
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dunia teknologi informasi sangat berkembang pesat seiring dengan 

perkembangan teknologi internet. Aktifitas bisnis menjadi lebih efisien dan luas 

dalam memperkenalkan bisnis atau usaha ke banyak pelanggan secara global 

tanpa ada batasan jarak dan waktu. E-marketplace diharapkan menjadi solusi 

dalam mengefisienkan kegiatan antara penjual dan pembeli. 

E-marketplace yaitu sebuah sistem informasi antar organisasi dimana 

pembeli dan penjual di pasar mengkomunikasikan informasi tentang harga, 

produk dan mampu menyelesaikan transaksi melalui saluran komunikasi 

elektronik. Melalui e-marketplace para penjual dimudahkan dalam melakukan 

promosi dan memasarkan produknya dalam jangkauan yang lebih luas (Robert, 

2017). E-marketplace dapat dikembangkan di industri maupun di dunia budidaya 

ikan. 

Pembudidayaan ikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia no. 31 

tahun 2004 tentang perikanan adalah “kegiatan untuk memelihara, membesarkan 

dan/atau mengembangbiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan 

yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, 

mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau 

mengawetkan. Salah satu pembudidayaan ikan yang paling digemari oleh 

masyarakat adalah ikan lele. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada salah 

seorang petani di desa Lugusari, ikan lele merupakan salah satu komoditas yang 

mempunyai potensi yang sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan omset yang  
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mencapai Rp. 5.950.000 dari 3,5 kwintal lele dari hasil penjualan Rp. 17.000/kilo 

untuk satu kali panen. 

Di Provinsi Lampung khususnya pada Kabupaten Pringsewu Kecamatan 

Pagelaran saat ini dalam pemasarannya hanya melalui kerabat ataupun teman serta 

pelanggan yang membeli ikan lele tersebut. Selain itu, dalam pemesanan pembeli 

harus datang langsung ke tempat penjual atau melakukan pemesanan melalui 

telepon. Sistem penjualan juga masih sebatas lingkungan rekan kerja atau kerabat. 

Serta pelanggan dan calon pembeli merasa rugi karena kurangnya informasi 

mengenai harga. 

Pada penelitian terdahulu yaitu perancangan aplikasi e-commers berbasis 

marketplace dapat digunakan oleh petani dalam memasarkan hasil pertanian 

mereka secara langsung ke konsumen. Sehingga rantai distribusi pemasaran dapat 

dipotong dan berimbas pada keuntungan bagi petani. Selain itu, aplikasi e-

commers tidak hanya melibatkan pembeli dan penjual, namun juga melibatkan 

pengelola marketplace sebagai pengawas transaksi dengan melakukan verifikasi 

data transaksi pembelian maupun penjualan dan juga konsumen akan 

mendapatkan hasil pertanian dengan harga yang lebih murah, karena pembelian 

produk dapat dilakukan secara langsung ke petani (Apriadi & Saputra, 2017). 

Berdasarkan permasalahan di atas maka dalam penelitian ini akan 

dikembangkan sistem e-marketplace penjualan hasil panen ikan lele berbasis web. 

Sistem yang akan dibangun dapat menghadirkan layanan informasi bagi 

pelanggan dalam mencari informasi hasil panen ikan lele yang ditawarkan dan 

stok. Mempermudah penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi pemesanan 

dan penjualan, lebih menghemat waktu untuk menghitung jumlah hasil panen 
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yang telah terjual, menyediakan informasi yang lengkap mengenai informasi 

seputar hasil panen ikan lele untuk memaksimalkan jalinan hubungan konsumen 

melalui pelayanan aplikasi e-marketplace. Sistem dapat menghasilkan laporan 

penjualan, bukti pemesanan, dan menampilkan grafik pendapatan penjualan hasil 

panen. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana membuat aplikasi e-marketplace penjualan hasil panen ikan 

lele? 

2. Bagaimana menguji Aplikasi E-Marketplace penjualan hasil panen ikan lele 

? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini dibatasi hanya pada: 

1. Penelitian ini hanya membahas tentang penjualan dan pemesanan hasil 

panen ikan lele. 

2. Pengujian ISO 9126 hanya untuk pengujian fungsionality,  Usability, dan 

Effisiency. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam perancangan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Membuat aplikasi e-marketplace penjualan hasil panen ikan lele berbasis 

web. 
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2. Pengujian Aplikasi E-Marketplace penjualan hasil panen ikan lele 

menggunakan ISO 9126 dengan 3 Karakteristik yaitu Fungsionality, 

Usability dan Efficiency. 

1.5    Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Mempermudah petani dalam memasarkan hasil panen ikan lele dengan 

jangkauan yang lebih luas. 

2. Mempermudah pelanggan dalam transaksi pembelian dan mendapatkan 

informasi seputar harga  dan stok ikan lele. 

1.6  Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Batasan Penelitian, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori tentang uraian teori yang mendukung pembahasan 

yaitu definisi tentang perancangan e-marketplace penjualann hasil panen ikan lele. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan metodologi penelitian meliputi Kerangka Penelitian, 

Metode Pengumpulan, Rancangan Pengujian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menjelaskan tentang Implementasi, Pengujian hasil dari penelitian 

yang telah dilakukan. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 
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Bab ini berisikan Simpulan dan Saran dari laporan yang penulis buat.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


