
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang   

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. 

Salah satunya adalah usaha kecil dan menengah atau sering disebut UKM. Usaha 

kecil dan menengah Indonesia telah membuktikan perannya sebagai kontributor 

pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan membuktikan diri secara historis 

terhadap krisis (Afiah, 2009). Pemerintah mendukung UKM dengan membentuk 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2014.  

Kementerian ini bertugas untuk membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan 

dan koordinasi kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 

Kebijakan Presiden mengenai Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berperan 

penting dalam mengatasi permasalahan Koperasi dan UKM di Indonesia 

(Kementrian Koperasi dan UKM, 2014). 

UKM Keripik Alinda merupakan sebuah usaha kecil dan menengah yang 

menghasilkan produk-produk kripik pisang yang beralamatkan di Jl. Pagar Alam 

(Gang. PU) Kedaton, Bandar Lampung. Permasalahan yang sering dihadapi oleh 

UKM Keripik Alinda adalah sulitnya dalam pemasaran produk karena belum 

adanya sistem pemasaran yang dapat menjangkau pelanggan secara luas. Sistem 

penjualan yang dilakukan oleh UKM Keripik Alinda ini yaitu pembeli yang 

tertarik untuk membeli harus mendatangi langsung ke alamat perusahaan tersebut, 

sehingga masih banyak pelanggan yang berada jauh di luar daerah enggan untuk 

datang langsung. Sehingga pelanggan dari UKM Keripik Alinda hanya sebatas 

pelanggan lokal dari Bandar Lampung dan orang-orang yang berkunjung ke 



daerah sentra keripik Lampung untuk mencari oleh-oleh khas Lampung. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari UKM Keripik Alinda, penjualan 

keripik dari beberapa bulan terakhir mengalami penurunan karena berkurangnya 

jumlah pelanggan yang berkunjung untuk membeli produk dari UKM Keripik 

Alinda. Oleh karena itu, pihak manajemen harus mencari peluang untuk 

meningkatkan penjualan dan untuk mengantisipasi menurunnya volume penjualan 

pada UKM Keripik Alinda. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan 

mulai memanfaatkan perangkat teknologi informasi dalam bidang penjualan dan 

pemasaran yaitu e-commerce.  

E-commerce adalah melakukan bisnis, membuat, mengelola dan meluaskan 

hubungan komersial secara online. E-commerce yang sukses melibatkan 

pembayaran, pengembangan dan perencanaan produk, mengelola produksi atau 

manufaktur, pemasaran serta penjualan (Kienan, 2001). Dengan memanfaatkan 

e-commerce peluang pangsa pasar penjualan tidak lagi hanya fokus kepada 

masyarakat atau konsumen di lokasi tertentu saja, tetapi dapat menjangkau pangsa 

pasar yang lebih luas, tidak lagi ada batasan geografis antar daerah satu dengan 

daerah lainnya. Selain itu, produk-produk perusahaan dapat dengan mudah 

dikenalkan kepada semua orang yang ada di dunia ini dengan catatan tentunya 

harus memiliki kemampuan akses internet (Wijaya dan Pratama, 2014). 

Salah satu bentuk pemanfaat perkembangan internet yang saat ini semakin 

berkembang  adalah dengan membangun sistem penjualan dengan memanfaatkan 

e-commerce untuk memudahkan penjualan dan pemasaran produk perusahaan.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka pada 

penelitian ini penulis mengangkat proposal yang berjudul “Pemanfaatan E-



Commerce Bagi Usaha Pemasaran Keripik Olahan Khas Lampung (Studi 

Kasus: UKM Keripik Alinda)”.  Adapun sistem yang diusulkan berupa sebuah 

aplikasi berbasis web dengan memanfaatkan e-commerce yang bertujuan untuk 

memudahkan UKM Keripik Alinda dalam mengatasi kendala dalam penjualan 

dan pemasaran produk keripik, karena dengan memanfaatkan e-commerce ini 

jangkauan perdagangan menjadi sangat luas dan dapat diakses kapan saja dan 

dimana saja dan tentunya akan dapat meningkatkan pendapatan bagi UKM 

Keripik Alinda. 

 

1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dapat 

disimpulkan yaitu bagaimana membangun sebuah sistem penjualan berbasis web 

dengan memanfaatkan e-commerce untuk memudahkan UKM Keripik Alinda 

dalam pemasaran produk? 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah membangun sebuah 

sistem penjualan berbasis web dengan memanfaatkan e-commerce untuk 

memudahkan UKM Keripik Alinda dalam pemasaran produk. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas agar tidak terjadi perluasan masalah, 

maka batasan masalah yang dibatasi: 

1. Sistem yang akan dibangun merupakan sistem penjualan berbasis web. 

2. Sistem yang dibangun hanya digunakan untuk UKM Keripik Alinda 

dalam penjualan dan pemasaran produk keripik. 



1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat atau kontribusi yang diharapkan yang diharapkan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Memudahkan UKM Kerpik Alinda dalam penjualan dan pemasaran 

produk.  

2. Memudahkan pelanggan dalam melakukan pembelian produk UKM 

Keripik Alinda karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. 

 

 


