
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Pengembangan sistem informasi telah merambah berbagai bidang 

kehidupan tidak terkecuali bidang bisnis dan perdagangan. Dengan adanya 

internet proses pemasaran dan penjualan dapat dilakukan kapan saja tanpa terikat 

ruang dan waktu (Jinling, 2009; Quaddus, 2008). Dengan kemampuan 

web/internet yang bisa mengirimkan berbagai bentuk data seperti teks, grafik, 

gambar, suara, animasi, atau bahkan video, maka banyak kalangan bisnis yang 

memanfaatkan teknologi ini dengan membuat homepage untuk mempromosikan 

usahanya (Bodernof, 2009). Kini hampir semua lapisan masyarakat terutama di 

negara maju sudah sangat terbiasa dengan web ini, karena hampir segala jenis 

informasi bisa diperoleh. 

 Dalam era globalisasi saat ini, sektor UMKM dituntut untuk dapat 

berkompetisi dalam memasarkan usahanya. Hadirnya Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) dalam kancah perekonomian hendaknya mendapat perhatian 

penuh dari pemerintah, mengingat besarnya manfaat usaha ini dalam 

perkembangan bangsa. Seiring dengan banyaknya usaha UMKM yang ada di kota 

Bandarlampung maka perlu memunculkan daya tarik yang dapat menarik 

konsumen untuk membeli produk yang di produksi. Sedangkan daya tarik 

pembelian produk adalah merupakan suatu usaha yang dilakukan manusia untuk 

menyampaikan barang kebutuhan yang dihasilkan oleh produsen kepada 

konsumen yang memerlukan dengan memperoleh jasa berupa uang menurut harga 

(Marom, 2000). Dalam peningkatan daya tarik UMKM maka diperlukan suatu 

teknologi informasi yang dapat menarik konsumen. Sejalan dengan itu 
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pemanfaatan teknologi informasi dapat di lakulan dalam dunia bisnis, salah 

satunya dengan membuat sebuah sistem informasi berbasis website. Website 

sistem informasi ditujukan untuk memudahkan para pelaku UMKM dalam 

menarik dan memberikan informasi mengenai usaha ataupun kegiatan yang 

diadakan secara efektif dan efisien. 

 Sistem yang digunakan oleh UMKM GIUOL masih memanfaatkan sistem 

yang konvensional, yaitu dengan cara datang ketempat, dan menjual produk 

dengan cara menitipkan di warung-warung sehingga pemasaran produk kurang 

maksimal. Maka perlu adanya teknologi pemasaran yang dapat meningkatkan 

daya tarik pembelian produk terhadap konsumen., sehingga membuka peluang 

untuk mampu bersaing di dunia usaha. Oleh karena itu, dengan meningkatkan 

kemampuan UMKM di bidang Teknologi, diharapkan dapat menyelesaikan 

beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Pemberdayaan Usaha Kecil 

dan Menengah (UMKM) menjadi sangat strategis, karena potensinya yang besar 

dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat. Seperti diketahui bahwa 

UMKM di Indonesia memiliki jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan 

dengan perusahaan yang berskala besar. Maka sangat penting dan menjadi 

prioritas utama bahwa pemerintah Indonesia harus dapat membuat sektor UMKM 

menjadi bergairah untuk dapat berkompetisi dengan UMKM dari negara lain yang 

sudah mulai memasuki era MEA. MEA (Masyarakat Ekonomi Aasean) adalah 

salah satu pilar pembentukan komunitas ASEAN dan merupakan bentuk integrasi 

ekonomi regional yang mulai diberlakukan pada tahun 2015. Pemberlakuan 

tersebut akan menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi 

dimana terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas serta 
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aliran modal yang bebas antar negara dikawasan ASEAN (muhammad fadli, 

2014). 

 Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian 

tentang “Pengembangan Sistem Informasi Dalam Peningkatan daya Tarik 

Pembelian Produk UMKM Berbasis Web (Studi kasus: Home Industri 

GIUOL)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisis sistem informasi pembelian produk pada UMKM 

GIUOL? 

2. Bagaimana mengembangkan sistem informasi dalam meningkatkan daya 

tarik pembelian produk pada UMKM GIUOL berbasis web? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, peneliti membatasi 

permasalahan pada proposal skripsi ini adalah: 

1. Penelitian ini dilakukan di home industri GIUOL sebagai studi kasus yang 

dibahas. 

2. Fokus penelitian hanya pada pengembangan daya tarik pemasaran dan 

strategi yang digunakan untuk pengembangan produk. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan dari pembuatan proposal skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis daya tarik pembelian produk agar dapat menjadi lebih 

baik bagi home industri dalam menarik minat pelanggan.  

2. Membangun sistem informasi peningkatan daya tarik pembelian produk 

guna membangun sebuah sistem aplikasi untuk poses pemasaran produk 

home industri GIUOL. 

 

1.5. Manfaat  

 Manfaat yang ingin di capai adalah: 

1. Memberikan kemudahan dalam pemasaran produk UMKM 

2. Mudah jalin kerja sama yang bisa memberikan kepercayaan dan kekuatan 

sebuah usaha. 

3. Menarik konsumen sebanyak-banyaknya agar konsumen tetap memilih 

produk yang dipasarkan 

4. Memberikan informasi tentang produk yang akan dipasarkan agar 

konsumen mengetahui kualitas produk tersebut 

5. Membuka Lapangan Pekerjaan dan kesempatan kerja yang lebih luas bagi 

masyarakat 

6. Menjadi salah satu solusi efektif bagi permasalahan ekonomi masyarakat 

kelas kecil dan menengah 

 

 

 



5 
 

 
 

1.6. Metode Pengumpulan Data  

Penulis memperoleh data yang digunakan sebagai bahan penulisan laporan 

ini selama penelitian proposal skripsi menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Pengamatan (Observation) 

Penulis melakukan pengumpulan data melalui pengamatan langsung 

dan mencatat secara sistematika terhadap unsur-unsur yang diamati 

dalam kegiatan yang alur yang dilakukan untuk mendukung 

pengembangan sistem dalam penulisan laporan ini.  

b. Wawancara (Interview) 

Penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara secara 

langsung dengan pengusaha home Industri GIUOL Bandar Lampung 

yang bersangkutan mengenai data-data yang dibutuhkan dalam 

penulisan laporan ini, hasil wawancara disajikan dalam lampiran. 

c. Dokumentasi (Documentation) 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari 

dan membaca dokumen-dokumen serta buku-buku yang berhubungan 

dengan data yang diperlukan untuk mengambil sebuah kesimpulan 

untuk pengembangan selanjutnya, contoh dokumen yang diperoleh 

adalah contoh laporan terkait data barang yang ada pada perusahaan. 

 

1.7. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang Pengembangan Sistem Informasi Dalam Peningkatan 

Daya Tarik Pembelian Produk Umkm Berbasis Web (Studi Kasus: Home Industri 

Giuol). Sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan, sebagai pendukung 
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pernyataan maka peneliti menguraikan hasil dari berbagai penelitian terkait 

berdasarkan jurnal penelitian. 

 


