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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi di segala bidang 

yang harus diikuti dengan persiapan sumber daya manusia yang handal. Kehadiran 

teknologi internet pada dunia global saat ini sungguh memberikan dampak yang 

sangat besar untuk segala bidang, salah satunya dalam bidang usaha. Sehingga 

banyak pengusaha sekarang ini banyak mengembengkan sistem tradisional 

menjadi sistem moderm seperti E-Commerce.  E-Commerce merupakan proses 

jual beli barang atau jasa pada World Wide Web dan pertukaran produk melalui 

jaringan. 

Pertukaran informasi dalam E-Commerce dilakukan dalam format digital 

menggunakan sistem komputer yang saling berhubungan. Adapun keuntungan 

dari menggunakan E-Commerce ialah transaksi penjualan dapat dilakukan secara 

otomatis dan dalam waktu yang singkat, agar informasi yang dibutuhkan untuk 

keperluan transaksi selalu tersedia. 

Toko Sembako Josua adalah toko yang menjual barang-barang sembako dan 

kebutuhan sehari-hari, seperti beras, gula, kopi, minuman, rokok, sabun dan lain 

sebagainya. Toko Sembako Josua beralamat di Kacang Pedang. Pada saat ini 

sistem penjualan pada Toko Sembako Josua masih dilakukan secara offline atau 

datang langsung ke tokonya sehingga, pembeli yang memiliki banyak kesibukan 

tidak dapat datang langsung ke toko hanya bisa melakukan pemesanan melalui 

telepon seluler, sehingga kinerjanya tidak berjalan dengan baik, untuk itu perlunya 

sistem informasi bebasis web E-Commerce sebagai media penjualan, dan 

memperluas usaha pada toko sembako josua.. 

E-Commerce merupakan sistem penjualan atau perdagangan melalui jaringan 

elektronik pada website dengan menggunakan perangkat seperti komputer, 

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

dapat disimpulkan bahwa penulis akan membuat sistem yang memberi kemudahan 
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untuk pengguna. Oleh karena itu, dalam penyusunan laporan skripsi ini penulis 

akan mengambil judul “MEMANFAATKAN DIGITAL MARKETING 

DENGAN E-COMMERCE SEBAGAI MEDIA PcENJUALAN PADA TOKO 

SEMBAKO JOSUA PANGKALPINANG”  

1.2 Rumusan Masalah 

Dari rujukan latar belakang yang telah di jelaskan penulis dapat 

mengidentifikasi sebuah rumusan masalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana membuat sistem E-Commerce sebagai media penjualan pada 

Toko Sembako Josua? 

b. Bagaimana cara memperluas jangkauan usaha pada Toko Sembako Josua? 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam sebuah laporan ini ruang lingkup permasalahan yang dapat dibahas 

oleh penulis agar pembahasan yang dilakukan dapat terarah dengan baik dan tidak 

menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis membatasi permasalhan 

yang akan dibahas, yaitu :   

a. Penelitian ini hanya melakukan perancangan sistem E-Commerce pada 

Toko Sembako Josua Pangkalpinang. 

b. Model yang digunakan adalah Model Fast. 

c. Toko Sembako Josua Pangkalpinang melayani pesanan di seluruh daerah 

yang ada di Indonesia. 

d. Penelitian ini tidak membahas stok. 

e. Penelitian ini tidak membahas retur barang. 

f. Sistem ini hanya membahas penjulan web web. 

g. Sistem ini tidak membahas ongkos kirim produk. 

h. Sistem ini tidak membahas pengembalian uang apabila sudah melakukan 

transaksi. 

i. Sistem ini belum membahas apabila terjadinya pembatalan atau perubahan 

pesanan pembeli. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan 

Adapun tujuan memanfaatkan digital marketing dengan, E-Commerce yaitu : 

a. Agar terbentuknya E-Commerce untuk memasarkan dan menjual produk. 

b. Untuk memperluas jangkauan penjualan pada toko sembako josua. 

1.4.2 Manfaat 

Adapun manfaat membuat website E-Commerce yaitu: 

a. Bagi Toko Sembako Josua 

Agar toko sembako josua di kenal oleh banyak orang. 

b. Bagi Penulis 

Dapat menambah ilmu pengetahuann dan pengalaman dalam pembuatan 

program berbasis website E-Commerce pada Toko Sembako. 

c. Bagi ISB Atma Luhur  

Meningkatkan pengetahuan bagi Mahasiswa/i berikuutnya dalam 

melakukan penelitian yang berkaitan hal yang sama. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam memahami keseluruhan isi dari penlitian ini, 

penulis akan memberikan penjelasan yang mudah dimengerti sesuai dengan ruang 

lingkup yang dibahas.  Oleh karena itu sistematika penulisan penelitian ini adalah 

sebagai berikut :   

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang mengenai masalah yang akan 

di bahas, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat 

penlitian, dan sistematika penulisan laporan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang landasan teori merupakan tinjauan Pustaka, 

teori-teori yang mendukung judul yang mendasari pembahasan 

secara detail, landasan teori dapat berupa definisi model yang 

berkaitan dengan ilmu atau masalah yang diteliti. Pada bab ini juga 
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membahas tentang tools/software yang digunakan untuk 

pembuatan aplikasi. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang metodologi penelitian  yang terdiri dari 3 

bagian utama yaitu model, metode penelitian, dan tools(alat bantu 

dalam analisis dan merancang sistem informasi. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini membahas 2 bagian, bagian pertama membahas Tinjauan 

Umum yang terdiri dari gambaran umum penelitian, struktur 

organisasi, tugas dan wewenang. Bagian kedua membahas sub bab 

Pembahasan yang terdiri dari analisa proses bisnis, activity 

diagram, analisa masukan, analisa keluaran, identifikasi kebutuhan, 

use case diagram sistem usulan, deskripsi use case, rancangan 

masukan, rancangan keluaran, rancangan basis data, class diagram, 

sequence diagram, deployment diagram dan rancangan layar. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang diberikan 

oleh penulis. 

 


