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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan perkembangan 

teknologi yang semakin pesat apalagi di bidang teknologi membuat masyarakat semakin 

pintar. Perkembangan internet tidak hanya untuk sarana informasi namun saat ini banyak 

juga digunakan sebagai media transaksi online. Hal ini tentunya agar mereka bisa 

mengakses dunia bisnis mereka sampai bisa menjangkau ke seluruh wilayah yang ada di 

dunia.  Perkembangan teknologi membawa pengaruh yang cukup besar diberbagai bidang 

apalagi  Sebuah komputer ataupun handphone sekarang telah berperan penting dalam 

bidang ini. Dengan adanya handphone sekarang bisa mengakses internet dengan mudah 

dan cepat. Selain itu manfaat internet pun beragam salah satunya dapat mencakup secara 

luas misalkan dengan memperluas wawasan kita dapat menambah populasi perteman selain 

itu juga dapat memudahkan kita dalam melakukan transaksi secara online dan mencari 

informasi-informasi secara actual,cepat dan akurat. Internet juga bisa memudahkan kita 

untuk melakukan proses jual beli online misalnya online shop. Online shop juga semakin 

berkembang melalui internet seperti website, media sosial,  Pada dasarnya, online shop 

adalah tempat dimana terjadinya suatu transaksi penjualan barang atau jasa di internet. 

Online shop tidak harus ada pada website. Anda juga bisa membuka toko online di social 

media seperti Facebook dan Instagram. Berbeda dengan marketplace, jika Anda berjualan 

di online shop, Anda akan berhubungan langsung dengan pembeli. Fasilitas sebuah internet 

yang dapat melakukan penjualan online juga dikenal dengan istilah e-commerce. 

Penggunaan e-commerce merupakan salah satu kebutuhan bagi sebuah usaha atau 

perusahaan agar dapat bersaing dengan global.. 3Rosti Shop merupakan sebuah online shop 

yang menjual berbagai macam produk  seperti pakaian,jaket dan aksesoris. 3Rosti Shop 

beralamat di Perumahan Cahaya Residen 6 No 76,Kampak,Pangkalpinang. 3Rosti Shop 

saat ini masih menggunakan media promosi seperti WhatsApp dan Instagram.  Oleh karena 

itu penulis merasa perlu untuk membuat suatu sistem menggunakan website e-commerce 

sebagai salah satu media penjualan dan promosi, dengan begitu akan memperluas daerah 

pemasaran produk dan memudahkan pembeli untuk memilih dan memesan produk tersebut 
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hingga meningkatkan penjualan toko tersebut. Dalam bidang ini dan berdasarkan uraian 

tersebut, maka dapat di lakukan penelitian dalam terciptanya sebuah model waterfall 

sebuah sistem e-commerce berbasis website yang dapat mempermudah dan memperlancar 

penjualan tersebut. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik dan bermaksud untuk 

menyusun tugas akhir ini dengan judul  “DESAIN SISTEM INFORMASI E-

COMMERCE 3ROSTI SHOP PANGKALPINANG BERBASIS WEB 

MENGGUNAKAN MODEL WATERFALL”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumusan beberapa rumusan  masalah 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara membangun Sistem informasi Berbasis Web yang nantinya akan 

memberikan kemudahan dalam berbelanja online? 

2. Bagaimana keuntungan dari berbelanja di 3Rosti Shop ini? 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan analisa perancangan sistem beberapa hal yang menjadi batasan masalah 

dalam 3Rosti shop Pangkalpinang adalah: 

1. Dalam pembuatan website, peneliti hanya menjelaskan tentang transaksi saja tidak 

menjelaskan tentang pembayaran. 

2. Analisa dan Perancangan E-Commerce menggunakan model waterfall. 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dari latar belakang gambaran diatas penulis ingin mencari solusi dalam 

berkaitan dengan e-commerce yang bermaksud untuk memperbaiki sistem yang sudah 

ada menjadi lebih baik lagi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Mempermudah pelanggan untuk melakukan pemesanan di 3Rosti Shop dengan 

rancangan sistem informasi berbasis web yang meliputi penjualan 3Rosti Shop. Laporan 

ini digunakan sebagai salah satu syarat Program Studi Sistem Informasi Institut Sains 
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dan Bisnis Atma Luhur Pangkalpinang. 

2. Manfaat Penelitian 

Dalam perancangan ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat bagi berbagai 

elemen, diantaranya: 

a. Bagi penulis 

Setelah melakukan kegiatan ini penulis diharapkan akan mendapatkan pengetahuan 

serta pengalaman yang baru dan juga akan lebih mengerti tentang sistem informasi dan 

bisnis untuk menerapkan  ilmu yang telah didapat selama melaksanakan kuliah di ISB 

Atma Luhur Pangkalpinang. 

b. Bagi instansi 

Diharapkan hasil dari kegiatan ini sebagai referensi pihak instansi dalam upaya 

pengembangan sistem yang ada. Dengan dibuatnya sistem informasi penjualan berbasis 

web pada 3Rosti Shop ini bisa memudahkan pelanggan dalam mengakses menu yang 

ada di 3Rosti Shop sekaligus menjadi tempat media promosi bagi 3Rosti Shop untuk 

menjadi lebih dikenal di lingkungan masyarat. 

 

c. Bagi akademik 

Diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi pengembangan kurikulum 

akademik. 
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1.5.  Sistematika Penulisan Laporan 

Sistematika penulisan ialah sebuah gambaran secara jelas tentang isi dari seluruh 

pembahasan dalam skripsi ini yang bertujuan agar memudahkan pembaca untuk melihat 

alur dalam pembahasan yang ada disini. Dalam penyusunan skripsi ini terdapat sistematika 

penulisan laporan ialah: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini terdapat pembahasan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab landasan ini membahas tentang sebuah analisa dan 

perancangan tentang E-Commerce yang ada pada perusahaan yang 

referensinya dapat diambil dari buku,jurnal dan referensi lainnya yang 

dapat mendukung dalam penyusunan skripsi tersebut. Didalam landasan 

teori ini juga membahas tentang teori-teori yang berhubungan penting 

dengan e-commerce dan juga tentang tinjauan penelitian yang 

berhubungan dengan skripsi. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang sistem apa yang akan dirancang dengan 

menggunakan model waterfall sebagai model pengembangan perangkat 

lunak, metode penelitian pengembangan sistem, tools pengembangan 

perangkat lunak, dan juga tools tambahan yang digunakan sebagai alat 

yang membantu dalam pengembangan sistem. 

BAB IV  PEMBAHASAN 

Berisi tentang tinjauan umum/gambaran umum objek penelitian dengan 

struktur organisasi,tugas dan wewenang. Dan juga membahas hasil dari 

analisa,proses pengembangan yang menggunakan model waterfall, 

membahas tentang proses bisnis,Activity Diagram, Analisa Keluaran, 

Analisa Masukan, Analisa Kebutuhan, Desain Logis yang terdiri dari 

Package Diagram, Use Case Diagram,ERD, Transformasi ERD ke LRS, 

Tabel Transformasi LRS ke Relasi, Spesifikasi Basis Data, Rancangan 
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Layar, Rancangan Masukan, Class Diagram , Deployment Diagram, 

Rancangan Struktur, Rancangan Layar, Squence Diagram 

BAB V   PENUTUP 

Dalam bab ini membahas tentang saran dan kesimpulan yang terdapat 

dalam penulisan skripsi ini. 

  

 

 

 

 

 
 


