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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Starsbox Barbershop Bangka adalah bidang usaha yang melayani jasa 

pemotongan dan perawatan rambut secara modern.  Usaha barbershop ini sudah 

dirintis sejak tahun 2019 dan sudah berjalan sampai sekarang.   Starsbox barbershop 

bangka juga merupakan jenis usaha franschise yang sudah memiliki lebih dari 20 

cabang yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia, salah satu cabangnya adalah 

di daerah pangkalpinang.  Usaha ini sudah berdiri sejak tahun 2015 yang dimulai 

di kepulauan Riau. Starsbox barbershop bangka beralamat di Jl. Depati Hamzah, 

Kel.Bukit Intan, Kec.Semabung lama, Kota Pangkalpinang.  Starsbox barbershop 

memiliki konsep premium barbershop dan modern, dimana potong rambut khusus 

pria yang tak hanya menawarkan potong rambut saja melainkan memiliki layanan 

paket haircut dan treatments seperti man hair spa, coloring rambut, full black mask, 

aloevera mask, Premium Haircut dan memiliki layanan paket lainnya.   Starsbox 

barbershop bangka memperkerjakan 3 barberman dan 2 kasir yang selalu siap 

melayani untuk melakukan proses pemesanan. 

Starsbox barbershop saat ini sudah memiliki banyak pelanggan.  Proses bisnis 

yang berjalan ialah pelanggan datang langsung ke tempat  atau menghubungi via 

whatsapp/pesan langsung melalui instagram untuk melakukan proses pemesanan. 

Proses pencatatan dilakukan secara manual yaitu tulis tangan dan Microsoft excel 

yang terkadang mengakibatkan kesalahan penulisan dan proses antrean yang cukup 

lama sehingga dinilai tidak memberikan pelayanan yang baik bagi pelanggan setia 

starsbox.  Oleh karena itu penulis ingin membantu menyelesaikan masalah yang 

dihadapi oleh pihak starsbox barbershop agar proses pemesanan bisa secara online 

tanpa harus datang ke tempat. 

Dengan ini penulis membuat sebuah website untuk starsbox barbershop bangka 

yang bertujuan mempermudah pihak starsbox dan pelanggan dalam proses 
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pelayanan dan pemesanan, serta memberikan peluang untuk memperluas jangkauan 

bisnis starsbox barbershop bangka. 

Permasalahan diatas mendorong penulis untuk membuat sebuah penelitian 

skripsi dengan judul “RANCANGAN SISTEM INFORMASI BOOKING 

ONLINE PADA STARSBOX BARBERSHOP BANGKA BERBASIS WEB 

MENGGUNAKAN MODEL FAST(FRAMEWORK FOR THE 

APPLICATION OF SYSTEM THINKING)”.   Sistem ini diharapkan dapat 

membantu memudahkan pihak Starsbox barbershop dan membantu pelanggan 

dalam melakukan proses pemesanan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi, maka penulis merumuskan 

masalah yang ada pada Starsbox Barbershop bangka sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang Rancangan Sistem Informasi Booking Online pada 

Starsbox barbershop bangka berbasis Web ? 

2. Bagaimana cara memudahkan pelanggan dalam melakukan proses pemesanan 

secara online tanpa harus datang ke tempat ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang penulis batasi dalam rancangan sistem informasi 

booking online pada starsbox barbershop sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya membahas informasi mengenai Starsbox barbershop 

bangka. 

2. Sistem ini dibuat meliputi sistem pemesanan secara online pada Starsbox 

barbershop. 

3. Sistem ini dibangun sebagai media promosi dan pemasaran barbershop. 

4. Sistem ini tidak membahas mengenai member dan diskon pelanggan. 

5. Sistem ini tidak membahas mengenai produk yang ada di starsbox barbershop.  

6. Sistem ini tidak membahas pengembalian uang apabila sudah melakukan 

transaksi. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Memudahkan Starsbox barbershop bangka dalam memproses 

pengelolaan data pemesanan dan memudahkan dalam pekerjaan serta 

mengurangi resiko kesalahan dalam pendataan. 

2. Memberikan kemudahaan kepada pelanggan, agar tidak datang langsung 

ke tempat sehingga pemesanan bisa melakukan secara online. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagi Pemilik Usaha 

Membantu pihak Starsbox barbershop bangka dalam meningkatkan 

pemasaran dan mempromosikan layanan yang tersedia di Starsbox.  

2. Bagi Pelanggan 

Mempermudah proses pemesanan pelanggan secara online. 

3. Bagi Penulis 

Mengimplementasikan ilmu yang didapatkan dari perkuliahan dan 

menambah wawasan mengenai pemesanan secara online. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistem penulisan dalam penelitian ini, disusun sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian Metode Penelitian  

dan Sistematika Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang beberapa landasan teori dan pendukung 

yang digunakan untuk data yang akan diperlukan, pada penjelasan 

landasan teori tersebut. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metodologi Metodologi Berorientasi 

Objek,  FAST(Framework for the Application of System Thinking) 

dan Unified Modelling Language (UML) sebagai tools.. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini berisi penjelasan tentang Struktur Organisasi, Analisa Proses 

Bisnis, Activity diagram, Analisa Masukan, Analisa Keluaran, 

Indentifikasi Kebutuhan, Package Diagram, Use Case Diagram, 

Deskripsi Use Case, Rancangan Keluaran dan Rancangan Masukan,  

ERD, Transformasi, LRS, Tabel, Spesifikasi Basis Data , Class 

Diagram, Sequence Diagram, Deployment Diagram dan Rancangan 

Layar. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan bab dan saran dari 

penulis yang bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan dimasa 

mendatang. 

 


