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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Seiring perkembangan era modern yang sudah mendekati ini, kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi sudah berkembang sangat pesat. Manfaat dari 

perkembangan teknologi informasi sangat dirasakan oleh masyarakat, baik dalam 

bidang pendidikan, kesehatan, hiburan, sumber informasi, dunia bisnis, dan 

komunikasi tanpa terkendala lokasi dan waktu.  

Internet merupakan perkembangan teknologi informasi komunikasi yang 

paling berdampak besar pada era global karena memiliki akses hampir tak terbatas 

dan menjangkau seluruh wilayah di dunia termasuk Indonesia, sehingga dengan 

adanya teknologi dapat menghemat biaya, waktu, dan tenaga dalam melakukan 

berbagai pekerjaan 

Mitra Cell merupakan sebuah toko yang menjual handphone, aksesoris, dan 

pulsa. Saat ini, proses penjulan dan transaksi yang dilakukan masih menggunakan 

model transaksi manual yaitu pelanggan melihat langsung koleksi yang tersedia di 

toko dan selanjutnya melakukan transaksi.  

Antrian pengunjung kerap terjadi ketika toko sedang ramai dikarenakan 

toko yang relatif kecil, dibutuhkan banyak biaya yang untuk memperluas toko, 

cakupan wilayah pemasaran hanya di sekitar daerah dimana toko itu berada 

sehingga keuntungan tidak teralalu besar. 

Berdasarkan permasalahan tersebut dibangun sebuah sistem informasi 

penjualan handphone berbasis web yang dapat membantu proses penjualan barang, 

memperluas cakupan penjualan sehingga memberi keuntungan bagi pelanggan 

maupun toko tersebut, serta sistem yang memiliki fitur pengelolaan stok produk dan 

laporan penjualan 

Tujuan pembuatan sistem informasi penjualan handphone memberikan 

informasi harga  sehingga pengunjung dapat dengan mudah mendapatkan informasi 

tentang harga handphone yang diinginkan. 
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Tujuan penelitian sistem informasi penjualan handphone lainnya 

memasarkan handphone dengan spesifikasi lengkap dan harga produk, serta 

pembeli dapat melakukan kontak dengan penjual untuk menanyakan produk atau 

melakukan order pembelian.  

Saat ini, banyak pelaku bisnis yang memanfaatkan internet untuk 

meningkatkan penjualan mereka, memngingat internet tidak mengenal batas waktu 

ruang. Salah satu langkah yang mereka ambil adalah dengan membuat aplikasi 

website untuk memodifikasikan sistem informasi penjualan mereka. Dengan 

menerapkan sistem informasi penjualan dan dapat memudahkan para pelaku bisnis 

untuk mengetahui informasi yang di butuhkan. 

Mitra Cell merupakan usaha yang bergerak dalam bidang penjualan 

handphone, mitra cell masih menerapkan pembeli langsung ke kios, pembeli bisa 

memilih barang yang di inginkan. 

Mitra Cell masih memiliki proses bisnis masih terbilang manual atau 

belum terkomputerisasi, ditambah lagi kesulitan yang di hadapi saat mencari data 

penjualan yang masih di lakukan secara manual yaitu di catat di nota, pencatatan di 

nota ini menyebabkan rentan akan hilangannya data.  Hal ini lah yang mendorong 

penulis untuk mengambil judul : “PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI 

E-COMMERCE PADA MITRA CELL PANGKALPINANG METODE 

WATERFALL” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan masaalah yang telah diuraikan di latar belakang, berikut ini 

rumusan masalahnya : 

1. Bagaimana mengatasi masalah mengolahan data yang masih manual? 

2. Bagaimana membangun aplikasi pengelolaan data transaksi penjualan 

sederhana berbasis web untuk toko handphone? 

3. Bagaimana implementasi sistem informasi penjualan pada Mitra Cell 

menggunakan e-commerce? 

4. Bagaimana merancang sistem informasi penjualan pada Mitra Cell agar 

dapat meningkatkan penjualan handphone? 
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1.3 Batasan Masalah 

Dalam mengkaji suatu permasalahan diperlukan suatu masalah. Untuk 

menghindari luasnya masalah yang di hadapi, maka penulis membatasi masalah 

dalam penyusunan tugas akhir ini hanya terbatas pada : 

1. Proses pembayaran dilakukan oleh pelanggan langsung melalui cash atau 

transfer rekening bank yang telah di sepakati tetapi tidak menerima 

pembayaran atau dengan menggunakan kartu kredit. 

2. Mitra Cell saat ini hanya menjual handphone seperti Samsung, ROG, Apple, 

LG, Xiaomi, dan Redmi. 

3. Jika pelanggan tidak melakukan konfirmasi kepada Mitra Cell selama 1 x 

24 jam maka purchasing order dianggap gagal dan akan di hapus oleh 

admin. 

4. Pengiriman barang melalui JNE dan JNT. 

5. Jangkauan penjualan produk hanya melayani pembelian yang berada di 

Bangka Belitung. 

6. Tidak adanya retur atau barang yang telah di beli tidak dapat di tukar 

ataupun di kembalikan. 

7. Proses penjualan mulai dari entry data pelanggan, entry data handphone, 

pemesanan, pembayaran dan pengiriman serta pembuatan laporan penjualan 

 

1.4 Tujuan dan manfaat 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk memberikan kemudahan kepada konsumen dalam mendapatkan 

informasi maupun dalam  memberikan produk yang di jual oleh Mitra Cell. 

2. Untuk mengetahui implementasi sistem informasi penjualan handphone, 

Aksesoris dan pulsa di Mitra Cell. 

3. Merancang sistem aplikasi pendukung keputusan pembelian handphone 

pada Mitra Cell. 
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Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Memperluas  pemasaran produk tersebut sehingga dapat menambah jumlah 

pelanggan. 

2. Memberi kemudahan terhadap transaksi penjualan 

3. Layanan belanja toko online lebih cepat 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN  

   Pada bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan   

  masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, serta   

  sistematika penulisan. 

BAB II  DASAR TEORI  

   Pada bab ini menjelaskan secara singkat teori-teori dalam   

  menunjang penulisan ini. 

BAB III  METODELOGI PENELITIAN 

   Pada bab ini berisi tentang model perangkat lunak, metode   

  perangkat lunak dan tools perangkat lunak yang digunakan. 

BAB IV  PEMBAHASAN  

   Pada bab ini membahas mengenai analisa proses bisnis   

  yang sedang berjalan, serta rancangan basis data, dan   

  analisis kebutuhan usulan. 

BAB V  PENUTUP  

   Pada bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran dari apa   

  yang telah diterangkan dan di uraikan pada bab-bab    

  sebelumnya. 

 

 

  


