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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia telah banyak mengalami 

kemajuan, didukung dengan teknologi komunikasi yang menunjukkan peningkatan 

yang sangat signifikan merupakan alternatif yang tepat bagi suatu perusahaan untuk 

menunjang kinerja dari perusahaan tersebut agar dapat berjalan dan bekerja dengan 

baik. Pada umumnya masyarakat selalu menginginkan sesuatu yang berbeda, tidak 

terkeculi dengan cara berbelanja. Oleh karena itu dengan membuka usaha 

berbentuk e-marketplace dengan konsep oleh-oleh lampung diwilayah bandar 

lampung diharapkan akan mampu menarik para UMKM dalam mempromosikan 

dan menjual produknya, agar konsumen untuk berkunjung pada website yang telah 

disediakan oleh penulis. 

Secara umum ciri - ciri UMKM adalah manajemen berdiri sendiri, modal 

disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, dan 

jumlah karyawan yang dipekerjakan terbatas. Asas pelaksanaan UMKM 

adalah kebersamaan, ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan 

kemajuan, berkelanjutan, efesiensi keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional. 

Salah satu bukti kebutuhan akan sistem yang diinginkan oleh pemilik UMKM 

dalam hal ini terkait dengan oleh – oleh Lampung diwilayah bandar lampung adalah 

ingin memiliki suatu sistem yang dapat membantu mempromosikan dan 

mengenalkan usaha miliknya dan juga meningkatkan penjualan tanpa meski harus 

membutuhkan biaya yang besar dalam melakukan proses periklanannya. 
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Proses konsep E-Marketplace Oleh – Oleh Lampung yang akan dibangun 

oleh penulis memiliki berbagai fitur teknologi dengan menggunakan basis website 

sebagai platform jalannya aplikasi dan tentunya menggunakan database dalam 

proses penyimpanan data bagi user, dalam hal ini UMKM oleh-oleh khas lampung 

diwilayah bandar lampung yang akan mendaftar pada situs aplikasi yang penulis 

sediakan. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis terarik untuk 

mengangakat judul “Sistem Informasi E-Marketplace Oleh – Oleh Lampung 

Berbasis Web”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat diambil sebuah rumusan masalah, yaitu : 

1. Bagaimana membantu UMKM dalam memasarkan dan menjual produk 

yang mereka miliki. 

2. Bagaimana mempermudah masyarakat ataupun wisatawan dalam 

mencari oleh-oleh khas lampung diwilayah bandar lampung tanpa harus 

berkunjung langsung terkait penghematan waktu dan mempersingkat 

jarak tempuh? 

3. Bagaimanakah merancang sistem E-Marketplace yang mampu 

memberikan informasi yang bersifat cepat dan tepat bagi pengguna 

sistem ? 
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1.3.  Batasan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas penulis 

membatasi masalah hanya pada proses pemasaran dan penjualan untuk 

mempermudah mengenalkan produk yang dimiliki UMKM oleh-oleh lampung 

khusus diwilayah bandar lampung. 

 

1.4.  Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk membantu meningkatkan strategi pemasaran dan penjualan yang 

dimiliki oleh UMKM. 

2. Untuk merancang suatu sistem yang dapat mengolah segala aktifitas 

yang berkaitan dengan pemasaran dalam hal ini membangun                E-

Marketplace. 

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

 Manfaat  dari penelitian ini adalah, untuk membantu proses pemasaran dan 

penjualan dari UMKM namun dengan meminimalisir biaya terhadap anggaran 

promosi. 

 

I.6.      Metode Pengumpulan Data  

Penulis memperoleh data yang digunakan sebagai bahan penulisan laporan 

ini selama penelitian proposal skripsi menggunakan metode sebagai berikut: 
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a. Wawancara (Interview) 

Penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara secara 

langsung dengan pihak UMKM bersangkutan mengenai data-data yang 

dibutuhkan dalam penulisan laporan ini, hasil wawancara disajikan 

dalam lampiran. 

b. 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.  

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 UMKM. 

 

1.7.  Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang Sistem Informasi E-Marketplace Oleh – Oleh Lampung, 

sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Sebagai pendukung pernyataan 

maka peneliti menguraikan hasil dari berbagai penelitian terkait berdasarkan jurnal 

penelitian E-Marketplace. 

 


