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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Saat ini sistem informasi sudah menjadi bagian yang sangat dibutuhkan di 

era perkembangan teknologi yang sedang berkembang. Meningkatnya kebutuhan 

teknologi saat ini dibutuhkan suatu sistem yang sudah terkomputerisasi. Apabila 

sudah terkomputerisasi maka informasi yang dihasilkan jauh lebih  efektif. 

Banyaknya yang memanfaatkan teknologi informasi saat ini dapat meningkatkan 

produktivitas dan efektivitas pengguna. 

Penjualan produk pada Yhen Bucket  Pangkalpinang saat ini belum 

sepenuhnya terkomputerisasi. Hal ini sangat mempengaruhi keefisienan waktu dan 

tempat dalam melakukan komunikasi ataupun bertransaksi. Oleh karena itu, untuk 

mengatasi kelemahan dan kekurangan dari sistem yang sebelumnya belum 

sepenuhnya terkomputerisasi sangat dibutuhkan suatu sistem informasi penjualan 

(e-commerce) berbasis website. 

Adanya sistem informasi penjualan (e-commerce) berbasis website ini akan 

memudahkan dan membantu mempromosikan pemasaran online melalui internet. 

Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dapat memudahkan bisnis tanpa 

terhambat jarak dan waktu. Dengan adanya e-commerce juga mempermudah 

konsumen dalam melakukan pembelian produk secara online kapanpun dan 

dimanapun, mempermudah konsumen mencari informasi mengenai produk-produk 

yang akan ditawarkan dan mempermudah konsumen dalam melakukan 

pembayaran. 

Bucket adalah suatu produk hand made yang dikembangkan oleh Yeni 

sebagai owner di Toko Yhen Bucket Pangkalpinang. Berbagai macam bucket yang 

dapat dikreasikan bentuk bucket bunga yang memiliki nilai jual dan nilai minat 

yang sangat tinggi, tidak hanya itu ada juga bucket boneka, bucket snack  dan 

bucket uang  yang kini sedang ngehits diberbagai kalangan dan banyak juga yang 

menjual secara langsung maupun secara online. Yhen Bucket Pangkalpinang 

beralamat di jalan Pelipur pangkalpinang (depan ayam judes lama), yhen bucket 
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mampu bersaing dengan bisnis-bisnis lain yang ada di area pangkalpinang, dan 

menyediakan berbagai macam pilihan bucket. 6 Maret 2018 adalah awal mula 

dirintisnya Yhen Bucket yang menyediakan berbagai macam bucket. Bentuk 

transaksi atau pembeli bucket selama ini masih minim sekali, dilakukan melalui 

media sosial seperti instragram, whatsApp, facebook, dan sistem COD ( CASH ON 

DELIVERY). Hingga akhir tahun 2021 akhirnya Yhen Bucket membuka toko 

penjualan bucket dengan melayani pembeli dan pemesanan barang secara langsung 

dengan pembeli yang datang langsung ke toko Yhen Bucket. Lalu pembeli memilih 

atau memesan barang yang diinginkan dan menyerahkan barang tersebut ke 

pegawai untuk melakukan pembayaran di kasir. 

Dalam hal ini Yhen Bucket memberikan solusi untuk mempermudahkan 

pelanggan dalam melakukan transaksi secara efektif dan efesien. Yhen Bucket ini 

mau mencoba mengembangkan dengan membuat suatu website  yang dapat 

melakukan penjualan secara online. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan dan 

memperluas daerah pemasaran. Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan 

metode RAD (Rapid Application Development). Model tersebut digunakan untuk 

mendukung sistem pengembangan yang dibuat untuk tujuan pembelajaran. 

Metodologi yang digunakan untuk membangun dan menguji sebuah sistem yang 

memenuhi persyaratan bisnis dan spesifikasi dsain fisik. Mengimplemtasikan antar 

muka antara baru dengan sistem yang lebih ada. 

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil 

judul “PERANCANGAN E-COMMERCE PADA YHEN BUCKET 

PANGKALPINANG MENGGUNAKAN MODEL RAD”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka didapat beberapa rumusan masalah 

untuk melakukan penelitian yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang sistem e-commerce yang bisa memberikan 

kemudahan dalam berbelanja dan bertransaksi ? 

2. Bagaimana  mengimplementasikan e-commerce pada Yhen Bucket  

Pangkalpinang ? 
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3. Bagaimana menerapkan fitur-fitur yang menarik pada e-commerce Yhen 

Bucket  Pangkalpinang ? 

 

1.3. Batasan masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini agar fokus dan masih didalam topik 

penelitian. Maka masalah-masalah yang akan dibahas sebagai berikut : 

1. Sistem informasi yang dibuat berbasis website. 

2. Sistem hanya menyediakan informasi mengenai toko, produk, sistem 

penjualan, pemesanan, serta transaksi. 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang dari penelitian ini, maka 

tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Membuat suatu e-commerce agar memudahkan pelanggan dalam berbelanja 

dan mencari informasi produk di toko Yhen Bucket  Pangkalpinang secara 

online. 

2. Memperluas daerah promosi dan penjualan produk secara online. 

  

1.4.2. Manfaat  Penelitian 

Berdasarkan dari penelitian ini, Adapun manfaat yang dapat diambil dari 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Manfaat bagi penulis 

Menambah ilmu pengetahuan dan kemampuan penulis dalam membuat 

suatu perancangan website. 

2. Manfaat bagi Toko Yhen Bucket Pangkalpinang 

Mempermudahkan pemilik dalam pencatatan pesanan akan langsung masuk 

ke sistem dan mempromosikan produk yang ada di toko Yhen Bucket. 

3. Manfaat bagi pelanggan 

Mempermudakan pelanggan dalam belanja dan mencari informasi produk 

yang telah disediakan dalam web, tanpa datang langsung ketoko. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan menggambarkan urutan materi yang ditulis 

secara bertahap.  Sistematika penulisan laporan ini sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis membahas tentang latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi definisi yang diperoleh dari beberapa buku, jurnal, dan 

referensi lain yang berkaitan dengan penerapan sistem e-commerce 

sebagai sarana promosi berbasis web. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi uraian metode penelitian pengembangan sistem, 

model pengembangan dan sistem informasi, dan alat bantu/tools 

pengembang sistem. 

BAB IV  PEMBAHASAN 

  Pada bab ini berisi tentang gambaran profil objek penelitian, struktur 

organisasi, tugas dan wewenang, serta pembahasan yang meliputi 

proses bisnis, gambaran umum sistem informasi, activity diagram, 

analisa dokumen masukan, analisa dokumen keluaran, indentifikasi 

kebutuhan, use case diagram, deskipsi use case, package diagram, 

Entity Relantionship Diagram(ERD), Entity Relantionship Diagram 

(ERD) ke Logical Record Structurce(LRS), Logical Record 

Structurce(LRS), tabel, spesifikasi basis data, class diagram, 

ranvangan layar, dan sequence diagram. 

BAB V  PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan secara keseluruhan dan saran 

yang diharapkan penulis agar laporan yang dibuat ini lebih baik untuk 

masa yang akan datang. 

 


