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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

E-Commerce atau toko online merupakan salah satu konsep yang cukup 

berkembang dalam dunia internet. Penggunaan sistem ini dapat menguntungkan 

banyak pihak, baik pihak konsumen, produsen maupun penjual. Konsep online 

shopping menyediakan banyak kemudahan dan kelebihan jika dibandingkan 

dengan konsep belanja yang konvensional. Selain proses transaksi bisa menjadi 

lebih cepat, konsep toko online atau e-commerce dapat memangkas banyak biaya 

operasional karena penjual tidak diharuskan punya toko fisik.  

Internet menyebabkan kegiatan perdagangan mengalami perkembangan, 

yaitu dengan adanya penjualan produk secara online. Penjualan ini dapat 

dilakukan karena dalam dunia internet saat ini telah tersedia layanan website yang 

dapat memberikan layanan berbelanja atau berdagang secara online. Penggunaan 

e-commerce bagi pihak produsen dapat membantu meningkatkan kemajuan 

perusahaan, seperti dalam hal pemasaran, pemesanan, sampai proses transaksi 

penjualan. Perkembangan dunia bisnis yang semakin maju dan tingkat persaingan 

yang bertambah besar, membangkitkan kesadaran para pengusaha untuk bekerja 

lebih keras dalam mengelola perusahaannya. Pemasaran yang baik dan yang 

tersebar luas merupakan faktor untuk meningkatkan hasil penjualan perusahaan. 

Resto Lava Steak merupakan salah satu resto makan yang ada di 

Pangkalpinang, Resto Lava Steak perusahaan yang bergerak dalam bidang 

makanan berbagai macam steak. Topik yang akan dibahas dalam penelitian ini 

adalah perancangan aplikasi penjualan online khususnya untuk Resto Lava Steak 

yang masih menggunakan cara manual yaitu pelanggan datang langsung keresto 

tersebut untuk membeli/memesan makanan yang diinginkan, kemudian pihak 

Resto Lava Steak membuat nota pembelian untuk pelanggan. Pembukuan pada 

Resto Lava Steak semuanya juga masih menggunakan manual sehingga data 

pembukuan tidak tertata baik dan rapi. Oleh karna itu untuk mengandalikan 
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masalahnya maka Resto Lava Steak perlu merubah sistem penjualannya dengan 

menggunakan sistem penjualan e-commerce/website toko online. 

Dari permasalahan tersebut maka diusulkan sebuah sistem yang baru 

berbasis komputer yaitu sebuah website toko online. Penulis mencoba menyusun 

sebuah sistem e-commerce yang terpadu dalam bentuk tugas akhir yang berjudul 

“SISTEM INFORMASI E-COMMERCE PADA RESTO LAVA STEAK 

PANGKALPINANG MENGGUNAKAN METODE FAST BERBASIS 

WEB”. Pembaharuan ini diharapkan proses pemasaran produk dan proses 

penjualan secara online di Resto Lava Steak menjadi lebih praktis. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasikan beberapa 

masalah, diantaranya : 

1. Bagaimana cara  membuat dan merancang media penjualan online berbasis 

web, agar konsumen dapat melakukan pemesanan dengan mudah dan kapan 

saja tanpa ada batasan waktu dan tempat.  

2. Bagaimana cara menangani pendatan penjualan yang dilakukan di Reto 

Lava Steak Pangkal Pinang 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar mencapai hasil yang optimal, maka akan diberikan batasan - batasan 

masalah dalam penulisan penelitian ini, maka peneliti membuat batasan masalah, 

yaitu antara lain : 

1. Hanya membahas sistem informasi penjualan secara online pada Resto Lava 

Steak 

2. Informasi yang disediakan hanya berupa informasi penjualan online, dan 

pemesanan online. 

1.4 Manfaat dan Tujuan 

Adapun tujuan dan manfaat dalam melakukan penelitian pada Resto Lava 

Steak Pangkalpinang. Sebagai acuan untuk membangun suatu sistem yang baik dan 

dinamis adalah sebagai berikut : 
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1.4.1 Manfaat 

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut : 

1. Memudahkan konsumen untuk melakukan pembelian produk. 

2. Untuk meningkatkan omset penjualan di Resto Lava Steak 

 

1.4.2 Tujuan 

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk merancang sistem informasi penjualan berbasis e-commerce pada 

Resto Lava Steak Pangkal Pinang 

2. Mempermudah konsumen dalam pemesanan Produk 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Adapun metodologi yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Model 

Pada penelitian ini penulis menggunakan model FAST (Framework For The 

Aplications Of Sistem Thinking)  dimana dalam penelitian ini terdapat beberapa 

tahapan yang harus dilakukan yaitu : 

a. Scope Definition (Definisi Lingkup) 

b. Problem Analysis (Analisis Permasalahan) 

c. Requirements Analysis (Analisis Kebutuhan) 

d. Logical Design (Desain Logis) 

e. Decision Analysis (Analisis Keputusan) 

f. Physical Design (Desain Fisik dan Integritas) 

g. Constraction And Testing (Konstruksi dan Pengujian) 

h. Installation And Delivery (Instalasi Dan Pengiriman) 

 

2. Metode 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode berorientasi objek dimana 

didalam metode ini terdapat UML (Unifed Modelling Language), orientasi objek, 

terstruktur terdapat analisa masukan, analisa keluaran, rancangan masukan, 
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rancangan keluaran dan rancangan layar, dalam database terdapat ERD, LRS, dan 

tabel yang berkaitan dengan Sistem Informasi yang akan dibuat. 

 

3. Tools 

Pada penelitian ini penulis menggunakan alat bantu analisis dan 

perancangan UML (Unifed Modelling Language) dimana didalam alat bantu yang 

digunakan ini terdapat diagram - diagram untuk menjelaskan secara grafis 

mengenai elemen - elemen yang terdapat didalam sistem yang akan dibuat. UML 

yang digunakan pada pembuatan sistem ini yaitu : activity diagram, use case 

diagram, package diagram, deployment diagram, class diagram dan squence 

diagram. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulisan laporan penelitian ini, peneliti akan 

menjelaskan mengenai sistematika penulisan yang terdapat pada laporan ini. 

Sistematika penulisan merupakan petunjuk atau penjabaran tentang sistem 

penyajian pembahasan dalam laporan yang memuat gagasan - gagasan yang logis. 

Laporan disusun secara sistematika ke dalam lima bab. Dimana pada masing 

- masing bab akan diuraikan ke dalam pembahasan - pembahasan sebagai berikut 

ini : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan awal dari pembahasan yang mengemukakan 

beberapa hal seperti latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, manfaat dan tujuan, dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini akan membahas serta menguraikan mengenai berbagai macam 

landasan teori yang digunakan dalam mendukung judul dari penelitian 

dan sesuai dengan kebutuhan dalam penulisan laporan penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan membahas mengenai metodologi penelitian yang terdiri 

dari 3 bagian yaitu menerangkan mengenai model pengembangan 
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sistem, metode pengembangan sistem dan tools pengembangan 

sistem. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas tentang gambaran umum objek penelitian 

disertai dengan struktur organisasi, tugas beserta wewenangnya dan 

secara rinci membahas tentang rancangan sistem yang akan diusulkan. 

Rancangan tersebut terdiri dari proses bisnis, activity diagram, analisa 

keluaran, analisa masukan, identifikasi kebutuhan, use case diagram, 

deskripsi use case, rancangan masukan, rancangan keluaran, ERD, 

transformasi ERD ke LRS, LRS, tabel, spesifikasi basis data, class 

diagram, sequence diagram, deployment diagram. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran - saran yang didapatkan 

dari materi pembahasan dan Sistem Informasi E-Commerce Pada 

Resto Lava Steak Pangkalpinang Menggunakan Metode Fast Berbasis 

Web. 


