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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. Dengan berkembangnya teknologi informasi akan memudahkan perusahaan 

dalam menjalankan proses bisnisnya agar dapat menjadi suatu usaha yang maju dan 

berkembang. Salah satu teknologi informasi yang mendukung kebutuhan tersebut 

adalah E-marketplace. 

E-marketplace sebagai jenis dari mekanisme bisnis secara elektronis yang 

memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan 

internet sebagai media pertukaran barang yang akan menjadi suatu aktifitas 

transaksi bisnis (Hartman, 2011). E-marketplace sangat menarik karena era 

globalisasi menuntut banyak kemudahan dan kecepatan informasi dalam 

melakukan akses perbelanjaan kebutuhan dari para konsumen yang disesuaikan 

dengan kebutuhannya dari setiap individu. Bagi pengusaha jenis Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah (UMKM) perlengkapan alat pernikahan diwilayah bandar 

lampung, E-marketplace dapat memperluas pasar, memperluas brand image 

perusahaan dan memberikan kemudahan dalam memberikan informasi kepada 

pelanggannya. Sedangkan bagi pelanggan, barang atau jasa yang diinginkan dapat 
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diperoleh tanpa harus menempuh jarak yang jauh dan dapat mempersingkat waktu 

dalam melakukan pencarian barang yang dibutuhkan. 

Dalam melakukan pemasaran perlu diperhatikan strategi pemasaran yang 

dijalankan perusahaan berkaitan dengan produk, harga, promosi, dan distribusi. 

Strategi pemasaran adalah kombinasi dari empat variabel atau kegiatan yang 

merupakan inti dari sistem pemasaran. Empat variabel tersebut menunjukan 

pandangan-pandangan penjual tentang kiat pemasaran yang tersedia untuk 

mempengaruhi pembeli, setiap kiat pemasaran dirancang untuk memberikan 

manfaat-manfaat bagi pelanggan. Adapun empat variabel tersebut adalah: 

a. Produk 

Mengelola unsur produk termasuk perencanaan dan pengembangan yang 

tepat dipasarkan oleh perusahaan merupakan hal yang sangat penting. 

Strategi dibutuhkan untuk mengubah produk yang ada, merambat yang baru 

dan mengambil tindakan-tindakan lain yang mempengaruhi bermacam-

macam produk. Keputusan strategi dibutuhkan untuk pengemasan, 

penentuan cap dan berbagai segi produk lainnya. 

b. Harga 

Dalam menentukan harga, manajemen harus menentukan harga dasar yang 

tepat bagi produknya. Manajemen harus menentukan strategi yang 

menyangkut pada harga, pembayaran ongkos angkut dan berbagai variabel 

yang berhubungan dengan harga. 
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c. Promosi 

Promosi adalah unsur yang didayagunakan untuk memberitahukan dan 

membujuk pasar tentang produk baru perusahaan. 

d. Distribusi 

Perantara pemasaran pada dasarnya merupakan faktor lingkungan yang 

berada di luar jangkauan perusahaan, seseorang eksekutif pemasaran tetap 

mempunyai ruang gerak yang luas pada saat ia berhubungan dengan 

perantara. Tanggung jawab pemasaran adalah memilih dan mengelola 

saluran perdagangan yang dipakai dalam menyalurkan produk serta 

mengembangkan sistem distribusi untuk pengiriman dan penanganan 

produk secara fisik. 

Proses konsep E-Marketplace Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

perlengkapan alat pernikahan diwilayah bandar lampung yang akan dikembangkan 

oleh penulis dalam hal ini memiliki berbagai fitur teknologi yang akan disesuaikan 

dengan kebutuhan dari para pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

perlengkapan alat pernikahan diwilayah bandar lampung yang didukung dengan 

menggunakan metode penelitian Situation Analysis, Objective, Strategy, Tactics, 

Action And Control (SOSTAC) dan dalam pembuatan aplikasinya menggunakan 

berbasis website sebagai platform jalannya aplikasi dan tentunya menggunakan 

database dalam proses penyimpanan data bagi user, dalam hal ini UMKM atau 

pemilik usaha dan konsumen yang akan mendaftar pada situs aplikasi yang penulis 

kembangkan.  
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Salah satu bukti kebutuhan akan sistem yang diinginkan oleh pemilik Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) perlengkapan alat pernikahan 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. Kemudian sistem tersebut mampu memberikan keterangan 

terkait data ketersediaan barang yang ada pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) perlengkapan alat pernikahan diwilayah bandar lampung sebagai salah 

satu upaya pengendalian data barang dan memudahkan admin Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah (UMKM) perlengkapan alat pernikahan diwilayah bandar lampung 

dalam melakukan pembuatan laporan penjualan dan data ketersediaan barang yang 

ada pada perusahaan didukung dengan menggunakan metode penelitian Situation 

Analysis, Objective, Strategy, Tactics, Action And Control (SOSTAC). Berdasarkan 

latar belakang diatas maka penulis terarik untuk mengangakat judul “Penerapan 

E-Marketplace Alat Kebutuhan Pernikahan Pada Wilayah Bandar Lampung”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

diambil sebuah rumusan masalah, yaitu : 

a. Bagaimana menganalisis suatu permasalahan untuk dilakukan suatu inovasi 

sebagai solusi dari permasalahan yang telah diuraikan? 
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b. Bagaimanakah merancang sistem E-Marketplace yang mampu memberikan 

informasi yang bersifat cepat dan tepat dalam memberikan informasi bagi 

pengguna sistem ? 

  

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas penulis 

membatasi masalah yaitu : 

a. Hanya membahas pada proses pemasaran dan penjualan untuk mempermudah 

mengenalkan produk yang dimiliki UMKM atau pengusaha alat kebutuhan 

pernikahan pada wilayah bandar lampung. 

b. Menggunakan metode penelitian Situation Analysis, Objective, Strategy, 

Tactics, Action And Control (SOSTAC). 

c. Menggunakan metode perancangan terstruktur 

d. Perancangan basis data menggunakan ERD dan Relasi Antar Tabel 

e. Menggunakan metode pengembangan sistem waterfall. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk membantu meningkatkan strategi pemasaran dan penjualan yang 

dimiliki oleh UMKM atau pengusaha alat kebutuhan pernikahan pada 

wilayah bandar lampung  

b. Untuk merancang suatu sistem yang dapat mengolah segala aktifitas yang 

berkaitan dengan pemasaran dan penjualan dalam hal ini membangun aplikasi 
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Penerapan E-Marketplace Alat Kebutuhan Pernikahan Pada Wilayah Bandar 

Lampung. 

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah, untuk membantu proses pemasaran dan 

penjualan dari UMKM atau pengusaha alat kebutuhan pernikahan pada wilayah 

bandar lampung namun dengan meminimalisir biaya terhadap anggaran promosi. 

 

1.6.      Metode Pengumpulan Data  

Penulis memperoleh data yang digunakan sebagai bahan penulisan laporan 

ini selama penelitian proposal skripsi menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Wawancara (Interview) 

Penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara secara langsung 

dengan pihak UMKM atau pengusaha alat kebutuhan pernikahan pada 

wilayah bandar lampung yang 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.  
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c. Dokumentasi (Documentation) 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari dan 

membaca buku-buku yang berhubungan dengan data yang diperlukan untuk 

mengambil sebuah kesimpulan, contoh dokumen yang diperoleh adalah 

contoh laporan terkait data barang yang ada pada UMKM atau pengusaha alat 

kebutuhan pernikahan pada wilayah bandar lampung. 

 

1.7. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang Penerapan E-Marketplace Alat Kebutuhan Pernikahan 

Pada Wilayah Bandar Lampung, sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan. 

Sebagai pendukung pernyataan maka peneliti menguraikan hasil dari berbagai 

penelitian terkait berdasarkan jurnal penelitian terkait penerapan E-Marketplace. 

 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN  

 


