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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar belakang 

Makanan ringan seperti keripik memang menjadi camilan yang banyak 

disukai orang. Tak hanya orang dewasa, anak-anak sangat menyukai camilan 

keripik singkong. Selain keripik kentang, keripik singkong menjadi andalan 

banyak orang. Tidak sulit untuk menemukan keripik singkong. Hampir di setiap 

minimarket dan pusat perbelanjaan lainnya menjual keripik singkong. Mulai dari 

yang dibuat dalam kemasan oleh pabrik besar hingga yang dijual di pinggir jalan. 

Keripik singkong biasa dijual dalam berbagai rasa. (Indardi, 2018). 

Akan tetapi system penjualan keripik singkong ini masih banyak di temui 

dengan cara manual, terlebih bagi pelaku usaha menengah kecil kebawah yang 

cenderung hanya dapat memasarkan produk di sekitaran daerahnya saja, 

sementara itu banyak para pedagang makanan kaki lima yang membutuhkan stok 

keripik singkong dengan cepat dan mudah, dan tidak hanya para pedagang saja 

namun beberapa dari restoran maupun masyarakat juga menggemari keripik 

singkong sebagai cemilan favorit mereka. (Soebiyakto and Alfiana, 2017). 

Selaku produsen keripik singkong tentu sulit mengembangkan usaha nya 

jika hanya di daerah tersebut, sementara olahan keripik singkong berbeda dari 

kebanyakan produsen lain. Terdapat varian rasa yang di buat oleh produsen yaitu 

rasa original, balado, BBQ, jagung, dan bumbu kunyit, oleh karena itu keripik 

singkong olahan ini menjadi daya Tarik di daerah tempat produsen memasarkan 

produk tersebut. Meski demikian banyak juga masyarakat Indonesia menjadikan 

keripik singkong sebagai cemilan favorit mereka, terlebih di zaman sekarang yang 

serba instan, tentunya masyarakat Indonesia sekarang ini lebih memilih berbelanja 

lewat online daripada offline, hal ini dikarenakan menghemat waktu dikala 

aktifitas dan juga dinilai lebih cepat dan praktis. Oleh karena itu system 
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pemasaran produk ini akan menggunakan system online. (Nurhayati, 

Lasmanawati and Yulia, 2012). 

 Berdasarkan permasalahan diatas diusulkan sebuah aplikasi marketplace 

keripik singkong guna untuk memasarkan produk lebih luas lagi di seluruh 

Indonesia yang nantinya aplikasi ini dapat di gunakan oleh masyarakat untuk 

memesan keripik singkong berkualitas langsung dari produsennya. Di rancangnya 

aplikasi ini berguna memberikan solusi bagi produsen untuk pemasaran 

produknya dan juga masyarakat untuk lebih mudah memesan keripik singkong 

dari jauh dan tidak perlu lagi datang kepada produsen nya langsung, aplikasi ini 

nantinya menyediakan beberapa menu pilihan aneka rasa dari keripik singkong, 

serta system pembayaran yang mudah dengan metode transfer, dan juga pilihan 

ekspedisi pengiriman terdekat di kota anda. Aplikasi ini dapat menampilkan 

ketersediaan stok barang, jumlah pesanan, dan rincian transaksi. Harapan 

kedepannya agar aplikasi ini dapat di implementasikan kepada masyarakat seluruh 

Indonesia. (Sutabri, 2012). 

 

1.2.  Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diperoleh rumusan masalah 

sebagai berikut yaitu: 

1. Bagaimana agar system penjualan produk dapat merata keseluruh 

Provinsi Riau dengan mengubah metode pemasaran yang praktis ? 

2. Bagaimana solusi agar usaha produsen keripik singkong ini dapat di 

pasarkan ke seluruh Provinsi Riau ? 

3. Bagaimana system pemesanan produk lewat aplikasi yang di rancang ? 

4. Bagaimana proses perancangan aplikasi yang akan di bangun ? 

 

1.3.  Batasan masalah 

Berdasarkan batas masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini menjual aneka olahan produk keripik singkong, 
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2. Aplikasi menggunakan system web. 

3. Aplikasi ini di akses menggunakan internet. 

4. Aplikasi saat ini menggunakan satu produsen keripik singkong. 

5. Mendukung system COD untuk wilayah Duri dan sekitarnya. 

6. Aplikasi ini dirancang untuk studi kasus provinsi riau. 

 

1.4.  Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah untuk 

mempermudah pembeli dalam memesan keripik singkong dengan adanya aplikasi 

ini dan dapat membantu produsen dalam memasarkan produk nya dalam skala 

wilayah yang lebih luas lagi, untuk menambah konsumen yang lebih banyak lagi 

di seluruh wilayah Provinsi Riau. 

 

1.5.  Manfaat 

Manfaat dari penulisan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Membantu meningkatkan usaha industry rumahan keripik singkong. 

2. Dengan strategi pemasaran online ini, tentunya usaha keripik singkong 

ini dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat. 

3. Memperluas jejaring pemasaran produk dari sebelumnya yang hanya 

pada area sekitar pembuat keripik, dengan ini pemesanan produk dapat 

dilakukan di seluruh Provinsi Riau. 

4. Memudahkan pembuat keripik dalam mengetahui jumlah pemesanan 

setiap pelanggan. 

 

1.6.  Metode Penyelesaian Masalah 

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka metode penyelesaian 

masalah dalam proposal ini adalah : 
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1. Aplikasi yang akan dirancang menggunakan bahasa pemrograman 

PHP dengan framework laravel serta menggunakan MySql sebagai 

sistem manajemen basis data. 

2. Aplikasi ini menampilkan jumlah pesanan masuk, laporan penjualan 

dan pemesanan, waktu pengiriman, dan metode pengiriman. 

3. Aplikasi ini dapat menampilkan ketersediaan stok, dan estimasi 

laporan status informasi barang yang di beli konsumen. 
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