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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sangat berkembang 

pesat, sehingga penggunaan komputer sebagai salah satu alat pendukung teknologi 

informasi sangat dibutuhkan dalam segala bidang dan segala aspek kehidupan. 

Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak yang sangat besar dalam 

meningkatkan kegiatan pengolahan data sehingga lebih terorganisir. Pemanfaatan 

teknologi tersebut dapat membantu sistem kerja yang dulunya dilakukan secara 

konvensional dan pemrosesan data yang cukup lama menjadi pemrosesan yang lebih 

cepat, akurat, relevan dan tepat waktu dengan penggunaan sistem yang 

terkomputerisasi. 

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat yang semakin 

meningkat dan diperlukan pelayanan informasi yang lebih baik, untuk memberi 

suatu informasi yang cepat dan tepat waktu tanpa banyak melakukan kesalahan 

maka dibutuhkan suatu sistem informasi online berbasis website untuk mendukung 

kegiatan pelayanan informasi tersebut. 

Dari permasalahan diatas, dapat menjadi peluang bagi pebisnis agar 

segera menjalankan bisnisnya secara online. Salah satunya bagi bisnis berjualan 

kartu internet di Bangka Solution Pangkalpinang. Kartu internet saat ini sudah 

menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat, karena selain untuk berselancar di 

dunia maya, kartu internet juga digunakan untuk melakukan komunikasi jarak jauh 

baik dengan telepon suara atau pun facetime. Tidak sedikit konsumen merasa repot 

untuk pergi ke konter hanya untuk membeli kartu internet sedangkan waktu yang 

dibutuhkan terkadang tidak ada dikarenakan kesibukan.  

Maka dari itu, penulis berinisiatif untuk merancang sebuah sistem 

informasi penjualan kartu internet yang dapat mempermudah konsumen untuk 

melakukan pembelian paket data internet. Dan atas dasar masalah-masalah yang 

timbul tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini kedalam 
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penelitian dengan judul “Sistem Informasi E-Commerce Penjualan Kartu 

Internet Pada Kantor Bangka Solution Pangkalpinang”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :  

1. Bagaimana membangun sistem informasi penjualan kartu internet pada 

Kantor Bangka Solution Pangkalpinang? 

2. Bagaimana mempermudah proses transaksi penjualan kartu internet pada 

Bangka Solution Pangkalpinang? 

3. Metode apa yang digunakan pada Sistem Informasi Penjualan Kartu Internet 

Pada Kantor Bangka Solution Pangkalpinang? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Dengan adanya sistem informasi penjualan mobil berbasis website ini, 

maka diharapkan dapat mendukung tercapainya manfaat dan tujuan sebagai berikut 

ini : 

1. Menghasilkan sebuah sistem informasi penjualan kartu internet berbasis web 

di Bangka Solution Pangkalpinang. 

2. Untuk memudahkan konsumen memperoleh informasi secara tepat tentang 

spesifikasi kartu internet misalnya harga, ketersediaan kartu, voucher dan 

lain-lain. 

3. Memberikan layanan informasi mengenai transaksi penjualan kartu internet 

kepada pengelola menggunakan media internet. Dan laporan menjadi 

terkomputerisasi yang berbasis web. 

4. Sebagai sarana promosi bagi pihak Bangka Solution Pangkalpinang untuk 

menjangkau konsumen yang lebih jauh. 
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1.4 Sistematika Penulisan Laporan 

Untuk memudahkan pembahasan, keseluruhan perancangan sistem 

aplikasi ini dibagi menjadi lima bab dengan pokok pikiran dari sub-sub bab sebagai 

berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis menguraikan Latar Belakang secara umum, 

Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Manfaat dan Tujuan Penulisan, 

Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan yang merupakan 

gambaran dari keseluruhan bab. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan 

topik yang diangkat, teknik analisis yang digunakan serta teori yang 

berhubungan dengan bahasa pemograman yang digunakan.  

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini akan menjelaskan mengenai model pengembangan sistem 

yang menggunakan model FAST, metode pengembangan sistem yaitu 

metode berorientasi objek, dan tools pengembangan sistem yaitu UML 

(Unified Modelling Language) : activity diagram, use case diagram, 

package diagram, class diagram, deployment diagram dan sequence 

diagram. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat, struktur organisasi, 

tugas dan wewenang, analisis sistem berjalan dan analisis proses 

pembuatan aplikasi yang meliputi Proses Bisnis, Activity Diagram, 

Analisa Keluaran, Analisa Masukan, Indentifikasi Kebutuhan, Use Case 

Diagram, Deskripsi Use Case, Package Diagram, Class Diagram, 

Deployment Diagram, Sequence Diagram, ERD (Entity Relationship 

Diagram), Tranformasi ERD ke LRS, LRS (Logical Record Structure). 
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BAB V  PENUTUP 

Bab ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang 

berkaitan dengan sistem yang berjalan dan sistem yang akan dirancang. 


