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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

E-commerce merupakan perdagangan elektronik yang kini telah 

berkembang sedemikian pesat dimana perkembangan tersebut telah diikuti juga 

oleh perusahaan-perusahaan besar maupun kecil yang berlomba-lomba 

membangun bisnis agar dapat dilakukan secara online. E-commerce akan merubah 

semua kegiatan membeli dan menjual produk-produk secara elektronik dan 

menjadikan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. 

Adapun latar belakang penulisan laporan ini adalah belum adanya sistem 

informasi penjualan perumahan yang menggunakan website E-commerce yang 

mendukung keluhan dan permasalahan seperti pendataan pemesanan rumah yang 

masih secara konvensional ataupun masih secara manual dan adanya tekanan dari 

para calon  pembeli rumah untuk memiliki sebuah teknologi yang mempermudah 

mereka untuk melihat rumah  tanpa harus melihat ke lapangan dulu. Maka dari itu 

sistem ini diperlukan untuk mempermudah proses penjualan pada perumahan villa 

Faris Jam’s Residence Pangkalpinang. Dengan adanya sistem ini, diharapkan 

dapat mempermudah dalam memproses  pendataan pemesanan rumah dan 

mengikuti kemajuan teknologi yang ada sekarang agar tetap terus mengikuti 

perkembangan yang ada. maka berdasarkan penjelasan penulis diatas, penulis 

bermaksud membuat “Optimasi E-commerce Menggunakan Model FAST 

(Framework for Application of Systems Thinking) Studi Kasus: Perumahan 

Villa Faris Jam’s Residence  Pangkalpinang”. 

1.2  Rumusan Masalah  

Dari penjelasan  latar belakang diatas, maka dapat ditentukan masalah-

masalah yang berhubungan dengan perumahan Villa Faris Jam’s Residence 

Pangkalpinang sebagai berikut : 

1. Bagaimana membuat rancangan web E-Commerce bagi perumahan 

Villa Faris Jam’s Residence Pangkalpinang ? 
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2. Bagaimana proses bisnis yang berjalan dari pemasaran hingga 

pembelian yang terjadi bagi perumahan Villa Faris Jam’s Residence 

Pangkalpinang ? 

3. Bagaimana merancang website E-Commerce yang bisa memudahkan 

penjual dalam pendataan pemesanan rumah pada perumahan Villa 

Faris Jam’s Residence Pangkalpinang ? 

1.3 Batasan Masalah  

Batasan masalah dari sistem informasi pemasaran berbasis E-Commerce 

ini hanya mencakup : 

1. Sistem yang dibangun berupa website E-Commerce yang menyediakan 

informasi untuk rumah yang dijual di perumahan Villa Faris Jam’s 

Residence Pangkalpinang. 

2. Sistem yang dibuat hanya meliputi pemesanan rumah Villa Faris Jam’s 

Residence Pangkalpinang.  

3. Membuat laporan penjualan, dan persedian perumahaan. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membangun rancangan optimasi 

Ecommerce pada perusahaan perumahan Villa Faris Jam’s Residence 

Pangkalpinang sehingga dapat mempermudah mendapatkan semua informasi 

tentang Perumahan ini. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Membantu dan mempermudah dalam menyebarluaskan informasi dan 

penjualan rumah pada Villa Faris Jam’s Residence Pangkalpinang. 

2. Berguna sebagai pengelola data transaksi perusahaan pada perumahan 

Villa Faris Jam’s Residence Pangkalpinang melalui website. 

3. Memudahkan konsumen untuk mengetahui penjualan perumahan pada 

Villa Faris Jam’s Residence Pangkalpinang. 
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1.6 Sistematika Penulisan Laporan 

Sistematika penulisan ini menggambarkan uraian-uraian singkat pada bab  

per bab dari keseluruhan bab : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan membahas latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini akan membahas tentang dasar-dasar teori umum dan khusus 

yang berhubungan dengan judul skripsi yang dibahas, teori mengenai 

model, metode dan tools yang digunakan, serta teori yang 

berhubungan dengan bahasa pemrograman yang digunakan dalam 

membangun sistem tersebut 

BAB III    METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan membahas mengenai model FAST (Framework For The 

Application Of System Thinking), serta metode berorientasi objek dan 

struktur data serta tools menggunakan UML(Unified Modelling 

Languange). 

BAB IV    PEMBAHASAN 

Bab ini akan menguraikan tentang tahapan model FAST yang terdiri 

dari proses bisnis, activity diagram, analisis keluaran dan analisis 

masukan, identifikasi kebutuhan, use case diagram, deskripsi use case, 

perancangan sistem, yaitu rancangan basis data berupa ERD, 

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

rancangan layar, sequence diagram. 

BAB V     PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan yang didapat dalam pengembangan 

sistem dan pembahasan sebelummnya serta saran untuk perbaikan 

sistem sehingga menjadi lebih baik dan bermanfaat. 


