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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam suatu organisasi ataupun instansi teknologi informasi 

merupakan suatu kebutuhan. Sistem informasi mempunyai banyak 

kelebihan, oleh sebab itu sudah banyak kegiatan yang menggunakan 

teknologi infomasi. Teknologi informasi tak terlepas dari penggunaan 

terhadap internet. Internet merupakan jaringan global yang menyatukan 

jaringan diseluruh dunia sehingga memungkinkannya terjadi komunikasi 

dan interaksi antara satu dengan yang lain. Internet juga menjadi salah satu 

faktor berkembangnya website e-commerce. Dengan adanya teknologi 

informasi dan internet, website e-commece bisa menjadi suatu platform 

yang mempunyai banyak keutungan, salah satunya adalah transaksi jual 

beli yang dapat dijadikan untuk solusi bisnis dijaman milenial. 

New Biru Laut Sea Food Restaurant adalah suatu usaha yang 

bergerak dibidang penjualan makanan masakan laut seperti udang, ikan, 

lokan dan yang lain. Layanan pemesanan di New Biru Laut Sea Food 

Restaurant dilakukan secara offline dan online. Kegiatan dilakukan online 

melalui platform instagram dan telefon. Namun belum terstukur dan masih 

banyak kekurangan. Dengan melakukan sistem wawancara terhadap 

manager restaurant didapatkan informasi bahwa transaksi penjualan 

makanan yang masih menggunakan kwitansi tulis sebagai bukti 

pembayaran, laporan penjualan, laporan pembelian bahan, dan seluruh 

laporan kegiatan dilakukan secara manual/konvesional, pembukuannya 

juga masih belum terstuktur. 

Indonesia termasuk Bangka Belitung sedang terkena wabah covid-

19, sehingga terjadi Social Distancing yang membuat sedikitnya orang 

yang ingin pergi keluar. Banyak sekali pesaing sehingga New Biru Laut 
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Sea Food Restaurant ingin memperluas pangsa pasar dengan 

menggunakan e-commerce sebagai media pemasarannya.  

Berdasarkan masalah yang ada dan latar belakang yang dijelaskan, 

New Biru Laut Sea Food Restaurant membutuhkan sarana pemasaran 

seperti e-commerce berbasis website yang dapat memudahkan dalam 

pemasaran dan pemesanan online. Dalam pembuatannya metode FAST 

menjadi metode terbaik yang cocok dalam pembuatan website New Biru 

Laut Sea Food Restaurant dikarenakan memiliki banyak pendekatan 

sehingga hasil yang didapatkan lebih sesuai dan akurat dengan apa yang 

diharapkan. FAST juga merupakan metode yang baru yang lebih update 

dari metode yang terlebih dahulu. FAST juga menggunakan UML Yang 

berorintasi objek , dan user ikut berperan aktif dalam pengembangan 

sistemnya. Dengan demikian penulis akan memilih judul ”SISTEM 

INFORMASI E-COMMERCE DI NEW BIRU LAUT SEA FOOD 

RESTAURANT DENGAN METODE FAST” 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dalam rangkaian latar belakang masalah diatas maka penulis dapat 

merumuskan beberapa masalah yaitu : 

1. Bagaimana proses penjualan pada system berjalan yang ada di New 

Biru Laut Sea Food Restaurant ? 

2. Bagaimana membuat sistem penjualan yang otomatis sehingga dapat 

menggantikan peran dari sistem yang lama? 

3. Bagaimana membuat aplikasi sistem informasi penjualan online 

berbasis web untuk diterapkan di New Biru Laut Sea Food Restaurant 

? 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam melakukan penelitian penulis membatasi beberapa 

permasalahan pada New Biru Laut Sea Food Restaurant yang mencakup: 

1. Aplikasi / website penjualan makanan berfungsi untuk memudahkan 

pembeli melakukan pemesanan secara online 
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2. Sistem memberikan laporan penjualan 

3. Penulis menggunakan metode FAST yang terdiri dari : Ruang lingkup 

awal, Analisa Kebutuhan, desain logis, analisa keputusan, desain & 

integrasi 

4. Aplikasi / website hanya melayani pesanan wilayah bangka saja.  

5. Tidak membahas bagaimana retur 

6. Tidak membahas tentang pembatalan pesanan 

7. Tidak membahas keamanan sistem 

1.4 Tujuan & Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Dapat mempermudah pembeli dalam mengakses informasi 

2. Dapat mempermudah owner dalam mempromosikan jualannya/ 

memperluas jaringan bisnis 

3. Memberikan solusi dalam permasalahan di New Biru Laut Sea Food 

Restaurant  

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Manfaat yang didapat di tempat riset adalah dapat mengembangkan 

jaringan  bisnis mempermudah promosi dan memecahkan masalah di 

New Biru Laut Sea Food Restaurant dan meningkatkan pembeli. 

2. Manfaat untuk masyarakat sekitar adalah mempermudah dalam 

melihat produk, harga & memudahkan dalam order online 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

1.5.1 Model Pengembangan Sistem 

Model pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan FAST (Freamwork for Application of 

Systems Thinking). Model FAST menggunakan 5 lingkup yaitu, 

Problem Analysis (Analisis Permasalahan) - Requirement Analysis 

(Analisis Kebutuhan) - Decision Analysis (Analisis Keputusan) - 
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Logical Design (Desain Logis) - physical Design & Integration 

(Desain Fisik dan Integrasi)  

1.5.2 Metode Pengembangan Sistem 

Metode yang digunakan adalah metode berorientasi objek 

(OOAD). OOAD merupakan cara baru dalam memikirkan suatu 

masalah dengan menggunakan model yang dibuat menurut konsep 

sekitar dunia nyata. OOAD adalah metode analisis yang 

memerikasa requirements dari sudut pandang kelas-kelas dan objek 

yang ditemui dalam ruang lingkup permasalahan. 

1.5.3 Tools Pengembangan Sistem 

Pada penelitian ini penulis menggunakan Unified Modeling 

Language (UML), berfungsi sebagai desain logic dan desain fisik 

dari sistem yang akan dirancang sehingga dengan tools ini mampu 

memperlihatkan garis besar yang akan dibangun. Di dalamnya 

terdapat banyak diagram, dan yang akan digunakan adalah, Activity 

diagram, Package diagram, Use Case diagram, Class diagram. 

 

 

 


