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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan Teknologi Informasi saat ini telah mengalami perkembangan 

yang sangat cepat. Teknologi Informasi banyak diaplikasikan sebagai website 

untuk penjualan produk secara online, dimana produk tersebut dapat diakses di 

seluruh penjuru dunia. Oleh sebab itu banyak jasa yang menawarkan aplikasi e-

commerce bagi penjual produk secara online, yang fitur-fiturnya disesuaikan 

dengan kebutuhan toko itu sendiri. Sehingga dapat meningkatkan penjualan secara 

otomatis. Dan konsumen dapat dengan mudah mengakses setiap produk yang 

dibutuhkan secara cepat, efisien, dan tentu saja aman. Dengan adanya E-

commerce ini maka biaya operasional dapat dikurangi dan dapat meningkatkan 

omset penjualan.  

Toko AMEN SNACK beralamat di Jl. Muhidin No.106 Sungailiat-Bangka. 

Toko AMEN SNACK mulai berdiri sejak tahun 2007 Toko AMEN SNACK 

adalah usaha kecil yang bergerak dibidang penjualan menyediakan produk OLEH-

OLEH KHAS BANGKA yaitu Getas Cumi, Stik Telor Cumi, Kemplang 

Panggang, dll. Kendala yang ada pada usaha ini yaitu kurangnya pemasaran 

secara online terhadap produk sehingga banyak masyarakat yang  belum 

mengetahui produk tersebut. Dengan adanya internet, usaha tersebut dapat 

mempromosikan produk yang dijual sehingga dapat meningkatkan pelayanan 

terhadap pelanggan melalui penjualan produk secara online dan dapat memperluas 

daerah pemasaran ke daerah-daerah lainnya. Penjualan online atau E-commerce 

sendiri adalah cara efektif untuk melakukan promosi dan penjualan melalui 

internet. Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa penulis akan 

membuat aplikasi yang bermanfaat dan juga menerapkan user interface 

(kemudahan bagi pemakai). Oleh karena itu penulis mengambil judul 

“RANCANG BANGUN E-COMMERCE PADA TOKO AMEN SNACK 

MENGGUNAKAN METODE 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 : Bagaimana merancang dan membuat sistem aplikasi penjualan online 

untuk TOKO AMEN SNACK ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun yang menjadi batasan – batasan masalah dalam pembahasan laporan 

ini adalah :  

1. Sistem penjualan online ini digunakan sebagai media penjualan dan 

pemasaran  produk di Toko AMEN SNACK 

2. Penelitian ini menggunakan metode FAST 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian tentang “RANCANG BANGUN E-COMMERCE 

PADA TOKO AMEN SNACK MENGGUNAKAN METODE FAST” 

Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan sebagai berikut :  

1. Mempermudahkan pembeli dalam pemesanan oleh-oleh khas bangka  

secara online. 

2. Untuk memperluas area penjualan dan  pemasaran produk tersebut 

sehingga dapat menambah jumlah pelanggan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan skripsi ini terdapat sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang 

diambil dari kutipan buku / jurnal yang berkaitan dengan 

penyusunan laporan skripsi. 



 

3 
 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian untuk sistem 

yang dirancang serta tahapan model FAST sebagai pengembang 

perangkat lunak, metode OOAD dalam pengembangan perangkat 

lunak, dan UML sebagai alat bantu pengembang sistem yang 

digunakan. 

BAB IV PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian yang 

disertai dengan struktur organisasi, tugas, dan wewenang, serta 

analisa proses bisnis, activity diagram, analisa masukan, analisa 

keluaran, identifikasi kebutuhan, use case diagram, deskripsi use 

case, rancangan masukan, rancangan keluaran, ERD, transformasi, 

LRS, tabel, spesifikasi basis data, class diagram, sequence diagram, 

rancangan layar dan tampilan layar. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa 

dan optimalisasi sistem yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya. 


