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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

   

1.1 Latar Belakang  

 Penerapan E-commerce dapat merubah kebiasaan pelanggan yang awalnya 

memesan dan membeli secara konvensional menjadi secara online. Waktu dan 

jarak tidak lagi menjadi masalah dalam bertransaksi, karena melalui internet 

pelanggan mendapatkan informasi tentang produk yang diinginkan bahkan 

melakukan transaksi kapanpun dan di manapun, sehingga perusahaan dapat 

memperluas jaringan pemasaran dan penjualannya serta mencapai keunggulan 

kompetitif dan meningkatkan keuntungan. 

 Tahun 2015 adalah awal mula dirintisnya NDshoop yang menyediakan 

berbagai kebutuhan fashion hijab wanita. NDshoop merupakan usaha mandiri 

yang dirintis sendiri dari kecil. Sejak owner dari SMA hingga sekarang sampai 

kuliah semester akhir. Bentuk transaksi atau pembelian hijab selama ini masih 

minim sekali, dilakukan melalui media social seperti instagram dan facebook. 

Hingga tahun 2018 akhirnya NDshoop sudah ada label sendiri dengan logo 

NDshoop by nandahdwi. Sehingga owner memutuskan untuk fokus dan totalitas 

dalam mengembangkan brand. Biaya bukanlah masalah utama baginya dalam 

mengembangkan bisnis namun pengalamanlah yang menggiringnya hingga dapat 

sampai saat ini. Dari jualan scarf, hingga sekarang menjual berbagai macam hijab 

modern model terbaru, kekinian dan nyaman digunakan. Sejak tahun 2018 

berdirinya toko NDshoop, sehingga mempermudah pelanggan untuk melihat 

barang secara langsung.  

 Dalam hal ini NDshoop memberikan solusi untuk mempermudah 

pelanggan dalam melakukan transaksi secara efektif dan efisien. NDshoop produk 

hijab ini mau mencoba mengembangkan dengan membuat suatu website yang 

dapat melakukan penjualan secara online. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan 

dan memperluas daerah pemasaran. 
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Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan  model  FAST 

(Framework for the Application of  System Thinking). Model tersebut digunakan  

untuk  mendukung sistem pengembangan. FAST merupakan hipotesis yang dibuat 

untuk tujuan pembelajaran. Metodologi yang digunakan untuk membangun dan 

menguji sebuah sistem yang memenuhi persyaratan bisnis dan spesifikasi desain 

fisik. Mengimplentasikan antar muka antara sistem baru dengan sistem yang telah 

ada. 

 Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil 

judul  “Pengembangan E-Commerce Produk Hijab Berbasis Model FAST Pada 

NDshoop” 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan pengamatan dan penelitian sistem yang berjalan di NDshoop, 

maka penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana  penerapan model  FAST  dirancang untuk produk 

NDshoop? 

2. Bagaimana mempromosikan barang yang dijual agar dapat dikenal oleh 

masyarakat luas? 

3. Bagaimana membangun website E-commerce agar konsumen yang telah 

mengenal produk dari NDshoop dapat mempermudah melakukan 

pembelian kapan saja dan dimana saja tanpa terhalang oleh waktu ? 

1.3  Batasan Masalah 

Ada beberapa batasan masalah yang digunakan untuk penyelesaian 

masalah dalam penelitian ini, antara lain : 

Sistem yang dibangun adalah sistem penjualan berbasis website (e- 

commerce) yang dapat membantu perusahaan meningkatkan target 

pemasaran yang maksimal dan mudah dari sistem yang akan 

dikembangkan dari pada sistem yang sebelumnya dilakukan secara 

manual, meliputi proses transaksi pemesanan, proses pembayaran, proses 

pengiriman, dan retur barang. 
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1.4 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah :  

1. Meningkatkan fleksibilitas pemesanan sehingga dapat melakukan transaksi 

dimana saja dan kapan saja.  

2. Memberikan solusi bagi permasalahan penjualan secara konvensional pada 

NDshoop  

3. Memperluas jaringan bisnis dan mempercepat dalam pelayanan jarak jauh.  

4. Memudahkan pelanggan dalam mengakses informasi terbaru pada 

NDshoop 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Pelaksanaan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut yaitu : 

1.5.1 Manfaat bagi pelanggan 

1. Pelanggan dapat melihat produk dan harga mengenai spesifikasi produk 

yang ditawarkan oleh NDshoop. 

2. Memudahkan pelanggan dalam fasilitas pembayaran melalui transfer atau 

langsung. 

3. Menghemat waktu bagi pelanggan yang berada diluar kota Sungailiat. 

 

1.5.2 Manfaat bagi NDshoop 

1. Lebih memperluas area pemasaran sehingga menambah jumlah pelanggan. 

2. Media informasi penjualan produk akan lebih komunikatif dan informatif 

untuk promosi produk secara detail. 

3. Memperluas target pemasaran secara online.  

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan adalah gambaran secara umum tentang isi dari 

keseluruhan pembahasan dalam penelitian yang bertujuan untuk memudahkan 

pembaca dalam mengikuti alur pembahasan yang terdapat dalam penulisan 
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penelitian ini. Dalam penyusunan skripsi ini terdapat sistematika penulisan 

sebagai berikut :  

BAB I   PENDAHULUAN  

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan.  

BAB II  LANDASAN TEORI  

Berisi tentang teori dasar yang mendasari analisis dan perancangan 

E-commerce pada perusahaan dimana terdapat kutipan dari buku, 

maupun sumber referensi lainnya yang mendukung penyusunan 

skripsi. Berisi juga teori-teori dan landasan khusus yang 

berhubungan dengan E-commerce dan tinjauan penelitian yang 

terkait dalam penulisan skripsi.  

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian untuk sistem 

yang dirancang serta tahapan model FAST sebagai pengembangan 

perangkat lunak, metode berorientasi objek dan struktur data dalam 

pengembangan perangkat lunak, dan UML (Unified Modeling 

Languange) sebagai alat bantu pengembangan sistem yang 

digunakan.  

BAB IV  PEMBAHASAN  

Bab ini berisi tentang analisis masalah sistem yang berjalan, 

analisis hasil solusi, analisis kebutuhan sistem usulan, analisis 

sistem, perancangan sistem. Langkah – langkah metode FAST 

(Freamwork for Application of Systems Thinking) yaitu meliputi 

tahapan definisi lingkup, analisis masalah, analisis kebutuhan, 

desain logis, analisis keputusan, desain fisik & integrasi. 

BAB V  PENUTUP  

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan serta saran yang 

diharapkan penulis agar skripsi ini menjadi lebih sempurna di masa 

yang akan datang. 


