
1 
 

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. untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi pada proses bisnis 

merupakan salah satu usaha penting bagi usaha untuk dapat bersaing dari para 

pesaingnya, dalam hal ini usaha yang membutuhkan adanya suatu inovasi 

perkembangan teknologi informasi adalah UMKM (Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah) kerajinan oleh – oleh khas lampung. Pada umumnya masyarakat selalu 

menginginkan sesuatu yang berbeda, tidak terkeculi dengan cara berbelanja. Oleh 

karena itu dengan melakukan suatu inovasi proses bisnis berbentuk E-Marketplace 

dengan konsep usaha kerajinan oleh – oleh khas lampung merupakan salah satu 

bentuk pemanfaatan teknologi informasi pada para pengusaha atau UMKM 

kerajinan oleh – oleh khas lampung diwilayah bandar lampung. 

Secara umum ciri - ciri UMKM adalah manajemen berdiri sendiri, modal 

disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, dan 

jumlah karyawan yang dipekerjakan terbatas. Asas pelaksanaan UMKM 

adalah kebersamaan, ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan 

kemajuan, berkelanjutan, efesiensi keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional. 

Salah satu bukti kebutuhan akan sistem yang diinginkan oleh pemilik UMKM 
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dalam hal ini terkait dengan kerajinan oleh – oleh khas 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. 

Salah satu contoh penerapan E-Marketplace yang telah dilakukan memliki 

hasil penyampaian memahami prosedur pemesanan, pembayaran dan pengiriman 

sebelum pelanggan memesan barang. Konsumen dapat memilih produk yang akan 

dipesan dan menyimpannya dalam tas belanja. Jika konsumen telah memilih barang 

yang ditentukan maka konsumen harus mengisi identitas bentuk lengkap untuk 

mengkonfirmasi penerimaan pembayaran dan alamat untuk pengiriman. 

Pembayaran dapat dilakukan dengan transfer uang ke bank (Komarudin, 2011). 

Proses konsep E-Marketplace yang akan dibangun oleh penulis memiliki 

berbagai fitur teknologi dengan menggunakan basis website sebagai platform 

jalannya aplikasi dan tentunya menggunakan database MySQL dalam proses 

penyimpanan data bagi user dan Adobe Dreamweaver sebagai software pembuatan 

website, dalam hal ini kerajinan oleh – oleh khas lampung yang akan mendaftar 

produk yang dimiliki pada aplikasi yang penulis sediakan. Dalam mengembangkan 

teknologi informasi E-Marketplace yang akan disediakan oleh penulis 

menggunakan Web Responsive, yaitu merupakan salah satu teknik yang dapat 

membuat proses perancangan aplikasi dan situs web untuk berbagai jenis perangkat 

menjadi lebih mudah. Hal ini dikarenakan bahwa dengan menggunakan responsive 

design, perancang dimungkinkan untuk dapat menerapkan solusi bagi berbagai 

resolusi layar, density, dan rasio aspek pada banyak jenis perangkat (Clatworthy, 
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2011).Sehingga mengatasi terjadinya masalah (1) tampilan website yang kurang 

menarik, (2) pengguna merasa malas dan bosan pada saat mengakases, dalam hal 

tersebut sangat berpengaruh pada proses jual beli pada website. Bootstrap adalah 

sebuah framework CSS yang menyediakan komponen-komponen antar muka siap 

pakai yang telah dirancang sedemikian rupa untuk keperluan design halaman 

website, menggunakan framework fuel PHP dan Adobe Dreamweaver sebagai 

software pembuatan website. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis 

tertarik untuk mengangkat judul “Penerapan Web Responsive Untuk E-

Marketplace Umkm Kerajinan Khas Lampung”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

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

diambil sebuah rumusan masalah, yaitu : 

a. Bagaimana membantu UMKM kerajinan oleh – oleh khas lampung dalam 

memasarkan dan menjual produk yang mereka miliki ? 

b. Bagaimana mempermudah masyarakat ataupun wisatawan dalam melakukan 

transaksi tanpa harus berkunjung langsung terkait penghematan waktu dan 

mempersingkat jarak tempuh ? 

c. Bagaimanakah merancang sistem E-Marketplace yang mampu memberikan 

informasi yang bersifat respons time bagi pengguna sistem ? 

 

1.3.  Batasan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas penulis membatasi 

masalah yaitu :. 

a. Lokasi yang menjadi objek penelitian adalah UMKM kerajinan oleh – oleh 

khas lampung. 

b. Hanya membahas terkait proses pemasaran dan penjualan pada UMKM 

kerajinan oleh – oleh khas lampung. 

 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk membantu meningkatkan aktifitas pemasaran dan penjualan yang ada 

pada UMKM kerajinan oleh – oleh khas lampung diwilayah bandar lampung. 

b. Untuk merancang suatu sistem yang dapat mempermudah proses transaksi 

yang dilakukan oleh konsumen pada UMKM kerajinan oleh – oleh khas 

lampung diwilayah bandar lampung. 

c. Memberikan suatu sistem yang bersifat respons time dalam penyajian 

informasi yang dibutuhkan oleh para pengguna sistem. 

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Penulis.  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan dalam 

melakukan Penerapan Web Responsive Untuk E-Marketplace Umkm 

Kerajinan Khas Lampung.  



5 
 

b. UMKM kerajinan oleh – oleh khas lampung. 

Pada UMKM, manfaat yang didapat adalah terbantunya proses pemasaran 

dan penjualan bagi para pemilik usaha untuk dapat meningkatkan daya 

pemasaran dan penjualan usaha miliknya. 

c. Akademik. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat 

menjadi bahan referensi dalam bidang pendidikan khususnya bidang studi 

manajemen informatika dan bermanfaat dalam menambah terapan ilmu di 

perpustakaan. 

 

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 pemilik UMKM kerajinan oleh – oleh khas lampung, yang 

bersangkutan mengenai data-data yang dibutuhkan dalam penulisan karya 

ilmiah ini.  

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. 

c. Dokumentasi (Documentation) 
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Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari dan 

membaca dokumen serta buku-buku yang berhubungan dengan data yang 

diperlukan untuk mengambil sebuah kesimpulan untuk pengembangan 

selanjutnya 


