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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Saat ini sistem informasi sudah menjadi bagian yang sangat dibutuhkan di 

era perkembangan teknologi yang sedang berkembang. Meningkatnya 

kebutuhan teknologi saat ini dibutuhkan suatu sistem yang sudah 

terkomputerisasi. Apabila sudah terkomputerisasi maka informasi yang 

dihasilkan jauh lebih efektif. Banyak yang memanfaatkan teknologi informasi 

saat ini dapat meningkatkan aktivitas dan efektivitas pengguna. 

Penjualan Pakaian pada Butik Nabila Fashion saat ini belum sepenuhnya 

terkomputerisasi. Hal ini sangat mempengaruhi ke efisienan waktu dalam 

bertransaksi. Oleh karena itu, untuk mengatasi kelemahan dan kekurangan dari 

sistem berjalan belum sepenuhnya  terkomputerisasi sangat dibutuhkan suatu 

sistem informasi penjualan  berbasis website. 

 Oleh karena itu penulis merancang sistem informasi yang bertujuan untuk 

membantu memperluas jangkauan pasar dan mempermudah proses penjualan 

dalam bisnis usaha yang dilakukan pada Butik Nabila Fashion. Penelitian ini 

menggunakan model FAST dan menggunakan tools UML  metode penelitian 

menggunakan  berorientasi objek. Maka dari itu berdasarkan latar belakang 

tersebut penulis mengangkat sebuah tema penulisan KP  ini dengan judul 

“RANCANGAN SISTEM INFORMASI E – COMMERCE PENJUALAN 

PAKAIAN PADA BUTIK NABILA FASHION” 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berikut rumusan masalah pada Butik Nabila Fashion yang penulis temukan 

yaitu : 

Bagaimana menganalis dan merancang Sistem Informasi E – Commerce  

Penjualan Pakaian pada Butik Nabila Fashion. 

1.3 Batasan Masalah 

1. Tidak membahas retur barang. 

2. Tidak membahas Supplier barang. 

1.4 Manfaat dan Tujuan Penelitian 

1. Mempermudah mengelola data transaksi penjualan pada Butik Nabila 

Fashion. 

2. Menghasilkan sebuah sistem informasi data transaksi penjualan pada Butik 

Nabila Fashion. 

3. Dapat memahami dan menangani permasalahan dalam sistem transaksi  pada 

Butik Nabila Fashion. 

1.5  Metodologi Penelitian 

1. Model Pengembangan FAST 

  Model pengembangan Fast merupakan model pengembangan  sistem 

berurutan yang melalui tahapan penyelidikan awal, analisis masalah, analisis 

kebutuhan, desain logis, analisis keputusan, pelaksaan dan tahap dukungan. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sub tahapan analisa sistem dan desain 

sistem.  

2. Metode Berorientasi Objek 

  Metode berorientasi objek dimana didalam metode ini  terdapat class object, 

method, dan atribut  yang berkaitan dengan sistem informasi yang akan dibuat 

pada Butik Nabila Fashion. 

3. Tools UML 

  Alat bantu yang digunakan adalah alat Tools Unified Modelling Language 

(UML) yang berdiri dari beberapa diagram komponen untuk membantu  dalam  
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menganalisa dan merancang sistem yaitu: Activity Diagram, Package Diagram, 

Use Case Diagram, Diagram Sequence, Class Diagram, dan Deployment. 

1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini akan membahas latar belakang masalah, rumusan masalah 

batasan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi definisi dan  pegertian dari Penjualan dan 

pengertian dari sistem dan informasi dan berisi tentang metodologi 

pengembangan sistem UML, definisi software dan pengembangan 

perangkat lunak 

BAB III  ORGANISASI 

  Pada Bab ini menguraikan tentang sejarah organisasi, struktur  

  organisasi, tugas dan wewenang setiap bagian organisasi dan  

  proses bisnis. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan inti dari penelitan di Butik Nabila Fashion 

dimana di dalam bab ini, menjelaskan secara rinci tentang lokasi 

penelitian, yang terdiri dari struktur organisasi tugas dan wewenang, 

dan menjelaskan secara detail analisa proses bisnis yang meliputi 

analisa kebutuhan, activity diagram, analisa masukan, analisa 

keluaran, use case diagram, deskripsi use case, perancangan sistem 

berupa entity Relationship Diagram (ERD), ERD ke  Logical record 

structure (LRS), tabel spesifikasi basis data, class diagram, 

sequence diagram serta rancangan layar. 

BAB V PENUTUP 

Bagian ini merupakan bagian terakhir yang akan menjelaskan 

kesimpulan dan saran dari penelitian penulis di Butik Nabila 

Fashion.
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