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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berapa tahun terakhir, teknologi informasi berkembang dengan pesat  

sehingga merubah paradigma masyarakat dalam mencari dan mendapatkan 

informasi, yang tidak lagi terbatas pada informasi surat kabar, audio visual dan 

elektronik, tetapi juga sumber-sumber informasi lainnya yang salah satu 

diantaranya dapat diperoleh melalui jaringan internet atau media sosial. Salah satu 

bidang yang mendapatkan tempat dan keberadaanya pun mendapatkan dampak 

yang cukup berarti dengan perkembangan teknologi internet saat ini adalah bidang 

fashion. 

Teknologi internet dapat dimanfaatkan untuk mempermudah dan 

memperlancar proses tranksaksi jual beli. sehingga dapat dikatakan teknologi 

internet dapat meningkatkan peluang bisnis para pengusha salah satunya di bidang 

fashion. Beberapa bagian dari fashion seperti penjualan, pemasaran, pembelian 

dan transaksi jual beli mendapatkan sentuhan media teknologi informasi dalam 

hal ini internet, sehingga mencetuskan lahirnya ide tentang penjualan jarak jauh 

atau yang bisa kita sebut penjualan online atau E-commerce . 

Pangkalpinang merupakan sebuah ibu kota bangka belitung dimana 

banyak kalangan muda dari berbagai penjuru yang ada di pangkalpinang, 

sehingga trend fashion bangka mulai menjadi incaran bagi kalangan muda. Oleh 

karena itu memungkinkan para pengusaha, baik kecil maupun menengah ke atas 

khususnya di bidang fashion mengembangkankan bisnisnya di pangkalpinang 

melaui penggunaan teknologi internet.  

Penjualan yang Bersifat konvensional yang hanya dibatasi pada 

pertermuan di tempat penjualan produk atau toko saja dirasa kurang efektif dan 

efisien baik bagi penjual dan pembeli. Waktu yang tersedia bagi penjual dan 

pembeli juga sangat terbatas. Maka website E-commerce dapat mejembatani dan 

mengatasi hambatan tersebut, karena dapat melayani pembeli dalam jumlah 
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banyak , jarak jauh dan waktu yang diperlukan relatif sedikit, sebagai media 

promosi dan proses jual beli yang efektif dan efisien. Hal tersebut melatar 

belakangi “Optimasi E-Commerce Pada MATERIAL STORE Pangkalpinang 

Dengan Model FAST” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah yang di bahas adalah merancang Sistem Optimasi E-Commerce Pada 

MATERIAL STORE Pangkalpinang Dengan Model FAST. 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penyusunan skripsi ini, sangat perlu untuk membatasi masalah agar 

tidak menyimpang dari tujuan semula. Untuk itu penulis membatasi pokok 

permasalahan pada : 

1. Membuat dan  merancang sistem informasi data penjualan, data pembelian 

dan pembuatan laporan. 

2. Membuat dan merancang sistem informasi penjualan dan pembelian 

berbasis Online. 

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian Sistem Optimasi E-Commerce Pada MATERIAL 

STORE Pangkalpinang Dengan Model FAST sebagai media penjualan online dan 

promosi sehingga dapat memperluas daerah pemasaran produk dan pembeli dapat 

memesan produk dari website e-commerce ini sehingga transaksi menjadi lebih 

efektif dan efisien . 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Dalam penulisan Proposal Penelitian ini dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Sebagai media penjualan melalui online internet yang bertujuan untuk 

mempermudah proses jual beli . 

2. Dapat memberikan informasi lebih cepat dan tepat. 
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3. Memberi kemudahan bagi konsumen untuk mengetahui informasi barang 

dan harga barang yang ada di MATERIAL STORE. 

4. Sebagai media promosi produk  sehingga produk dapat dikenal masyarakat 

luas dan bisa mendaptkann keuntungan omset penjualan. 

1.5 Metode Penelitian 

Langkah-langkah yang dilakuakan dalam melakukan penyusunan skripsi 

ini sebagaai berikut : 

1. Model pengembangan perangkat lunak  FAST (Framework for 

Application of System Thinking)  

2. Untuk tools atau alat bantu yang digunakan oleh penulis untuk pemodelan 

adalah Unified Modeling Language (UML) 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

  Pada Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan 

masalah, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI  

 Berisi tentang teori dasar yang mendasari anilis 

perancangan E-commerce pada perusahaan diaman terdapat 

kutipan dari buku maupun sumber lainnya yang mendukung 

penyusuan proposal. Pada Bab ini juga berisi tentang teori 

teori yang berkaitan pada topic, landasan teori dapat berupa 

defisini masalah yang di teliti.  

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini terdiri dari tiga bagian utama yaitu model, metode 

penelitian dan tools pengembangan sistem (alat bantu 

analisis dan merancang sistem) 
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BAB IV PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi tentang anilis masalah sistem yang berjalan, 

analisis hasil solusi, analisis kebutuhan sistem usulan, 

analisis sistem, perancangan sistem. Langkah – langkah 

metode Fast (Framework for Application of System 

Thinking) yaitu meliputi tahapan definisi lingkup, analisis 

masalah, analisis kebnutuhan, analisis keputusan dan desain 

fisik. 

 

BAB V PENUTUP 

 Dalam bab ini penulis menjelaskan kesimpulan serta saran 

yang diharapkan penelitian ini menjadi lebih baik dan 

sempurna di masa yang akan datang . 
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