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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Salah satu warisan budaya Indonesia adalah anyaman songket. Songket 

bukan hanya selembar kain tetapi dengan keragaman fungsi dan motif 

mengandung filosofi mendalam tentang kehidupan manusia. Karena itu, kain 

songket harus dilestarikan agar tidak hilang karena masuknya produk kain modern 

dari luar. (B. Bertalya, 2014) Kebutuhan informasi mengenai kain songket 

merupakan hal penting mengingat kain songket menjadi daya tarik bagi pendatang 

yang datang ke Riau. Informasi mengenal hal-hal yang ada di Riau sudah sangat 

banyak tetapi belum ada secara khusus merangkum tentang kerajinan di Riau ini 

khususnya songket.  

Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi pun 

semakin maju dan berkembang. Bisa dikatakan teknologi sudah merambah hingga 

ke berbagai macam aspek kehidupan, tak terkecuali kedalam bisnis, saat ini dunia 

bisnis mulai berhubungan kengan komputer dan smartphone. Hal ini terjadi 

karena kemajuan teknologi yang senantiasa ,menyediakan berbagai macam sarana 

dan prasarana untuk memperlancar kegiatan yang berhubungan dengan bisnis. 

(Roynaldi dkk, 2016) 

Bisnis Online adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut 

konsumen, manufaktur, service providers dan pedagang perantara 

(intermediaries), dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet. 

Dengan kata lain Bisnis Online merupakan suatu transaksi komersial yang 

dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan 

perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan, atau 

perahlian hak (Tharop dkk, 2017).  

Mobile telah menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan dimasa 

sekarang. Banyak keuntungan dan kemudahan yang didapat dari teknologi 

khususnya dibidang mobile salah satunya yaitu dalam penghematan waktu dan 

tenaga kerja, tidak heran para pelaku bisnis banyak memanfaatkan teknologi 

mobile seperti smartphone  untuk menjalankan bisnisnya, dengan adanya 
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smartphone proses bisnis menjadi lebih mudah dan cepat, serta sangat membantu 

dalam hal penjualan produk. 

Berdasarkan penelitian dilapangan yang dilakukan terhadap beberapa 

pemilik toko kain songket mengenai tenun songket di Bengkalis, kegiatan 

menenun sudah menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari. 

Akan tetapi hingga saat ini proses pemesanan produk tenun songket masih 

dilakukan secara manual. Konsumen yang berada didaerah Bengkalis jika ingin 

membeli tenun songket, maka konsumen mendatangi langsung ketoko, Namun 

apabila konsumen yang berasal dari luar daerah, maka konsumen akan memesan 

kain songket melalui via telepon maupun via chat dan pembayaran dilakukan 

dengan cara transfer rekening bank. Selain itu juga banyaknya konsumen yang 

tidak mengetahui estimasi waktu pembuatan kain songket itu sendiri sehingga 

banyaknya konsumen yang memesan dengan jangka waktu yang singkat sehingga 

menyebabkan pemilik toko dengan terpaksa tidak menerima pesanan terebut. 

Dari uraian diatas, dengan adanya aplikasi penjualan dan pemesanan kain 

songket ini dapat membantu berbagai program usaha khususnya pada usaha kain 

songket, dalam hal ini penulis akan membuat sebuah aplikasi penjualan dan 

pemesanan kain songket. 

1.2.Batasan Masalah 

Aplikasi yang dibuat memiliki beberapa batasan masalah sebagai berikut: 

1. Ruang lingkup data di sekitar daerah Bengkalis  

2. Pengembangan pada penelitian ini yaitu pemesanan kain songket dan  

menggunakan sistem pre-order. 

3. Aplikasi ini berbasis android dan menggunakan database MySQL 

4. Aplikasi juga bisa dapat dimanfaatkan oleh pengrajin kain songket yang 

tidak memiliki toko sehingga dapat membuat toko sendiri pada aplikasi. 



 

 

3 

 

1.3.Tujuan 

Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah membangun sebuah aplikasi 

penjualan dan pemesanan kain songket berbasis android yang membantu 

konsumen memesan kain songket tanpa harus datang langsung ke toko, dengan 

adanya fitur pre-order membantu konsumen mendapatkan pesanan sesuai 

keinginan dan membantu pemilik toko dalam mendeskripsikan kain songket yang 

diinginkan konsumen tanpa bertatap muka langsung. 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :  

1. Mengenalkan kain songket kepada masyarakat luas. 

2. Membantu  dalam melakukan penjualan dan pemesanan kain songket. 

 

1.4.Metode Penyelesaian Masalah 

Metode penyelesain yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah 

aplikasi yang di bangun ini dengan cara mengumpulkan beberapa referensi seperti 

artikel, jurnal, skripsi, TA dan beberapa buku baca yang bisa dijadikan sebagai 

referensi. Melakukan identifikasi masalah, studi pustaka, analisa sistem 

perancangan system, pembuatan aplikasi, pengujian aplikasi. 

 


