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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi terutama dibidang internet yang semakin 

maju merupakan faktor pendorong perkembangan e-commerce. Tentunya saat ini 

persaingan bisnis sangat ketat dengan itu dapat memanfaatkan perkembangan 

teknologi informasi yang sudah canggih pada saat ini.  Internet menjadi salah satu 

bukti perkembangan teknologi khususnya di bidang informasi pada zaman yang 

semakin modern ini. Internet juga merupakan salah satu faktor pendorong untuk 

berkembangnya website e-commerce. Jual beli secara online yang dikenal dengan 

istilah “Electronic Commerce” atau lebih familiar dengan istilah e-commerce. 

Dengan menggunakan e-commerce sangat memudahkan memperoleh informasi 

tentang barang atau jasa yang dibutuhkan, e-commerce memberikan banyak 

kemudahan bagi pihak penjual maupun pihak pembeli dalam bertransaksi bisnis 

meskipun kedua belah pihak berada di dua benua yang berbeda sekalipun. 

Sehingga e-commerce berpotensi besar semakin berkembang di masa yang akan 

datang dan bukan suatu yang mustahil jika e-commerce dan internet akan 

merubah struktur dunia usaha global. Sehingga e-commerce dapat dijadikan 

sebagai solusi untuk membantu produsen dalam menghadapi persaingan dunia 

bisnis. 

Hova cake and bakery beralamat di Jl. Kapten Surachaman Arif No.1D 

Pangkalpinang. Hova Cake and Bakery merupakan toko yang bergerak dibidang 

pembuatan dan penjualan kue dan roti. Dengan melakukan wawancara terhadap 

branch manager pada hova cake and bakery, didapatkan informasi kendala yang 

ada pada usaha ini yaitu kurangnya pemasaran secara online , pengolahan data 

barang di Hova cake and bakery masih dilakukan secara manual, laporan 

penjualan, laporan pembelian barang dan seluruh kegiatan pembukuannya masih 

kurang terstruktur sehingga sering terjadi kesalahan dalam pencatatan laporan dan 

pembukuan. 
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Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa penulis akan  

menerapkan user interface (kemudahan bagi pemakai). Oleh karena itu penulis 

mengambil judul “Sistem Informasi Berbasis E-commerce Pada Hova Cake 

And Bakery Dengan Model FAST” 

 

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 mempromosikan dan menjual cake and bakery yang dijual agar 

dapat dikenal oleh masyarakat luas? 

2. Bagaimana mengatasi masalah pengolahan laporan penjualan masih belum 

terstruktur dan transaksi pada Hova cake and bakery? 

3. Bagaimana membuat dan merancang sistem aplikasi penjualan online yang 

mudah dan menarik dengan berbasis web untuk Hova cake and bakery? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah yang dilakukan dapat terarah dengan baik dan 

tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis membatasi 

permasalahan yang akan dibahas, yakni : 

1. Sistem Informasi e-commerce ini hanya membahas transaksi pembayaran 

melalui m-banking, pembayaran via atm. 

2. Sistem Informasi penjualan ini tidak membahas retur barang, penggajian 

karyawan, batasan hanya membahas dan fokus pada pendataan barang atau 

produk yang dijual pada hova cake and bakery.  

3. Sistem Informasi e-commerce pada Hova cake and bakery ini berbasis web 

yang dirancang dengan perangkat lunak seperti : MySQL, XAMPP, PHP dan 

Bootstrap. 

4. Menggunakan Model Fast dengan 4 Fase yaitu Scope Definition, Problem 

Analysis, Requirements Analysis dan Logical Design. 
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Dalam penelitian ini peneliti akan merancang aplikasi penjualan secara online 

menggunakan website, serta laporan penjualan  barang yang langsung 

berhubungan dengan database penjualan 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan membuat sistem informasi berbasis web sebagai berikut : 

1. Meningkatkan pelayanan Hova cake and bakery terhadap konsumen. 

2. Mempermudah Hova cake and bakery dalam mempromosikan dan menjual 

produk kepada konsumen sehingga dapat menambah jumlah pelanggan. 

3.  Membantu Hova cake and bakery dalam pengelolaan data menjadi 

terstruktur dengan baik.  

4. Menghemat waktu bagi pelanggan yang ingin bertransaksi yang berada diluar 

kota pangkalpinang. 

5. Memberikan kemudahan kepada Hova cake and bakery beserta konsumen 

dalam mendapatkan informasi dalam membeli produk ataupun produk yang 

dijual pada Hova cake and bakery. 

6. Memudahkan Hova cake and bakery untuk meningkatkan persaingan antara 

bisnis online yang lainnya dari waktu ke waktu. 

7. Sistem ini hanya untuk menangani pembeli yang memesan produk melalui 

website. 

Adapun manfaat dari sistem informasi berbasis web ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Dapat target pemasaran secara online. 

2. Pembeli dapat melihat produk dan harga mengenai spesifikasi produk yang 

ditawarkan oleh Hova cake and bakery. 

3. Dapat mempermudah user dalam proses pengumpulan data dan mengolah 

data-data.  
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1.5 Metode Penelitian 

1. Model Pengembangan Perangkat Lunak 

Pada penelitian ini menggunakan sebuah model pengembangan perangkat 

lunak  di Hova cake and bakery yaitu model FAST. 

2. Metode Pengembangan Perangkat Lunak 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode OOAD (Object Oriented 

Analysis dan Design) . Manfaat dari model berorientasi objek ialah untuk 

memahami masalah-masalah yang muncul selama pembuatan aplikasi, 

pemodelan pada suatu organisasi, dokumentasi yang disiapkan serta 

perancangan program dan basis data pada proses pembuatan sistem. OOAD 

mencakup analisis dan desain sebuah sistem dengan pendekatan objek dan 

menggunakan struktural, struktural sebuah sudut pandang luas dalam 

sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai 

sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan.  

3. Tools / Alat Bantu Pengembangan Perangkat Lunak 

Pada penelitian ini penulis menggunakan Unified Modeling 

Language (UML). 
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1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan yang digunakan pada peelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penelitian. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti.       

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang model pengembangan perangkat 

lunak. Metode penelitian, dan tools (alat bantu yang digunakan 

dalam merancang serta menganalisis sebuah website ) dan rangka 

pembuatan sistem e-commerce pada hova cake and bakery. 

BAB IV  PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi sejarah hova cake and bakery, struktur 

organisasi, tugas dan wewenang analisa masalah sistem berjalan, 

analisa sistem usulan, Use Case diagram, deskripsi Use Case, 

Package diagram, Class diagram, Deployment diagram, Sequance 

diagram, ERD, transformasi dari ERD ke LRS, LRS, tabel, 

spesifikasi basis data, identifikasi kebutuhan, analisa dokumen 

keluaran, analisa dokumen masukan, dan rancangan layar.   

BAB V  PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat 

bermanfaat bagi orang banyak.  

 

 

 

 


