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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring perkembangan zaman, teknologi informasi saat ini telah 

menciptakan jenis dan peluang bisnis yang baru dimana transaksi-transaksi 

bisnis makin banyak dilakukan secara elektronik. Teknologi informasi 

berkembang sangat pesat  dengan adanya internet pada saat ini sehingga dapat 

saling bertukar informasi dan dapat diakses 24 jam non-stop.Saat ini pesaing 

bisnis semakin meningkat, sehingga muncul banyak peluang bisnis dari 

berbagai sektor pekerjaan salah satunya yaitu peluang bisnis penjualan secara 

online. Seiring berjalannya waktu, penjualan secara online (e-commerce) ini 

mulai berkembang cepat dan semakin baik setiap harinya juga semakin 

melakukan peningkatan terhadap cara pemasaran, pelayanan akses yang 

semakin mudah kepada calon konsumennya. 

UMKM RAISYAH adalah sebuah bisnis yang bergerak di bidang 

penjualan dengan berbagai aneka macam makanan ringan khas bangka seperti 

ampiang, kricu, kerupuk cumi, kerupuk udang, kerupuk jagung dan lain 

sebagainya. Selain itu, sejalan dengan berkembangnya bidang pariwisata, 

dimana umumnya para wisatawan lokal maupun internasional tentunya akan 

mengincar/mencari aneka snack khas daerah yang dikunjungi untuk dibawa 

pulang sebagai oleh-oleh kepada rekan-rekan atau sanak saudara. Hal inilah 

yang menjadi latar utama mengapa dikembangkannya usaha aneka makanan 

ringan khas bangka ini selain melihat potensi peluang juga melihat banyaknya 

wisatawan yang berkunjung untuk sekaligus membeli produk khas Bangka. 

UMKM RAISYAH ini berlokasi di Jln.Marlin Kelurahan Lontong Pancur 

Kecamatan Pangkal Balam, Kota PangkalPinang. Sistem pemasaran dan 

penjualan pada UMKM RAISYAH saat ini ialah dengan pembeli datang 

langsung ke rumah  produksi dan untuk pelanggan yang berlokasi jauh bisa 

juga melakukan pemesanan melalui telepon seluler  dan akan di antar oleh 

kurir  yang termasuk kariawan rumah produksi khusus bagian pengiriman. 
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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 sebagainya.  

 Dengan adanya internet, toko dapat mempromosikan produk yang dijual, 

sehingga dapat  meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan melalui 

penjualan barang secara online dan dapat memperluas daerah pemasaran ke 

daerah-daerah lainnya. E-Commerce  adalah cara efesien untuk melakukan 

promosi dan penjualan melalui internet. Biaya pengembangan  websiteyang 

semakin murah memungkinkan E-commerce dapat diterapkan pada toko skala 

kecil. 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa penulis akan 

membuat sebuah aplikasi yang bermanfaat, mampu mewujudkan semua 

kebutuhan yang diperlukan dan menerapkan user interface ( kemudahan bagi 

pengguna). Oleh karena itu penulis mengambil judul “PENGEMBANGAN 

SISTEM INFORMASI E-COMMERCE PADA UMKM RAISYAH 

PANGKAL BALAMDENGAN MODEL FAST”. 

 

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 merancang atau mendesain suatu sistem informasi berbasis 

WEB di UMKM RAISYAH? 

2. Bagaimana mengatasi masalah pengolahan laporan penjualan barang dan 

transaksi penjualan barang yang masih menggunakan kwitansi tulis 

sebagai bukti pembayaran pada UMKM RAISYAH? 

3. Bagaimana membuat dan merancang sistem aplikasi  penjualan online 

berbasis web untuk UMKM RAISYAH? 
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1.3 Batasan Masalah 

 Untuk permasalahan yang tercakup tidak berkembang terlalu luas, peneliti 

membatasi permasalahan yang akan dibahas sebagai berikit:  

1. Pembuatan website penjualan makanan khas Bangka sebagai media 

publikasi yang ditunjukkan untuk pelanggan dan implementasi 

menggunakan E-commerce pada UMKM RISYAH. 

2. Sistem dapat member informasi mengenai kesediaan penjualan makanan 

khas Bangka kepada pelanggan melalui website pada UMKM RAISYAH. 

3. Sistem informasi pada UMKM RAISYAH ini tidak membahas mengenai 

retur.  

4.  Sistem penjualan ini hanya membahas transaksi pemayaran melalui m-

banking, pembayaran via atm, yang bukti pembayaran upload via web. 

5. Model yang digunakan dalam perancangan sistem ini menggunakan model 

fast. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu ingin membantu mengatasi masalah yang 

ada di UMKM RAISYAH dalam aktivitas yang dilakukan khususnya dalam 

hal pengolan data barang agar dalam pemrosesannya dapat berjalan lebih 

efektif dan efesien. Peneliti juga akan menerapkan sebuah sistem untuk 

penelitian dengan menggunakan website. 

 Manfaat penelitian dari sistem informasi yang akan direncang untuk 

UMKM RAISYAH merupakan pencapaian dari tujuan , adapun manfaatnya 

sebegai berikut: 

1. Sebagai sarat kelulusan untuk jenjang strata 1 (S1). 

2. Sebagai acuan bagi UMKM RAISYAH untuk membangun sebuah 

website penjualan. 
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3. Menambah wawasan dan pengalaman penulis dalam bidang bahasa 

pemerograman web dan hal – hal yang berkaitan dengan perancangan 

sistem. 

4. Mengetahui sistem yang berjalan ditempat objek yang diteliti, dan 

mengetahui permasalahan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masaah, Batasan 

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

  Pada Bab ini berisi tinjauan pustaka dan memuat teori-teori yang menjadi 

dasar pengetahuan yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir 

yang disesuaikan dengan permasalahan. Pada Bab ini juga di tuliskan  

tentang tolls/software (komponen) yang digunakan untuk pembuatan 

aplikasi atau untuk keperluasan penelitian. 

 

BAB III METODOLOGI  

 Pada bab ini berisi model, metode penelitian, dan tools pengembangan 

sistem yang digunakan paa penelitian ini. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

 Pada Bab ini berisi Tinjauan Umum  dan Sub Bab Permasalahan. 

 

BAB V PENUTUP 

 Pada Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari laporan yang telah di buat 

agar ada pengembangan yang lebih baik untuk masa yang akan datang. 

 

  


