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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sejalan dengan pesatnya bidang teknologi, perusahaan-perusahaan yang termasuk 

dalam industri kecil, menengah maupun besar, yang  merupakan salah satu dari 

sekian banyak pelaku dan penunjang kegiatan ekonomi di negeri ini, semakin 

dipacu untuk menggunakan teknologi yang maju sebagai tombak untuk tetap 

bertahan dan memenangkan persaingan yang semakin hari semakin kuat. Oleh 

karena itu, teknologi website menjadi peran penting untuk organisasi atau 

perusahaan memasuki pasar dengan mudah, murah, dan tanpa batasan. 

Penggunaan teknologi diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar 

terhadap bisnis yang kompetitif. Perusahaan yang mampu bersaing dalam 

kompetisi ini adalah perusahaan yang mampu mengimplementasikan teknologi ke 

dalam perusahaannya. Salah satu jenis implementasi teknologi adalah electronic 

commerce (e-commerce). Yaitu suatu teknologi untuk memasarkan berbagai 

macam produk atau jasa, baik dalam bentuk fisik maupun digital.  

Usaha Rumahan Kipik Kiyuk adalah bisnis yang memproduksi cemilan 

keripik singkong yang ada di kota Pangkalpinang. Dalam menjalankan bisnisnya, 

Usaha Rumahan Kipik Kiyuk masih mengalami beberapa kendala dalam 

memasarkan produknya karena penjualan masih dilakuakan secara konvensional 

(offline) dan belum memiliki media khusus dalam mempromosikan produknya. 

Pencatatan laporan penjualan pun masih dilakukan secara manual. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, untuk meningkatkan penjualan maka 

perlu diterapkan sebuah aplikasi sistem penjualan online busuniss to customer 

berbasis e-commerce yang menyediakan fasilitas berupa katalog produk yang 

berisi informasi dan gambar produk, proses pemesanan barang, dan dapat 

membuat laporan transaksi penjualan barang. Tugas akhir ini difokuskan pada 

masalah pemanfaatan tujuan teknologi informasi yang dapat memberi dukungan 
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dan kelancaran pada perusahaan yang diberi judul “Implementasi Sistem E-

Commerce pada Usaha Rumahan Kipik Kiyuk Pangkalpinang dengan Model 

FAST”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan 

pada Usaha Rumahan Kipik Kiyuk Pangkalpinang adalah bagaimana menerapkan 

aplikasi sistem penjualan berbasis e-commerce pada Usaha Rumahan Kipik Kiyuk 

Pangkalpinang ? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam penelitian skripsi ini terdapat batasan dalam penelitian, sebagai berikut: 

a. Sistem ini hanya membahas pemesanan dan penjualan produk pada Usaha 

Rumahan Kipik Kiyuk Pangkalpinang secara online. 

b. Sistem ini hanya menyediakan 1 metode pembayaran, yaitu transfer. 

c. Dalam penelitian skripsi ini penulis hanya membahas metode OOAD (Object 

Oriented Analisys Design) dengan model FAST. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan tentang apa yang akan dibuat, 

yang nantinya akan mencapai hasil yang diinginkan. Adapun, tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

a. Merancang website dimana pelanggan dapat melakukan pemesanan secara 

online. 

b. Memberi kemudahan kepada pelanggan dalam mendapatkan informasi 

mengenai produk yang dijual oleh Usaha Rumahan Kipik Kiyuk 

Pangkalpinang. 

c. Owner Usaha Rumahan Kipik Kiyuk Pangkalpinang dapat melakukan proses 

penjualan dengan mudah dan cepat. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi penulis : 

a. Dapat memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan kurikulum tingkat    

akhir Program Studi Sistem Informasi STMIK Atmaluhur Pangkalpinang. 

b. Bertambahnya wawasan dan pengalaman penulis dalam bidang programming 

dan teknologi informasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan tugas akhir. 

 

1.5.2 Bagi perusahaan 

a. Memudahkan perusahaan dalam mempromosikan produk melalui internet. 

b. Perusahaan lebih mudah mendapat konsumen, dan proses penjualan bisa 

dilakukan dengan mudah dan cepat. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, laporan dari penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang 

tersusun secara terstruktur. Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam 

menyusun laporan skripsi ini, sebagai berikut : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, salah, batasan 

masalah, tujuan penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori umum yang menguraikan teori-teori yang 

mendukung judul dan mendasari pembahasan secara detail. 

Landasan teori yang berupa definisi atau model serta tools yang 

berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari 

model, metode penelitian dan tools yang digunakan pada 

pengembangan sistem. 
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BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum yang berisi tentang 

gambaran umum objek penelitian disertai dengan struktur 

organisasi, tugas dan wewenang. Pada bab ini juga membahas 

tentang langkah-langkah pengembangan sistem informasi. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan uraian kesimpulan dari keseluruhan bab dan 

saran yang diberikan oleh penulis yang bermanfaat bagi 

perkembangan dan kemajuan perusahaan. 

 


