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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Perkembangan teknologi dan informasi di indonesia pada saat ini 

mengalami perkembangan yang sangat pesat salah satunya dalam jual beli barang. 

Di indonesia pengguna internet sudah mencapai angka  196,7 juta orang atau 73,7 

persen dari total populasi indonesia 266,9 juta berdasarkan data sensus Badan 

Pusat Statistik (BPS). Menurut data yang diterima Kontan.co.id, menyebutkan 

bahwa total nilai transaksi dari 4 marketplace terbesar di indonesia pada tahun 

2020 mencapai Rp 276,87 triliun. Sementara, total nilai transaksi 14 marketplace 

terbesar di indonesia di sepanjang tahun 2020 tercatat Rp 327,49 triliun. Bulton 

Consulting Group (BCG) menyajikan data golongan kelas menengah di Indonesia 

pada tahun 2013 sebanyak 74 juta orang dan diprediksi pada tahun 2020,  lebih 

lanjut BCG memprediksikan bahwa terjadi kenaikan sekitar 141 juta orang atau 

54% dari total penduduk Indonesia. Dari data tersebut peluang dalam membuat 

suatu system secara elektronik sangat tinggi.(Sidharta & Sidh, 2014). 

Website dalam bentuk e-marketplace merupakan sebuah kebutuhan 

dalam pengembangan usaha karena terdapat berbagai manfaat yang dimiliki oleh 

e-marketplace. Antara lain adalah para konsumen tidak perlu untuk datang 

langsung ke toko untuk memilih barang yang akan dibeli dan bagi perusahaan 

dapat melaksanakan kegiatan transaksi selama 24 jam. Kedua, dari segi keuangan 

konsumen bisa lebih menghemat biaya pengeluaran dan bagi pengusaha dapat 

menghemat biaya promosi. Dan bagi pengusaha dapat memasarkan barangnya ke 

wilayah yang lebih luas. (Maulana, Susilo, & Riyadi, 2015) 

Salah satunya membuat e-marketplace untuk usaha tikar pandan. 

Pandanus tectorius atau disebut juga tikar pandan atau pandan duri, merupakan 

salah satu koleksi tanaman perdu di Kebun Raya-LIPI yang termasuk dalam suku 

Pandanaceae. Tikar pandan dapat dimanfaatkan untuk alas makan, alas duduk 
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dalam acara perkawinan, alas untuk jemur padi dan alas untuk tidur. Tikar ini 

didesain dengan berbagai motif oleh para pengrajin sesuai kebutuhan beberapa 

kategori motif antara lain : motif kelabang, motif kotak, motif kembang kopi, 

motif tapak gajah, motif polos serta motif gabungan kipas dan tapak gajah 

(Khaddin, 2014).   

Penelitian terdahulu oleh (Heru, 2017) “Rancang Bangun Aplikasi E-

Marketplace Kerajinan Buah Maja Berbasis Website Menggunakan Konsep 

Crowdsourcing”. Aplikasi tersebut di bangun untuk toko yang menjual kerajinan 

buah maja di daerah sidoarjo untuk memperluas jangkauan pemasaran produk dan 

mempermudah konsumen dalam mendapatkan informasi tentang produk-produk 

yang dimiliki toko atau penjual.  

Dari hasil observasi yang sudah penulis lakukan bahwa Desa Pambang 

Baru adalah desa yang sebagian besar masyarakatnya memiliki keterampilan 

dalam membuat tikar pandan. Akan tetapi Desa pambang baru yang berada di 

Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Masih bersifat konvensional, dimana 

persediaan barang yang tidak menentu serta promosi barang yang masih terbatas 

membuat pembeli sering mengalami kendala dalam hal pembeliannya. Sehingga 

hasil dari penjualan tikar pandan kurang maksimal. Belum lagi masalah jarak 

rumah pembeli yang cukup jauh. 

Berdasarkan permasalahan tersebut dibuat sebuah sistem berbasis web 

di Desa Pambang Baru Kecamatan Bantan yang akan membantu konsumen 

melakukan pembelian barang tanpa harus datang ke toko. Dimana didalam 

aplikasi ini konsumen memilih produk, kemudian melakukan pemesanan dan 

produk yang dipesan tersebut akan diantar sesuai alamat konsumen. Setelah itu 

stok yang tersedia akan berkurang setelah transaksi selesai. Pembayaran dilakukan 

secara transfer oleh pembeli maupun secara langsung. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan 

permasalahan yaitu Bagaimana membuat Aplikasi E-Marketplace Tikar Pandan 

Berbasis Website? 

 

1.3 Batasan Masalah  

Adapun batasan masalah yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Pembayaran e-marketplace tikar pandan dapat dilakukan melalui transfer 

pada rekening mitra atau pembayaran secara langsung kepada mitra. 

2. Aplikasi E-marketplace tikar pandan tidak menyertakan ongkos kirim produk. 

3. Aplikasi ini dirancang dan dibuat untuk studi kasus pada Desa Pambang Baru 

berbasis website. 

 

1.4 Tujuan  

Sesuai dengan batasan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian yaitu membuat Aplikasi E-marketplace Tikar Pandan Berbasis Website. 

 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Memberikan kemudahan bagi para pelanggan dalam melakukan pembelian dan 

pemesanan tikar pandan. 

2. Memberikan kemudahan bagi para mitra untuk memperluas pemasaran tikar 

pandan. 

3. Dapat menghemat pengeluaran bagi mitra. Mitra tidak perlu menghabiskan    

biaya untuk membuat brosur.  

4.  Meningkatkan omset penjualan bagi mitra . 

 

1.6 Metode Penyelesaian Masalah 

      Metode penyelesaian yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah 

dalam pembuatan aplikasi yaitu mulai dari melakukaan identifikasi masalah dan 

pengumpulan data, berupa data-data produk tikar pandan di desa Pambang Baru. 
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Selanjutnya melakukan analisa sistem dengan menganalisis sistem yang telah ada 

dan kemudian diusulkan sistem yang akan dibuat. 

    Metode selanjutnya yaitu dengan merancang sistem dan merancang 

interface. Dalam rancangannya sistem aplikasi ini menggunakan Use Case dan 

Diagram Activity. Dalam rancangan interface nya digunakan sebagai suatu 

gambaran tampilan aplikasi, setelah beberapa langkah diatas akan dibuat 

pembuatan sistem aplikasi kemudian melakukan pengujian untuk menghasilkan 

suatu Aplikasi E-marketplace Tikar Pandan Berbasis Website Di Desa Pambang 

Baru. 
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