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BAB I 

PENDAHULUAN 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Dinamika persaingan bisnis dalam perkembangan dunia teknologi 

informasi yang semakin maju dan pesat dari waktu ke waktu sudah terasa 

dampaknya oleh sebagian besar masyarakat dari yang sederhana menjadi modern 

dan serba cepat sehingga berdampak pada perilaku informasi dalam segala bidang, 

baik bidang pendidikan, kesehatan, hiburan, sumber informasi, tenaga kerja dan 

dunia bisnis.  

Teknologi informasi sudah terbukti merupakan salah satu media informasi 

yang efektif dan efisien dalam penyebaran informasi yang dapat diakses oleh siapa 

saja, kapan saja dan dimana saja dan mempunyai efek yang sangat besar pada 

perdagangan atau bisnis. Hanya dari rumah atau ruang kantor, calon pembeli dapat 

melihat produk – produk pada layar handpone ataupun komputer, mengakses 

informasinya, memesan dan membayar dengan pilihan yang tersedia atau yang 

biasa dikenal E-commerce.  

E-commerce merupakan suatu konsep yang biasa digambarkan sebagai 

proses jual beli barang atau jasa pada Word Wide Web Internet atau proses jual beli 

atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan informasi termasuk 

internet. E-commerce merupakan kegiatan bisnis yang dijalankan secara elektronik 

melalui suatu jaringan internet atau kegiatan jual beli barang atau jasa melalui jalur 

komunikasi digital. 

Butik Rizki Clothing berdiri pada tahun 2018 yang beralamat di Jl. Ahmad 

Yani 6 Kota Pangkalpinang, Butik Rizki Clothing menjual macam-macam pakaian 

dewasa dan anak-anak. Butik Rizki Clothing sendiri memiliki beberapa karyawan 

dan setiap hari melukakan pencatatan secara menual sebagai laporan, Butik Rizki 

Clothing hanya membuka toko dan menunggu pembeli yang datang. 

Karena didorong oleh kemajuan teknologi dan komputerisasi untuk 

meningkatkan efisiensi kerja melalui penjualan di internet, maka Butik Rizki 
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Clothing haruslah mempunyai suatu website yang dapat mengatur Sistem Informasi 

Penjualan untuk dapat membantu kinerja karyawan dan meningkatkan penjualan. 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, pada penelitian ini penulis 

tertarik membangun suatu sitem yang berjudul “Penerapan Model Waterfall pada 

Sistem Informasi E-commerce Butik Rizki Clothing Berbasis Web”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, masalah 

dirumuskan “Bagaimana Penerapan Model Waterfall pada Sistem Informasi E-

commerce Butik Rizki Clothing Berbasis Web?”  

1.3 Batasan Masalah 

Berikut ini adalah batasan masalah atau ruang lingkup penelitian: 

a. Proses pembuatan suatu sistem informasi E-commerce dibuat untuk semua sis-

tem informasi. Dan dengan batasan masalah ditekankan pada proses pembelian 

dan pencatatan data yang masuk 

b. Penelitian ini hanya membahas tentang penggunaan model Waterfall 

c. Butik Rizki Clothing hanya melayani pembeli yang datang ke toko yang berada 

di Pangkalpinang 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

Adapun manfaat dan tujuan untuk beberapa pihak dalam penelitian ini se-

bagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan memberikan manfaat:  

1. Implementasi Model Waterfall pada Sistem Informasi E-commerce Butik Rizki 

Clothing Berbasis Web. 

2. Mempermudah proses pembelian pada Butik Rizki Clothing secara cepat dan 

akurat. 

3. Memperluas jaringan bisnis dan memudahkan penjualan dalam pemasaran 

produk. 

4.  Memberi kemudahan dalam pembuatan laporan penjualan. 
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1.4.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini diharapkan dapat membantu memperbaiki sistem yang 

ada agar menjadi lebih baik dan efisien sehingga dapat mempermudah dalam proses 

jual beli Butik Rizki Clothing. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memahami lebih jelas penelitian ini, peneliti akan memberikan gam-

baran yang singkat, mudah di mengerti dan juga jelas sesuai dengan ruang lingkup 

yang dibahas. Oleh karena itu sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 5 Bab 

sebagai berikut 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab 1 ini biasanya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi teori yang berupa pengertian dan definisi yang dikutip dari buku, e-book, 

jurnal, prosiding, maupun skripsi atau thesis publikasi yang berkaitan dengan judul, 

model dan metode yang digunakan serta beberapa teori pendukung yang sesuai 

dengan topik penelitian ini.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian untuk sistem yang dirancang 

serta tahapan mode framework sebagai pengembangan perangkat lunak, metode 

berorientasi objek dalam pengembangan perangkat lunak, dan UML ( Unified Mod-

elling Language) sebagai alat bantu pengembangan sistem yang digunakan. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Berisi  tinjauan umum yang disertai struktur organisasi, tugas dan wewenang, serta 

analisa sistem, rancangan sistem serta rancangan antar muka. 

BAB V PENUTUP 

Pada Bab v ini berisi kesimpulan dan juga saran dari pembahasan. 

 


