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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya sistem informasi saat ini, banyak sistem 

informasi pada suatu organisasi yang ingin mencapai tahap sistem informasi yang 

cepat, akurat dan mudah. Sehinggan pesatnya teknologi zaman sekarang dapat 

membuat semua orang ingin melakukan segala kegiatan secara online. Dalam 

sebuah aspek kehidupan penggunaan teknologi komputer dan teknologi 

komunikasi yang menghasilkan sebuah penggabungan sistem informasi yang saat 

ini mudah diakses dimana pun kita berada tanpa adanya batasan jarak dan waktu 

dengan menggunakan jaringan internet. 

Dalam hal ini penjualan ataupun bisnis ikut terpengaruh dengan seiring 

berkembangnya penggunan teknologi. Salah satu bisnis yang sedang berkembang 

yaitu trend terbaru dimasyarakat adalah trend berbelanja online. Dalam hal ini 

trend berbelanja online dapat memudahkan masyarakat yang ingin berbelanja 

dimanapun mereka berada. Tetapi Sejauh ini masih ada usaha yang melakukan 

promosi dengan cara melalui mulut ke mulut atapun berbentuk spanduk. Adapun 

kendala lain yang sedang dialami yaitu persaingan yang begitu ketat, dan hal ini 

membuat penjual harus mempunyai strategi pemasaran yang berbeda dari pesaing 

lainnya. Agar penjualan yang dia lakukan berjalan dengan lancar. 

Untuk itu dibutuhkan sebuah aplikasi berbasis web yang berupa website e-

commerce yang mampu memberikan informasi mengenai semua jenis produk 

yang akan dijual kepada pelanggan dengan cepat dan mudah melalui sebuah 

internet. Agar pelanggan nantinya merasa puas dengan pelangganan yang mereka 

lakukan secara online dan tidak mengecewakan pelanggan. 

Berdasarkan permasalahan ataupun kondisi yang ada diatas, penulis 

mengambil judul yang mengenai “OPTIMASI E-COMMERCE UNTUK 

MENINGKATKAN PEMASARAN PRODUK PAKAIAN PADA OLSHOP 

ZAHRY MENGGUNAKAN MODEL FAST”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah disebutkan, maka rumusan 

masalah yang ditemukan pada peningkatan pemasaran pada olshop zahry yaitu: 

1. Bagaimana merancang dan membuat e-commerce penjualan pakaian di 

olshop zahry ? 

2. Bagaimana cara pelanggan dapat mengetahui informasi setiap produk-

produk yang ada di e-commerce ? 

1.3 Batasan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat di identifikasikan beberapa 

masalah yang ada pada olshop zahry :  

1. Pembayaran transaksi bisa ditransfer ke no rekening yang sudah di tentukan 

di dalam sistem. 

2. Pembuatan website hanya sebatas penjualan produk pakaian sebagai bukti 

media publikasi yang ditujukan untuk pelanggan dan mengimplementasikan 

dengan menggunakan e-commerce pada olshop zahry. 

3. Pengiriman barang dapat dilakukan olshop sendiri atau jasa pengiriman. 

4. Pada sistem ini pelanggan dalam melakukan pemesanan produk yang ada 

pada website harus membuat akun terlebih dahulu lalu baru login website.  

5. Sistem yang dibuat belum membahas tentang keamanan. 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Dapat merancang suatu sistem yang terkomputerisasi sehingga bisa 

mengelola data transaksi penjualan dengan baik. 

2. Memberi kenyamanan bagi pelanggan dalam melakukan pelangganan dalam 

bertransaksi secara cepat dan mudah. 

3. Memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam mencari informasi produk 

yang disediakan olshop zahry. 

Untuk membangun e-commerce penjualan produk pakaian di olshop zahry. 
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1.4.2  Manfaat Penelitian 

Selain tujuan adapun manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti dari 

penelitian optimasi e-commerce untuk meningkatkan pemasaran produk pakaian 

pada olshop zahry menggunakan model fast sebagai berikut : 

1. Dengan adanya sistem penjualan berbasis web ini dapat meningkatkan 

penjualan olshop zahry lebih dikenal dimasyarakat luas. 

2. Meningkatkan sistem pelayanan kepada pelanggan dengan menyediakan 

informasi detail produk kepada pelanggan. 

3. Dapat menambah kemampuan dalam membuat sistem informasi berbasis e-

commerce. 

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika Penulisan skripsi yang disusun untuk memberikan gambaran 

umum yang lebih jelas tentang penelitian yang dijalankan. Sistematika penulisan 

dibagi menjadi lima. Pada BAB ini bahasan pokok terdiri dari : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang Latar Belakang, 

Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat 

Penelitian, serta Sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini peneliti menjelaskan beberapa mengenai teori-teori 

yang  mendukung judul dan memberikan sebuah penjelasan secara 

detail serta tinjauan pustaka. Adapun landasan teori yang terdri dari 

model yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengenai 

tools/software untuk membuat aplikasi. 

 

BAB III METODELOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai sebuah model 

FAST, metode berorientasi objek, dan tools (alat bantu) yaitu tools 

yang digunakan adalah tools UML dan ERD. 
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BAB IV PEMBAHASAN 

Dalam bab ini peneliti juga membahas mengenai sejarah, struktur 

organisasi, jabatan dan tugas, Proses Bisnis, Activity Diagram, 

Analisa Keluaran, Analisa Masukan , Identifikasi Kebutuhan, Use 

Case Diagram, Deskripsi Use Case, ERD, Transformasi ERD ke 

LRS, LRS, Tabel, Spesifikasi Basis Data, Rancangan Antar Muka, 

Rancangan Layar, Sequence Diagram,  Class Diagram. 

 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari yang akan dibuat 

serta saran yang diharapkan peneliti agar laporan dapat lebih baik 

lagi di masa yang akan datang. 

 


