
BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Di dalam dunia bisnis dewasa ini peranan internet telah dirasakan semakin 

penting dan berarti, karena dengan melalui internet pula para  pelaku bisnis dapat 

melakukan transaksi bisnisnya secara online dimanapun berada. Tanpa adanya 

internet, para pelaku bisnis yang terpisah oleh jarak dan waktu dapat dipastikan 

akan mengalami masalah dan kesulitan dalam hal waktu dan biaya didalam 

melakukan transaksi bisnisnya. Oleh karena manfaat inilah maka pengguna 

aplikasi bisnis berbasiskan internet diyakini akan terus berkembang, baik dari segi 

jangkauan yang semakin mendunia maupun pemakaiannya. 

Saat ini, para pelaku bisnis pada umumnya masih melakukan transaksi 

bisnisnya secara manual melalui tatap muka secara langsung ataupun melalui 

telepon. Sayangnya kadang-kadang muncul permasalahan seperti janji untuk 

pertemuan yang tidak bisa ditepati ataupun tidak ada di tempat pada saat 

dihubungi. Dari sisi penjual, mereka dituntut untuk senantiasaberada di tempat 

untuk memenuhi permintaan pemesanan dari pihak pembeli. 

Kain tapis adalah jenis pakaian digunakan kaum perempuan  sebagai 

penutup tubuh bagian bawah, dari pinggang hingga mata kaki, atau  dikenal 

dengan sinjang/sarung. Kerajinan tenun tradisional masyarakat Lampung  ini 

dibuat dari benang katun dan benang emas. Benang katun adalah benang yang 

berasal dari bahan kapas dan digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan 

kain tapis, benang emas atau perak dibuat dengan tehnik sulam (cucuk dalam 

Bahasa Lampung) tradisional atau tehnik bordir (modern). Kain tapis juga 



merupakan salah satu pakaian tradisioal Lampung yang identik dengan warna 

gemerlap,khususnya warna emas (Nadira,2018). 

Tapis Lampung termasuk kerajian tradisional karena peralatan yang  

digunakan dalam membuat kain dasar dan motif-motif hiasnya masih sederhana  

dan dikerjakan oleh pengerajin. Kerajinan ini dibuat oleh wanita, baik ibu rumah 

tangga maupun gadis-gadis yang pada mulanya untuk mengisi waktu senggang 

dengan tujuan untuk memenuhi tuntutan adat istiadat yang dianggap sakral. Kain 

Tapis saat  ini diproduksi oleh pengrajin dengan ragam hias yang bermacam-

macam sebagai barang komoditi yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi.  

Selama ini para pengrajin kain tapis memasarkan produk mereka hanya melalui 

sosial media. Hal ini dirasa kurang efektif karena selalu mengupdate gambar 

produk untuk diunggah ke media sosial. Sehingga mengakibatkan kurang 

maksimalnya penjualan kain tapis. 

Masalah ini dapat diatasi dengan layanan e-marketplace. E-marketplace 

yaitu sebuah system informasi antar  organisasi dimana pembeli dan penjual di 

pasar mengkomunikasikan informasi tentang harga, produk dan mampu 

menyelesaikan transaksi melalui saluran komunikasi elektronik.Dengan melalui 

internet para penjual dimudahkan dalam melakukan promosi dan memasarkan 

produknya dalam jangkauan yang lebih luas (Robert, 2017).Pada saat ini terdapat 

banyak layanan e-marketplace yang disediakan. Namun sayangnya jumlah e-

marketplace yang menyediakan layanan penjualan kain tapis dan menampilkan 

profil perusahaan (pengrajin tapis) masih sangat terbatas. Khususnya di Provinsi 

Lampung, sampai saat ini belum ada website khusus e-marketplace yang 



menyediakan layanan kerajinan tapis dan menampilkan profil perusahaan 

(pengrajin tapis). 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk membuat 

penelitian dengan judul “E-marketplace Kerajinan Tapis Berbasis Web (Studi 

Kasus : UKM Negeri Katon – Pesawaran)dengan tujuan untuk mempermudah 

masyarakat luas dalam hal pencarian informasi mengenai kerajinan tapis dan 

mempermudah pengrajin tapis dalam menyebarkan informasi tentang kain tapis. 

1.2  Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah 

sebagai berikut: Bagaimana membangun aplikasi e-marketplace kerajinan tapis 

yang dapat di akses secara online berbasis web? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam perancangan penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Membangun website e-marketplace kerajinan tapis yang dapat diakses secara 

online. 

2. Sistem yang dibangun dapat memberikan informasi dengan mudah kepada 

konsumen tentang produk yang tersedia dan informasi dalam melakukan 

pembelian e-marketplace penjualan kerajinan tapis. 

 

 

 



1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang akan didapatkan dari penelitian dan pembuatan 

aplikasi e-marketplace ini adalah sebagai berikut : 

1. Memudahkan masyarakat luas dalam mencari informasi mengenai kerajinan 

tapis secara online melalui website. 

2. Memperluas daerah penyebaran informasi tentang perusahaan pengrajin tapis.  

3.   Sebagai media untuk memperluas daerah pemasaran kerajinan tapis. 

4.  Dengan adanya website e-marketplace ini diharapkan dapat meningkatkan    

penjualan tapis. 

1.5  Batasan Masalah 

Agar pembahasan dapat terpusat pada permasalahan dan tujuan yang telah 

ditetapkan sehingga mendapatkan hasil yang optimal maka perlu adanya batasan 

masalah. Adapun batasan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut : 

1. Hanya membahas tentang kerajinan tapis. 

2. Aplikasi E-marketplace yang dibangun berbasis web menggunakan skrip 

pemrograman PHP dan database Mysql. 

1.6  Metode Pengumpulan Data 

Adapun teknik-teknik pengambilan data yang peneliti lakukan dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Observasi (Observation) 

Pengamatan langsung terhadap alur proses yang sedang berjalan pada 

UKM kerajinan tapis yang berada di negeri katon untuk memperoleh 

informasi yang nantinya akan diolah kedalam sistem. 

 



2. Wawancara(Interview) 

Kegiatan wawancara dilakukan dengan warga di negeri katon pesawaran. 

3. Kepustakaan 

Pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dari sumber-sumber 

lain seperti buku, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan 

penelitian. 

1.7  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan disusun untuk memberikan gambaran umum tentang 

sistem yang akan dibangun. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini disajikan tentang uraian latar belakang permasalahan, 

mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, menentukan maksud 

dan tujuan pembangunan aplikasi, batasan masalah, menjelaskan 

metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas tentang tinjauan obyek yang diteliti, teori 

tentang sistem, pengaduan,kriminalitas dan yang mendukung 

pengembangan sistem, teori tentang bahasa pemrograman yang 

digunakan beserta komponen-komponen yang digunakan, 

diantaranya bahasa pemrograman PHP dan MySQL dan teori-teori 

pendukung lainnya yang berkaitan dengan topik tentang 

pembangunan aplikasi yang akan dilakukan. 

 



BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Pada  bab ini akan menguraikan hasil analisis dan perancangan 

sistem yang dibuat untuk diimplementasikan dan dievaluasi 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas dan menjelaskan sistem yang ditelah 

dirancang yang selajutnya akan diimplementasikan 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari uraian yang sudah diterangkan 

pada bab-bab sebelumnya, hasil pemecahan masalah yang 

diperoleh dari penyusunan tugas akhir  ini, serta beberapa saran 

perbaikan untuk pengembangan lebih lanjut. 

 


