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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Teknologi pada saat ini sedang berkembang dengan pesat, pernyataan 

tersebut dapat dilihat dari keseharian masyarakat yang tidak luput dari yang 

namanya teknologi terutama teknologi komputer yang terhubung ke jaringan 

internet. Teknologi komputer banyak dimanfaatkan untuk membantu 

mempermudah pekerjaan baik dalam mengolah data maupun mencari informasi 

yang dibutuhkan. Contohnya ketika pihak Astro Alumunium & Mebel Jaya 

Furniture melakukan pendataan terkait pesanan konsumen, penyetokan bahan 

mentah, data pekerja, detail pembayaran masih menggunakan buku yang 

kemudian diinput kedalam komputer yang kami anggap masih tidak efisien karena 

masih memiliki peluang yang cukup besar melakukan kesalahan ketika menginput 

data seperti record yang terduplikasi, bahkan kesalahan angka. Maka dengan ini 

penulis yakin bahwa sistem kami ini akan sangat membantu mereka ketika 

pelakukan pendataan karena data akan langusng diinput secara terkomputerisasi 

kedalam database. 

Kenapa Astro Alumunium & Mebel Jaya Furniture membutuhkan sistem 

ini? Ini dikarenakan Astro Alumunium & Mebel Jaya Furniture mengalami 

kesulitan dalam melakukan penginputan data dan juga agar peluang terjadi 

kesalahan input data semakin kecil dan waktu lebih efisien serta akurat. 

Solusi dari gambaran diatas adalah dengan membuat sistem informasi 

berbasis web sehingga akan mempermudah Astro Alumunium & Mebel Jaya 

Furniture dalam melakukan penginputan data infromasi baik mengenai stok bahan 

mentah, pesanan, detail tagihan pembayaran tanpa takut data akan terduplikasi. 

Permasalahan diatas mendorong penulis untuk  membuat sebuah penelititan 

dengan judul “SISTEM INFORMASI PENGEMBANGAN E-COMMERCE 

ASTRO ALUMUNIUM & MEBEL JAYA FURNITURE KOBA”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah penelitian yang telah diuraikan di latar belakang, 

berikut ini rumusan masalahnya :  

a. Bagaimana membuat sistem yang akan memudahkan Astro Alumunium & 

Mebel Jaya Furniture untuk menginput data yang mereka inginkan ke dalam 

database? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Berikut ini adalah batasan masalah atau ruang lingkup penelitian : 

a. Sistem informasi ini tidak membahas pembatalan pesanan barang 

b. Sistem informasi ini tidak membahas pengiriman pesanan barang 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini ialah untuk : 

a. Sistem informasi pengembangan e-commerce memudahkan Astro 

Aluminium & mebel jaya furniture untuk menginput pendataan secara 

akurat dan lebih efisien. 

 

1.5.   Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, adapun manfaat 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Menghasilkan sebuah sistem informasi pengembangan e-commerce pada 

astro alumunium & mebel jaya furniture. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan petunjuk atau penjabaran tentang sistem 

penyajian pembahasan dalam laporan yang memuat gagasan-gagasan yang logis. 

Dan untuk memudahkan penulisan penelitian ini, penulis akan menjelaskan 

mengenai sistematika penulisan yang terdapat pada laporan ini. 
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Laporan disusun secara sistematika ke dalam beberapa sub bab. Dimana 

pada masing-masing bab akan diuraikan ke dalam pembahasan-pembahasan 

sebagai berikut ini : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian,  serta sistematika penulisan 

penelitian. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini akan membahas serta menguraikan mengenai berbagai macam 

landasan teori yang digunakan dalam mendukung judul skripsi dan 

sesuai dengan kebutuhan dalam penulisan laporan skripsi.  

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang model pengembangan sistem informasi, 

metode penelitian pengembangan sistem dan alat bantu atau tools 

pengembangan sistem. 

 

BAB IV  PEMBAHASAN  

Bab ini berisi tinjauan umum (tentang gambaran umum objek 

penelitian disertai dengan struktur organisasi, tugas dan wewenang), 

sub bab pembahasan ( berisi analisa proses bisnis , activity diagram, 

analisa masukan, analisa keluaran , identifikasi kebutuhan, use case 

diagram, deskripsi use case, rancangan masukan, rancangan keluaran, 

ERD, transformasi, LRS, tabel, spesifikasi basis data, class diagram, 

sequence diagram, deployment diagram, rancangan layar dan 

tampilan layar). 
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BAB V  PENUTUP  

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang didapatkan 

dari materi pembahasan. Bab ini juga berisi kesimpulan atas penelitian 

yang telah dilakukan dalam pembuatan sistem informasi berbasis web, 

serta saran yang diusulkan untuk pengembangan lebih lanjut agar 

tercapainya hasil yang lebih baik dan perawatan terhadap sistem agar 

sistem dapat terus digunakan. 


