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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengembangan teknologi informasi yang disertai perkembangan internet saling 

mendukung satu sama lain sehingga melahirkan konsep teknologi informasi berbasis internet 

yang perkembangan semakin luas dan semakin banyak diterapkan dalam bisnis perusahaan 

diberbagai bidang. Dalam hal ini E-commerce telah mendukung  untuk kemajuan pemasaran 

bisnis tersebut. E-commerce menggambarkan cakupan yang luas mengenai teknologi dan 

proses yang dapat melakukan transaksi tanpa menggunakan kertas sebagai sarana mekanisme 

transaksi. E-commerce  tidak hanya menjadi mekanisme yang tepat dan membutuhkan biaya 

yang murah untuk diterapkan dan dapat juga dapat menyederhanakan suatu proses penjualan. 

E-Commerce adalah sistem penjualan atau perdagangan melalui website dengan 

menggunakan perangkat seperti Smartphone, komputer dan lain-lain. Berdasarkan dari latar 

belakang diatas dapat disimpulkan bahwa penulis akan membuat sistem yang bermanfaat dan 

juga menerapkan kemudahan untuk pengguna. 

Toko Fitry fashion yang berlokasikan jl. Perniagaan, Komplek Bangka Trade Center 

Mall, Lantai 1, Blok A, No 16-17, Kota Pangkalpinang  merupakan usaha yang bergerak 

dibidang penjualan Busana seperti baju, celana, rok, gamis dan lain-lain. Toko Busana Fitry 

fashion ini lebih mengedepankan produk dan kualitas barang yang dijual untuk menunjang 

pengembangan cabang toko dikemudian hari, selain itu Toko Busana Fitry fashion  juga 

menggunakan sistem penjualan barang kepada konsumen secara manual dengan proses bisnis 

konsumen datang langsung ke Toko Busana Fitry fashion dan  transaksi dilakukan secara 

langsung di tempat.  

Pengembangan usaha merupakan salah satu konsentrasi bagi setiap perusahaan. Hal ini 

tentunya tidak mudah karna mengingat  begitu banyak pesaing yang bermunculan. Dimana 

semua orang mengharapkan  sesuatu yang serba peraktis dan cepat. Begitu pula teknologi 

internet yang semakin berkembang serta penggunanya yang semakin meluas ke berbagai 

bidang internet  menjadi sesuatu yang  tidak dapat dipisahkan dari aktifitas sehari-hari. Saat 

ini proses bisnis pemesanan busana yang terjadi masih dilakukan konsumen secara manual 

dengan menggunakan telepon atau datang langsung ke perusahaan untuk membeli/memesan 

produk yang diinginkan. Pemesanan barang belum terdukung oleh  sebuah media aplikasi  

yang berbasis website dalam berhubungan dengan konsumen. Toko Busana Fitry belum 
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mempunyai website pemesanan produk sehingga mempersulit konsumen  dalam pemesanan 

busana. 

Berdasarkan masalah yang di alami Toko Busana Fitry fashion maka penulis mengusahakan 

untuk membuat penelitian dengan judul yaitu “Pengembangan Sistem Informasi E-

Commerce Pada Toko Busana Fitry fashion Menggunakan model fast” ini di harapkan 

mampu  menjadi media aplikasi website  dan memudahkan dalam penyampain, mengenalkan 

ataupun dalam hal pemesanan produk dan dapat membantu proses pertumbuhan usaha. 

 

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 sebuah aplikasi e-commerce dengan fast yang dapat 

memudahkan konsumen memesan produk? 

2. Bagaimana cara untuk  mempermudah konsumen dalam melakukan pembelian tanpa 

harus  datang langsung ketempatnya? 

3. Bagaimana cara mempromosikan agar dapat menarik banyak pelanggan? 

 

 

 

 

 

 

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 Fitry Fashion 

2. Pembayaran di lakukan dengan mengirimkan bukti bayar setelah transfer pembayaran 

dari bank/atm 

3. Sistem informasi e-commerce yang dibangun hanya sebagai media penjualan busana 

online pada Toko Fitry Fashion. 

4. Model yang digunakan dalam perancangan sistem ini menggunakan model FAST 

(freamwork for the applications of  systems thinking). 
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5. Sistem ini tidak membahas retur 

6. Sistem ini hanya untuk menangani pembeli yang memesan produk melalui website. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dan tujuan untuk beberapa pihak dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1.4.1 Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian di Toko Fitry fashion adalah : 

1. Kelulusan untuk jenjang Strata 1(S1) dan untuk menambah wawasan bagi penulis. 

2. Sebagai acuan bagi Toko Busana Fitry Fashion untuk membangun sebuah sistem E-

commerce. 

3. Menghasilkan rancangan sistem informasi E-cmmerce. 

4. Sebagai pembanding bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis. 

1.4.2 Manfaat penelitian 

   Manfaat penelitian di Toko Fitry fashion adalah : 

1. Menambah wawasan dan pengalaman penulis dalam bidang bahasa pemrograman web 

dan hal-hal yang berkaitan dengan perancangan sistem. 

2. Mengetahui sistem yang berjalan ditempat objek yang diteliti, dan mengetahui 

permasalahan. 

 

1.5 Sistematik Penulisan Laporan 

Sistematik Penulisan adalah gambaran secara umum tentang isi dari keseluruhan 

pembahasaan dalam skripsi yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam 

mengikuti alur pembahasan yang terdapat dalam penulisan skripsi. Dalam penyusunan 

skripsi terdapat sistematika. 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dibahs mengenai latar belakang masalah, batasan 

masalah, metode penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, serta 

sistematika penulisan laporan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai panduan yang 

mendasari pengembangan sistem informasi e-commerce berbasis web 

pada perusahaan dimana terhadap kutipan dari buku-buku, sumber inernet 

yang meliputi dari jurnal penelitian terpublikasi dan prosiding penelitian 
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terpublikasi, maupun sumber referensi lainnya yang mendukung 

penyususnan skripi. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisis metodologi penelitian yang digunakan serta langkah-

langkah yang digunakan terkait dengan penelitian yang dilakukan. 

BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi tentang pembahasaan perancangan E-Commerce seperti 

analisis masalah sistem yang berjalan, analisis hasil solusi, analisis 

kebutuhan sistem ususlan, analisis sistem, perancangan sistem dan 

pengujian sistem. 

 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan serta saran yang 

diharapkan penulis agar laporan menjadi lebih sempurna di masa yang 

akan datang 

 


