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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dari waktu ke waktu dirasakan semakin 

meningkat pesat, terlebih lagi perkembangan di bidang teknologi komputer yang 

mendorong penggunaan dan pemanfaatan perkembangan teknologi tersebut secara 

luas di berbagai bidang dan aspek kehidupan sehingga memudahkan masyarakat 

pada umumnya dan individu pada khususnya dalam menunjang kegiatan mereka 

sehari- hari. 

Party Alqias’shop berlokasi di jalan Desa Nangka RT 13. Kecamatan 

Airgegas. Kabupaten Bangka Selatan Party Alqias’shop berdiri pada 4 oktober 

2020. Party Alqias’shop menjual perlengkapan ulang tahun 

Party Alqias’shop adalah jenis toko yang ada di Desa Nangka yang 

menjual perlengkapan ulang tahun, toko pada umumnya merupakan industri kecil 

dan menengah.  

Pada toko Party Alqias’shop ini melayani pembelian barang secara 

langsung, dengan pembeli datang langsung ke toko Party Alqias’shop, pembeli 

memilih barang yang di inginkan dan langsung membawa ke kasir untuk di bayar, 

pegawai menginput barang yang dibeli dan pembeli langsung bayar ke kasir 

Pada pengoperasian  toko Party Alqias’shop mempunyai kendala dimana 

pelanggan dari RT ke RT lainnya dan juga dari desa ke desa lainnya kurang 

mengetahui  update produk-produk terbaru sehingga pelanggan kurang meminati 

untuk datang ke toko Party Alqias’shop. 

Berdasarkan  kondisi tersebut maka peneliti ini akan mengambil judul  

“SISTEM PENJUALAN ONLINE BERBASIS E-COMMERCE PADA PARTY 

ALQIAS’SHOP DESA NANGKA” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dengan pengamatan dan penelitian sistem yang berjalan di Party 

Alqias’shop, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah, yaitu : 

a. Bagaimana merancang  sistem penjualan e-commerce  sebagai media 

pemasaran pada Party Alqias’shop  Desa nangka? 

b. Bagaimana cara untuk mempermudah pelanggan melakukan  pemesanan 

tanpa harus  datang langsung ke Party Alqias’shop Desa nangka? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar masalah yang akan dibahas tidak meluas, maka batasan masalah 

yang akan dibahas pada penelitian ini hanya difokuskan pada : 

a. Melakukan penelitian hanya pada bagian penjualan  pada Party 

Alqias’shop Desa nangka. 

b. Penelitian ini hanya terfokus dalam mempromosikan produk-produk di 

Party Alqias’shop Desa nangka. 

c. Analisis dan perancangan sistem yang di bahas adalah sistem e-commerce 

dalam memasarkan perlengkapan ulang tahun. 

d. Tidak membahas verifikasi pembayaran yang sudah dibayarkan secara 

otomatis. 

e. Tidak membahas tentang retur penjualan atau pengembalian barang. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

a. Untuk merancang sistem penjualan e-commerce  pada Party Alqias’shop 

sebagai media pemasaran 

b. Untuk mempermudah pelanggan melakukan pemesanan tanpa harus 

datang langsung ke Party Alqias’shop menggunakan sistem penjualan      

e-commerce sehingga mempermudah pelanggan mengetahui produk-

produk terbaru yang dijual. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

a. Dapat memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk melihat produk dan 

membeli produk tersebut. 

b. Dapat memberikan media promosi yang sangat luas bagi pemilik toko agar 

dapat leluasa memperkenalkan produk yang dijual 

 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dibuat untuk memberikan gambaran secara umum 

mengenai skripsi yang peneliti  lakukan akan dibagi menjadi lima bab yaitu sebagai 

berikut : 

 

BAB I  PENDAHULUAN  

Dalam bab 1 penulis  menjelaskan tentang latar belakang,  rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI  

Dalam bab 2 penulis menjelaskan tentang teori-teori yang akan digunakan 

sebagai panduan yang menuju pada analisis dan perancangan aplikasi e-

commerce sebagai media penjualan dan pemasaran secara online dan terdapat 

kutipan dari buku-buku, sumber internet, dari jurnal yang telah  terpublikasikan, 

serta memberikan juga tinjauan dari peneliti terdahulu yang terkait dengan skripsi 

ini. 
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BAB III  METODOLOGI PENELITIAN   

Berisi tentang metodologi penelitian untuk sistem  yang dirancang, serta tahapan 

model waterfall  sebagai pengembangan perangkat lunak. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Membahas masalah yang terdapat dalam metodologi sistem informasi dimulai 

dari tahapan  perancangan, analisis, design, coding, dan testing , penerapan 

sampai dengan tahapan penggunaan. 

 

BAB V PENUTUP  

 Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan serta saran yang di harapkan 

penulis agar skripsi ini menjadi lebih sempurna di masa yang akan datang. 

 


