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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kain tenun melayu Riau adalah kain hasil kerajinan tangan orang-orang 

Melayu yang dilakukan proses menenun benang yang diselingi dengan tenunan 

benang emas atau benang perak dengan ragam motif/corak tenunan tertentu. Kain 

tenunan Songket Melayu Riau ini terdapat keunikan dan kaya akan nilai 

keindahan serta estetika sebagai gabungan unsur-unsur budaya yang 

melambangkan motif, pandangan dan pemikiran masyarakat Melayu. Ragam 

motif/corak kain tenun sangat erat hubungannya antara manusia dengan alam baik 

hewan maupun tumbuhan. Dengan adanya keberagaman ini juga mencerminkan 

cara dan pandangan hidup umat manusia. (Murniati, 2017) 

Bidang usaha perdagangan sebagai alat tersedianya barang atau jual barang, 

sering terjadinya kesulitan untuk menginformasikan produk/barangnya, juga 

sering terjadi komplain karena barang yang dibeli serta diterima oleh konsumen 

atau pelanggan tidak sesuai yang diinginkan dan atau rusak, sering juga terjadinya 

proses pemesanan dan penerimaan barang waktu yang dibutuhkan oleh konsumen 

atau pelanggan berbeda-beda dan tidak sesuai dengan urutan si pemesan dan pada 

proses pembayaran sering terjadi ketidak sesuaian data yang terima dengan proses 

pembayaran melalui bank.(Nursari & Immanuel, 2018) 

Aktivitas penjualan adalah pendapatan utama perusahaan karena jika aktivitas 

penjualan produk maupun jasa tidak dikelola dengan baik maka secara langsung 

dapat merugikan perusahaan. Kini terdapat berbagai bidang usaha yang 

melakukan aktifitasnya dengan bantuan internet sebagai sebuah alat bantu 

berbagai sumber informasi mengenai perusahaan dan produk yang dijual. Bagi 

perusahaan, instansi maupun suatu organisasi, internet bisa dibilang sarana media 

promosi atau informasi yang sangat murah. (hidayah, 2019) 
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Bisnis Online adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, 

manufaktur, service providers dan pedagang perantara, dengan digunakan 

jaringan-jaringan komputer yaitu internet. Dengan kata lain bisnis online adalah 

suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau pun 

pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama dalam mengirimkan sejumlah 

barang atau pelayanan. (Tharop dkk, 2017). 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Desa Bukit Batu mengenai kain 

tenun, kegiatan menenun sudah menjadi salah satu hal terpenting dalam 

kehidupan sehari-hari. Akan tetapi saat ini sistem penjualan kain tenun ini masih 

secara manual, seperti promosi barang masih menggunakan poster. Pembeli yang 

berada di daerah Bukit Batu jika ingin membeli kain tenun, maka pembeli 

mendatangi langsung ke lokasi penjualan, tapi apabila pembeli yang berasal dari 

luar daerah maka pembeli akan memesan melalui via telepon maupun via chat, 

dan pembayaran dilakukan secara tunai. Hal ini sangat menyulitkan pembeli 

dikarenakan harus datang langsung ke lokasi dan mengeluarkan biaya untuk 

mendatangi lokasi produksi kain tenun. Tujuan dibuatnya aplikasi ini adalah untuk 

membangun sebuah aplikasi penjualan kain tenun berbasis website. 

Dengan permasalahan di atas, maka diusulkan Aplikasi Penjualan Kain 

Tenun Di Desa Bukit Batu Berbasis Website. Pada sistem ini terdapat informasi 

penjualan kain tenun dan juga produk kain tenun yang dijualnya, serta dilengkapi 

dengan fitur-fitur yang mempermudah pembeli untuk memesan dan membayar 

baik itu secara transfer atau COD (case on delivery). Sistem yang dirancang 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework codeigniter dan 

MySql manajemen basis data. Dengan adanya aplikasi ini mempermudah pembeli 

dalam membeli kain tenun secara online tanpa harus datang langsung ke lokasi. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan 

beberapa permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana melakukan pemesanan kain tenun secara online? 

2. Bagaimana proses pembayaran pada kain tenun yang akan dilakukan? 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian tugas akhir ini adalah : 

1. Pembuatan sistem ini berbasis website menggunakan bahasa pemrograman 

PHP dengan framework codeigniter dan database MYSQL. 

2. Studi kasus Desa Bukit Batu. 

3. Pemesanan secara online. 

4. Pada aplikasi ini terdapat Fitur yaitu promosi, pemilihan produk, tentang 

kami dan transaksi. 

5. Pada aplikasi ini tidak terdapat fitur chatting antar pembeli dengan penjual. 

6. Pemesanan yang sudah dilakukan akan dikonfirmasi oleh masing-masing 

toko/penjual kepada pembeli melalui nomor hp yang telah di daftarkan. 

7. Produk yang diteliti merupakan produk kain tenun yang di produksi oleh 

penjual kain tenun yang berada di Desa Bukit Batu. 

8. Ongkos kirim di tanggung pembeli saat barang sampai. 

9. Jenis transaksi pembayaran menggunakan sistem COD atau transfer. 

 
 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah Membangun sebuah Aplikasi Penjualan Kain 

Tenun Di Desa Bukit Batu Berbasis Website, dengan pemesanan kain secara 

online. Pada aplikasi ini memiliki beberapa fitur yaitu promosi, pemilihan produk, 

tentang kami dan transaksi. 

 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Mempermudah dalam penjualan Kain Tenun. 

2. Memberikan kemudahan pada pembeli agar dapat mengetahui informasi 

tentang kain tenun di Desa Bukit Batu dengan cepat. 

3. Mempermudah pembeli dalam pembayaran kain tenun. 
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1.6 Metode Penyelesaian Masalah 

Metode penyelesaian yang dilakukan dalam pembuatan website Aplikasi 

penjualan kain tenun yaitu melaukan identifikasi masalah seperti melakukan 

wawancara kepada penenun yang berada di Desa Bukit Batu terkait permasalahan 

yang terjadi. Selanjutnya melakukan pengumpulan data dengan cara studi literatur 

mengacu pada jurnal dan tugas akhir. Data tersebut akan diolah menjadi sebuah 

aplikasi yang akan dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan 

framework codeigniter serta menggunakan MySql sebagai sistem manajemen 

basis data. Kemudian menganalisa sistem, merancang aplikasi, membuat aplikasi, 

menguji aplikasi dan pembuatan laporan tugas akhir. 
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