
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pesatnya perkembangan teknologi komputer merupakan hal yang sangat 

penting dan sangat bermanfaat. Salah satu nya teknologi komputer yang 

berkembang pada saat ini adalah internet. Internet dipandang sebagai media 

periklanan yang efisien, dan efektif. Dalam dunia bisnis, periklanan merupakan 

salah satu tahap dalam pemasaran, dan periklanan bertujuan untuk memberikan 

informasi, memasarkan konten produk atau jasa perusahaan kepada konsumen. 

Oleh sebab itu memanfaatkan media periklanan berbasis internet akan 

memungkinkan suatu perusahaan tetap bertahan dan berkembang pesat sesuai 

dengan keadaan jaman dan teknologi yang berkembang. 

E-marketplace dengan berbasis internet sebagai salah satu adopsi teknologi di 

sector bisnis dan pemasaran semakin populer untuk digunakan. Dengan 

pemanfaatan e-marketplace ini transaksi dapat terealisasi serta memungkinkan 

untuk menciptakan pangsa pasar baru. E-marketplace harus dapat menjembatani 

interaksi antara penjual (seller) dan pembeli (buyer), sehingga harus memuat 

informasi-informasi yang jelas mengenai cara bertransaksi, alamat penjual dan 

informasi-informasi pendukung lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan 

validitasnya. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh (Prabowo, 2014), 

menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pemasaran UMKM 

Furniture adalah salah satu usaha dalam mempererluas akses pasar.   
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 Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Furniture adalah perusahaan 

yang bergerak dibidang jasa pembuatan alat-alat rumah tangga yaitu seperti, 

pembuatan kursi, meja, lemari dan lain sebagainya. Fungsi UMKM furniture 

bukan hanya menyediakan jasa pembuatan alat-alat rumah tangga saja namun juga 

bertujuan untuk menjalankan kegiatan bisnis atau sekedar mendapatkan Informasi 

UMKM furniturue. Persaingan pada saat ini sangatlah ketat dalam menarik minat 

konsumen, maka pelaku bisnis pun dituntut untuk lebih meningkatkan kualitas 

informasi seperti perbandingan harga antar pelaku usaha yang disajikan kepada 

konsumen. UMKM Furniture yang berada di Bandar Lampung usaha yang 

sedang berkembang dan terus berupaya untuk meningkatkan pemasaran produk 

serta standar kualitas produk Furniture UMKM dari berbagai sisi antara lain sisi 

pemanfaatan teknologi informasi. 

Saat ini, UMKM furniture di Bandar Lampung berupaya meningkatkan daya 

saing dalam menciptakan kualitas produk yang baik dengan harga terjangkau 

untuk menarik minat konsumen. Dengan penerapan strategi bisnis menggunakan 

teknologi internet melalui sistem aplikasi digital marketplace berbasis website 

sebagai wadah media pemasaran menciptakan akses bagi penjual (seller) dan 

pembeli (buyer) semakin berkembang lebih luas. UMKM furniture dapat 

mempromosikan detail produk dengan kualitas terbaik secara lengkap sehingga 

masyarakat dapat melakukan proses penukaran data, informasi serta transaksi 

secara efektif dan efisien. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh           

(Grieger, 2003), E-marketplace secara online dapat mendukung pelaku UMKM 

untuk menyajikan informasi secara detail seperti harga, kualitas produk dan 
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pemesann produk, sehingga muncul paradigma baru dalam melakukan pemasaran 

yang lebih luas dan efektif.  

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka diangkat sebuah 

judul “Pengembangan Sistem Digital Marketplace”, (Studi kasus: UMKM 

Furniture Bandar Lampung)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka penulis mengambil suatu rumusan masalah 

yaitu:  

1. Bagaimana merancang sistem digital marketplace UMKM Furniture dalam 

upaya meningkatkan informasi pemasaran produk? 

2. Bagaimana menerapkan sistem digital marketplace UMKM Furniture 

sebagai upaya meningkatan informasi UMKM Furniture di Bandar 

Lampung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk membangun sistem digital marketplace UMKM Furniture sebagai 

upaya meningkatkan informasi pemasaran produk. 

2.  Untuk menerapkan framework digital marketplace pada sistem digital 

marketplace UMKM Furniture sebagai upaya meningkatkan informasi 

pemasaran produk. 
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1.4 Batasan Masalah  

Sesuai dengan judul laporan skripsi, penulis membatasi pembahasan laporan 

proposal ini agar tidak menyimpang dari objek pembahasan yang diinginkan. 

1. Pembahasan hanya pada pemasaran 10 UMKM Furniture atau digital 

marketplace berbasis web pada UMKM Furniture di bandar lampung. Sistem 

yang dibangun dalam tranksaksi pembatalan booking minimal 1X 24 Jam 

atau H-1 sebelum pemesanan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian yang dilakukan sebagai berikut:  

1. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

bagi penelitian, selanjutnya yang berkaitan dengan sistem digital marketplace 

UMKM Furniture. 

2. Bagi pihak UMKM Furniture, sistem yang dibangun dalam penelitian ini 

diharapkan dapat membantu dan mempermudah perusahaan dalam 

meningkatkan pemasaran produk kepada konsumen dalam melakukan 

reservasi serta sebagai media promosi. 

3. Bagi Konsumen dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam 

mendapatkan informasi mengenai UMKM Furniture dan mempermudah 

kosumen dalam melakukan pemesanan tanpa harus datang langsung ke 

tempat tetapi sudah menggunakan system digital marketplace UMKM 

Furniture. 
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1.6 Keaslian Penelitian  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah: 

1. Sistem yang dibangun dalam penelitian ini berbasis web responsive design, 

responsive design yang dimaksud adalah cepatnya tanggapan sistem. Saat 

konsumen melakukan pemesanan, maka sistem akan segera mengirim bukti 

pemesanan dan bukti pembayaran tampilan terpengaruh dalam smartphone 

dengan tampilan yang berbeda pada web digital marketplace, sistem ini juga 

dapat dijadikan media promosi yang terintegrasi social media. 

2. Sistem yang dibangun dalam penelitian ini menggunakan konsep berorientasi 

objek. 


