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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Rumah hijab berlokasi di Jalan. Moh. Toyib No.32, Pintu Air, 

Rangkui, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung 33684. Rumah 

Hijab adalah jenis toko yang menjual berbagai macam pakaian syar’i untuk 

kebutuhan para muslimah. Rumah Hijab ingin memberikan pelayanan yang 

lebih mudah dan praktis untuk konsumen sehingga dapat meningkatkan 

penjualan dan meningkatkan daya saing dengan adanya penjualan berbasis 

internet maka dari itu pelanggan diharapkan semakin puas dengan layanan 

sistem pembelian produk secara online. 

Dengan meningkatnya kebutuhan akan informasi, maka diperlukannya 

suatu system yang baik dan cepat. Pemakaian internet sebagai alat 

penyampaian informasi yang akurat, cepat, dan tepat, internet dapat dikatakan 

sarana komunikasi terbaik saat ini. Internet ( nter-network ) dapat diartikan 

jaringan komputer yang mengubungkan pemakai komputer satu dengan 

komputer lainnya dan dapat berhubungan dengan komputer lain. Salah satu 

manfaat dari internet adalah E-Commerce yaitu penyebaran, penjualan, 

pemasaran barang dan jasa melalui system elektronik seperti internet atau 

jaringan komputer lainnya. E-Commerce ini dapat digunakan sebagai suatu 

sarana untuk memperluas pemasaran dan jaringan penjualan lainnya. Melalui 

penerapan E-Commerce dapat memiliki peluang yang sama agar dapat 

bersaing dan berhasil berbisnis di dunia maya. Dengan adanya E-Commerce 

dapat merubah kebiasaan pelanggan yang awalnya memesan dan membeli 

barang dengan datang langsung ketoko menjadi secara online. 
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Pemenuhan kebutuhan konsumen pun berubah dengan adanya E-

Commerce , kunci keberhasilan bukan hanya terletak pada kualitas barang dan 

jasa, tetapi seberapa jauh upaya mereka dalam memuaskan kebutuhan 

pelanggannya kemudian memberikan pelayanan yang baik. Pada Rumah 

Hijab ini melayani pembelian barang secara langsung dan pembeli melakukan 

pembayaran melalui kasir. Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian 

ini mengambil judul “PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI E-

COMMERCE  MENGGUNAKAN MODEL FAST PADA RUMAH 

HIJAB BABEL PANGKALPINANG”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang sistem informasi E-commerce sebagai media 

penjualan  pada Rumah Hijab? 

2. Bagaimana cara untuk mempermudah pelanggan melakukan pemesanan 

tanpa harus datang langsung ke Rumah Hijab? 

3. Bagaimana membuat laporan penjualan yang cepat dan akurat? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Sistem yang di buat adalah sistem penjualan yang dapat membantu 

meningkatan target usaha pemasaran yang maksimal dan mudah dari sistem 

yang akan dikembangankan dari pada sistem yang sebelumnya dilakukan 

secara konvensianal. Maka ruang lingkup penelitian sebagai berikut : 

1. Pengembangan sistem yang dibahas adalah sistem E-commerce dalam 

suatu barang yaitu pakaian untuk para muslimah. 

2. Transaksi pembayaran dilakukan melalui transfer uang ke rekening yang 

telah di tentukan di web. 
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3. Dalam penelitian ini hanya akan merancang sistem informasi penjualan 

barang secara online menggunakan web. 

4. Dalam penelitian ini tidak membahas retur barang. 

5. Harga barang sudah termasuk biaya ongkir. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat  

Adapun tujuan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Tujuan Penelitian 

a. Sebagai salah satu syarat kelulusan jenjang Strata Satu (S1) 

b. Menghasilkan rancangan sistem informasi E-Commerce bagi Rumah 

Hijab. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Peneliti  

b. Menambah wawasan dan kemapuan menganalisa, merancang, dan 

mengimplementasikan rancangan. 

c. Bagi Rumah Hijab 

a) Sebagai panduan dalam membangun sebuah sistem E-commerce. 

b) Media informasi penjualan prodduk akan lebih komunikatif dan 

informatif untuk promosi produk secara detail. 

d. Bagi Civitas Akademik 

Sebagai referensi dalam melakukan penelitian sejenis 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini disusun dalam beberapa 

bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang tersusun dengan garis besar 

sebagai berikut : 
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BAB I     PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, batasan masalah, metode penelitian, tujuan 

dan manfaat  penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II    LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang uraian teori-teori yang mendukung judul dan 

mendasari pembahasan secara detail dari objek penelitian. Dapat 

berupa definisi-definisi yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti.   Terdapat juga teori-teori dan landasan khusus yang 

berkaitan terhadap program yang digunakan. 

 

BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas tentang model FAST, metode 

berorientasi objek, dan tools (alat bantu) yang digunakan yaitu 

tools UML dan ERD. 

 

BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini berisi tentang struktur organisasi, jabatan tugas dan 

wewenang, analisis masalah sistem yang berjalan, analisis hasil 

solusi, analisis kebutuhan sistem usulan. 

 

BAB V    PENUTUP 

Dalam bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dan saran yang 

telah penulis lakukan dalam skripsi ini, serta memberikan saran-

saran terhadap Optimasi E-commerce pada Rumah Hijab Babel 

Pangkalpinang dengan model FAST yang dibuat agar tetap 

bermanfaat dan bisa digunakan seutuhnya dalam proses penjualan.  

  


