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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi saat ini berkembang dengan sangat pesat. 

Tanpa kita sadari kemajuan teknologi ini secara tidak langsung 

membawa perubahan sangat besar didunia bisnis khususnya komputer. 

Sistem komputerisasi tersebut dapat membantu kita mempercepat 

peyelesaian pekerjaan yang semula masih dilakukan secara manual. 

Dengan adanya teknologi infomasi dibutuhkan suatu pengolahan data yang 

handal agar dapat ditampilkan secara cepat, tepat dan mudah apabila setiap 

kali diperlukan. 

Warung Kerkof merupakan salah satu usaha penjualan yang 

bergerak dalam bidang kuliner yang berdiri sejak tahun 2014 letaknya di 

jalan hormen maddati kelurahan melintang. 

 Kuliner dalam usaha Warung Kerkof adalah penjualan rujak buah 

dan minuman-minuman berupa jus buah. Dan Memberikan pelayanan 

kepada konsumen menjadi hal yang penting karena dalam hal ini kepuasan 

konsumen terhadap Warung Kerkof menjadi penilaian mereka terhadap 

usaha tersebut. 

Informasi yang dibutuhkan dalam pelayanan kuliner Warung 

Kerkof tidak hanya dalam bentuk pemasarannya saja melainkan dari 

sumber data yang mampu memberikan informasi megenai rujak dan Jus 

apasaja yang tersedia, dan harga rujak serta jus tersebut. 

Berdasarkan pemahaman diatas dapat disimpulkan bahwa, 

pelayanan jasa memerlukan sumber informasi dalam bidang pemasaran 

dan sumber data yang dapat memudahkan dalam manajemen usaha. Hal 

ini dapat mempengaruhi konsumen dalam memilih atau menentukan apa 

saja yang ingin di beli dan kinerja ini berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen. 

Oleh karna itu Penelitian ini adalah “PENGEMBANGAN 

SISTEM INFORMASI E-COMMERCE PADA WARUNG KERKOF 

PANGKALPINANG BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN 
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MODEL FAST ”   untuk memudahkan segala pihak dalam memenuhi 

kebutuhannya. 

1.2 Rumusan Masalah 

     Dari penjelasan latar belakang diatas, maka perumusan masalah 

yang diteliti adalah : 

1. Bagaimana cara membangun  sebuah sistem  informasi  yang dapat 

Meningkatkan kepuasan konsumen terhadap pelayanan Warung 

Kerkof serta agar lebih mudah, efektif, dan efisien dari yang masih 

manual menjadi sistem yang terkomputerisasi 

2. Bagaimana membuat sistem penjualan yang otomatis sehingga dapat 

mengganti peran sistem yang masih manual menjadi sistem yang 

terkomputerisasi 

3. Bagaimana membuat aplikasi penjualan untuk diterapkan di Warung 

Kerkof Pangkalpinang. 

1.3 Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya perkembangan yang bisa ditemukan dalam 

masalah ini, maka perlu adanya batasan-batasan masalah yang jelas 

mengenai apa yang dibuat dan diselesaikan dalam program ini agar lebih 

terarah dan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun batasan-batasan 

masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Ruang lingkup penelitian hanya dilakukan di Warung kerkof 

Pangkalpinang. 

2. Sistem informasi yang dirancang hanya terkait dengan penjualan rujak 

buah dan minuman-minuman berupa jus buah. 

3. Pembuatan Laporan Penjualan. 

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Merancang sebuah sistem yang dapat menangani pengelolaan 

penjualan di Warung Kerkof Pangkalpinang. 

2. Membangun sebuah sistem yang dapat memenuhi kebutuhan 

pengguna dalam pemesanan rujak buah dan jus buah. 
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3. Mengimplementasikan sistem yang sesuai dengan kebutuhan 

usaha,sehingga pengguna dan konsumen dapat berkerja sama dengan 

baik. 

4. Memberikan keamanan dan keakuratan data yang terjamin. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Dalam perancangan sistem ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat 

bagi berbagai kalangan diantaranya : 

1. Bagi Penulis 

Sebagai syarat menyelesaikan pendidikan juga untuk menambah ilmu 

pengetahuan dan membandingkan teori yang diperoleh selama 

perkuliahan. 

2. Bagi Konsumen 

Memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memperoleh 

informasi yang berkaitan dengan Warung Kerkof di pangkalpinang. 

3. Bagi Warung Kerkof 

Mempermudah pihak Warung Kerkof dalam pembuatan laporan 

penjualan. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Adapun metode,model, dan tools pengembangan sistem yang digunakan 

sebagai berikut : 

1.5.1 Model Pengembangan Perangkat Lunak 

Dalam Pembuatan Laporan penelitian ini penulis menggunakan 

model FAST(Framework for the application of system thinking). Langkah-

Langkah yang dilakukan dalam model pengembangan sistem 

FAST(Framework for the application of system thinking): 

1. Scope Definition  

Pada tahap ini merupakan tahap awal yaitu melakukan wawancara dan 

observasi secara langsung di Warung Kerkof. Hal ini dilakukan untuk 

memperoleh data dalam menentukan permasalahan yang dihadapi 

oleh Warung Kerkof sehingga dapat dibuat sistem yang sesuai dengan 

kebutuhan. 
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2. Problem analysis 

Pada tahap ini merupakan tahap yang mempelajari sistem yang sedang 

berjalan di Warung Kerkof dan menganalisis permasalahan yang 

terjadi untuk menentukan pengembangan sistem. 

3. Requirement Analysis 

Pada tahap ini merupakan tahap yang menentukan kebutuhan sistem 

dari sistem yang akan dibangun. 

4. Logical Design 

Pada tahap ini merupakan tahap yang kebutuhan system akan 

diterjemahkan menggunakan Unified Model Language(UML) dan 

Entity Relationship Diagram(ERD). 

5. Physical Design 

Pada tahap ini merupakan tahap yang desain fisiknya akan dibuat 

berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan. 

6. Construction and Testing 

Pada tahap ini merupakan tahap membuat basis data, program 

aplikasi, Rancangan antarmuka, dan kode program. Setelah itu, 

dilakukan pengujian terhadap keseluruhan sistem telah dibuat. 

1.5.2 Metode Pengembangan Perangkat Lunak 

Untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

OOAD(Object Oriented Analysis Design). Metode ini melakukan 

pendekatan terhadap masalah dari perspektif objek, tidak pada perspektif 

fungsionalitas seperti pada pemrograman terstruktur. Konsep OOAD 

mencakup analisis dan desain sebuah sistem dengan pendekatan objek, 

yaitu analisis berorientasi objek (OOA) dan desain berorientasi 

objek(OOD). Metode analisis yang memeriksa requirement yang harus 

dipenuhi sebuah sistem dari sudut pandang kelas-kelas dan objek-objek 

yang ditemui dalam ruang lingkup instansi adalah OOA. Sedangkan 

metode untuk mengarahkan arsitektur perangkat lunak yang didasarkan 

pada manipulasi objek-objek sistem atau subsistem adalah OOD. 
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1.5.3 Tools Pengembangan Perangkat Lunak 

Tools yang digunakan ialah UML(Unified Modeling Languange). 

Unified Modeling Language merupakan salah satu metode pemodelan 

visual yang digunakan dalam perancangan dan pembuatan sebuah software 

yang berorientasikan pada objek. Terdapat beberapa diagram UML yang 

sering digunakan dala pengembangan sebuah sistem, yaitu : Activity 

Diagram, Package Diagram, Use Case Diagram, dan Sequence Diagram. 

1.6 Sistematika Penulisan 

  Sistematika penulisan menggambarkan urutan materi penelitian yang 

ditulis secara runut, mulai bab I sampai bab terakhir. Penelitian ini mempunyai 

sistematika penulisan sebagai berikut 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang penjelasan umum dari permasalahan yang 

dibahas berkaitan dengan penyusunan skripsi yang meliputi latarbelakang, 

rumusanmasalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini berisi teori – teori yang mendukung judul dan mendasari 

pembahasan secara detail dengan definisi penjelasan pustaka-pustaka yang 

digunakan atau dijadikan referensi dalam penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang model pengembangan perangkat lunak, metode 

penelitian yang digunakan , dan alat bantu (tools) pengembangan 

perangkat lunak yang dgunakan dalam penelitian. 

BAB IV PEMBAHASAN 

 Untuk bab ini menjelaskan bagian isi meliputi struktur organisasi, tugas 

dan tanggung jawab perbagian, analisis sistem berjalan dan proses 

pembuatan aplikasi yang meliputi activity diagram, analisa keluaran, 

analisa masukan, identifikasi kebutuhan, usecase diagram, ERD, 

transformasi ERD ke LRS, LRS, tabel, dan spesifikasi basis data. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan pemaparan akhir yang berupa hasil kesimpulan dari 

penelitian yang telah dikerjakan dan berisi  saran – saran sebagai 

perbaikan atau masukan untuk sistem yang dihasilkan. 

 

  


