai panduan yang akan menuju pada analisis dan 

perancangan aplikasi E-commerce sebagai media penjualan dan 

pemasaran Family Vapor Shop dan terdapat kutipan dari buku, sumber 

internet dari jurnal yang telah terpublikasikan, menjelaskan 

tools/software yang digunakan. Dan memberikan tinjauan dari 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan skripsi ini. 

 

BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang metodologi yang penulis gunakan, serta 

model yang diambil dan langkah-langkah yang berkaitan dengan 

penelitian yang digunakan. 

 

BAB IV  PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang peracangan E-commerce, analisis Proses 

bisnis, sistem yang berjalan, analisa masukan dan keluaran, analisis 

sistem usulan, deskripsi usecase, analisis sistem, perancangan sistem. 

Activity diagram, Usecase diagram, Package diagram, Class diagram, 

Deployment diagram, Sequence diagram, ERD (Entity Relationship 

Diagram), Transformasi ERD ke LRS, LRS (Logical Record Structure), 

table dan spesifikasi data. 
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BAB V   PENUTUP 

Bab ini tentang kesimpulan serta saran yang sangat diharapkan penulis 

agar skripsi ini menjadi sempurna dan bermanfaat. 

 

 


