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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Semakin cepat dan ketatnya persaingan bisnis yang terjadi sekarang ini sangat 

berpengaruh dalam memperkuat bisnis suatu perusahaan untuk memasarkan produk 

dagangannya dengan menggunakan media online. Adapun teknologi informasi yang 

berkembang sangat pesat saat ini banyak memberikan kemudahan untuk setiap 

orang dalam mengakses informasi terkini dimanapun dan kapanpun. Internet di 

manfaatkan para pengguna sebagai media sarana bisnis E-Commerce. 

Toko Adjie Sport adalah sebuah bisnis yang bergerak di bidang penjualan 

dengan berbagai aneka macam alat olahraga seperti jersey, sepatu, kaos kaki, bola 

dan sebagainya. TokoAdjie Sport ini berlokasikan di desa Batu Betumpang, 

Kecamatan Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan dengan dua orang karyawan 

yang bekerja ditoko. Sistem pemasaran dan penjualan pada Toko Adjie Sport saat 

ini ialah dengan pembeli datang langsung ketoko dan untuk pelanggan yang 

berlokasikan jauh bisa juga melakukan pemesanan melalui telepon seluler tapi 

masih secara manual dengan via telepon seluler. Pemesanan melalui telepon seluler 

akan di antar oleh kurir/yang termasuk karyawan toko khusus bagian pengiriman. 

Dengan sistem tersebut yang sedang berjalan maka akan menyita waktu konsumen 

untuk memperoleh informasi dengan mudah dan akurat serta menghindari 

kekeliruan pesanan yang disampaikan pelanggan ke karyawan toko. 

E-Commerce adalah sistem penjualan atau perdagangan eletronik melalui 

website dengan menggunakan perangkat seperti Smartphone, Notebook dan lain-

lain. Berdasarkan dari latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa penulis akan 

membuat sistem yang bermanfaat dan juga menerapkan kemudahan untuk 

pengguna. Oleh karena itu penulis mengambil judul “Rancang Bangun E-

Commerce Pada Toko Adjie Sport Menggunakan Model Model Fast”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dijelaskan, maka 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana mengatasi pemesanan produk dengan cepat tanpa menyita waktu 

pelanggan pada Toko Adjie Sport?  

2. Bagaimana mengatasi kekeliruan pesanan pelanggan yang memesan produk 

melalui telepon seluler? 

3. Bagaimana merancang sistem penjualan berbasis website yang mudah dan 

menarik bagi pelanggan yang digunakan pada Toko Adjie Sport? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Permasalahan yang tercakup tidak berkembang terlalu jauh,  atau menyimpang 

terlalu jauh dari tujuannya dan tidak mengurangi efektifitas pemecahnnya. Maka 

ruang lingkup batasan masalah ini sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya melakukan analisa dan perancangan sistem informasi 

penjualan online pada Toko Adjie Sport 

2. Dalam penelitian ini hanya akan merancang sistem informasi penjualan produk 

secara online menggunakan website 

3. Model yang digunakan dalam perancangan sistem ini menggunakan model 

Fast 

4. Toko Adjie Sport hanya melayani pesan – antar dengan batas wilayah 

sekecamatan Pulau Besar 

5. Pengantaran produk yang di pesan dengan batas minimal belanja sebesar Rp. 

50.000,-  

6. Pembayaran di lakukan degan mengirimkan bukti bayar setelah transfer 

pembayaran dari bank/atm 

7. Sitem ini tidak membahas retur 

8. Sistem ini hanya untuk menangani pembeli yang memesan produk melalui 

website. 
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1.4 Manfaat dan Tujuan Penelitian 

1.4.1 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Manfaaat untuk Toko Adjie Sport 

Adapun manfaat yang di harapkan untuk tempat riset ini adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian ini bisa menjadi acuan untuk membangun sistem  E-Commerce 

bagi Toko Adjie Sport 

b. Hasil penelitian ini bisa menjadi arsip bagi Toko Adjie Sport yang 

dikemudian hari bisa digunakan seketika ingin membangun sistem E-

Commerce 

2. Manfaat untuk peneliti 

Adapun manfaat yang di harapkan untuk peneliti ini adalah sebagai berikut: 

a. Menghasilkan rancangan sistem penjualan E-Commerce berbasis website 

pada Toko Adjie Sport  

b. Menambah wawasan dalam hal analisa dan perancangan sistem 

 

1.4.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah merancang sebuah sistem penjualan E-

Commerce berbasis website pada Toko Adjie Sport untuk meningkatkan promosi 

penjualan dan pemesanan produk serta memudahkan pelanggan mendapatkan 

informasi yang mudah dan akurat serta dengan mudah melakukan pemesanan 

secara tersistem. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan laporan penelitian adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN  

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, masalah, batasan masalah, 

tujuan dan manfaat, dan sistematika penelitian.  
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini memuat tentang tinjauan pustaka, model pengembangan 

perangkat lunak, Unified Modelling Language (UML), dan 

kesimpulan tinjauan pustaka.  

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian, model 

penelitian, dan tahap-tahap penelitian.  

 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini menjelaskan tentang sejarah tempat penelitian, struktur 

organisasi, analisa proses yang berjalan, analisa dokumen, use case 

diagram, rancangan basis data, rancangan dokumen, serta rancangan 

antar muka.  

 

BAB V PENUTUP  

Pada bab ini berisi kesimpulan penelitian dan saran dari penulis.  

 

 


