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BAB 1 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

 

Batik merupakan salah satu budaya asli Indonesia. Kerajinan batik sudah dikenal 

sejak lama di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Oleh karena itu, sudah sewajarnya 

saat ini orang Indonesia mulai memperhatikan batik mengingat generasi penerus 

yang kurang meminati batik dan lebih mengikuti fashion orang-orang barat. Dengan 

melihat perkembangan sistem informasi yang ada saat ini, saya rasa sangat tepat 

untuk memanfaatkan web sebagai media untuk mempromosikan suatu produk (E-

Commerce).  E-commerce / Electronic Commerce merupakan kegiatan bisnis yang di 

jalankan secara elektronik melalui suatu jaringan (internet) dan komputer atau 

kegiatan jual beli barang, jasa atau mentransfer. 

Salah satu pengusaha batik banyak terdapat di desa Pilang Masaran. Desa 

Pilang Masaran merupakan desa yang mayoritas penduduknya sebagai pengrajin 

batik. Bahkan Pemerintah kota Sragen menyatakan bahwa desa Pilang Masaran 

sebagai desa batik, akan tetapi belum banyak masyarakat yang tau tentang batik 

Pilang Masaran. Penduduk desa Pilang selama ini belum memiliki media untuk 

mempromosikan produk–produknya, sehingga mereka kesulitan untuk menjual 

produk yang mereka jual. Selain itu, cara mempromosikan dengan membuka cabang 

membutuhkan biaya yang sangat mahal dan banyak dari masyarakat Pilang yang 

belum mampu. Pencatatan transaksi penjualan yang dilakukan masih secara manual. 

Pencatatan transaksi secara manual membuat para pedagang kerepotan apabila 
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melayani penjualan yang banyak, menghabiskan banyak kertas dalam pencatatannya, 

data akan salah apabila ada salah satu laporan penjualan yang hilang, kemungkinan 

terjadi kesalahan dalam perhitungan uang. Selain itu menghabiskan banyak waktu 

apabila ingin membuat atau mengetahui laporan penjualan yang sudah lunas atau 

belum dan melihat laporan berdasarkan waktu yang dikehendaki. Konsumen masih 

harus langsung datang ke toko-toko apabila ingin mendapatkan informasi produk dan 

hendak memesan produk batik. Untuk mengatasi hal itu dapat dibuat aplikasi e-

commerce batik yang dapat menampilkan produk–produk batik serta dapat 

memberikan fungsi transaksi penjualan barang oleh pelanggan dengan cepat dan 

mudah sehingga dapat membantu kelancaran aktifitas dengan penerapan sistem baru 

yang disesuaikan dengan sistem lama serta yang dapat menjadikan sistem yang 

dibuat akan benar-benar efektif. 

Dengan adanya website ini, pelanggan yang ingin membeli barang atau 

transaksi lewat internet hanya membutuhkan akses internet dan interface-nya. 

Sehingga diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada penduduk desa Pilang 

Masaran dalam penjualan. Selain itu juga untuk mempromosikan batik desa Pilang 

Masaran agar lebih dikenal masyarakat luas. Selain sebagai tempat jual beli dan 

pusat informasi batik Pilang Masaran, diharapkan juga lebih responsif (respon yang 

cepat dan ramah), dinamis, informatif dan komunikatif, dan informasi yang up to 

date. 

 

 

 

 



3 
 

 
 

1.2.  Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil perumusan masalah yaitu : 

1. Bagaimana membangun sebuah aplikasi E-Comerce Batik di Sentra Batik Desa 

Pilang Masaran? 

2. Bagaimana cara memberi informasi dan memudahkan pembeli 

mengetahui/memesan produksi batik di desa Pilang Masaran? 

3. Bagaimana membangun web dinamis dan interaktif? 

 

1.3.  Batasan Masalah 

 

Implementasi E-Commerce batik di desa Pilang Masaran ini hanya mencakup : 

1. Mengenai sistem penjualan, yaitu penjualan produk batik secara online. 

2. Mengenai sistem transaksi, yaitu dengan klik beli dan melakukan transaksi 

pembayaran dengan admin terdiri atas penentuan alamat pengiriman, nama 

penerima, provinsi penerima, kota penerima, kode pos dan nomor telefon. 

3. Sistem pembayaran yang digunakan dalam aplikasi ini yaitu menggunakan 

transfer antar bank yang kemudian divalidasi oleh admin setelah pembeli 

mengkonfirmasi pembayaran. Selain itu pembayaran juga dilakukan dengan 

COD (Cash On Delivery). 

4. Data yang digunakan dalam sistem informasi ini merupakan sampling data yang 

ada di toko Batik Pilang Masaran ( Sekarmelati dan Sidomulyo) minimal 10 

produk setiap toko. 

5. Aplikasi ecommerce ini menggunakan 4 web yang terdiri dari web admin, 

pelanggan dan 2 supplier (Sekarmelati dan Sidomulyo). 

6. Tipe koneksi jaringan internet. 

7. Aplikasi dibuat dengan program PHP dan MySQL. 
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1.4.  Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah : 

1. Membuat aplikasi e-commerce batik di desa Pilang Masaran. 

2. Mencoba membantu pengusaha batik di desa Pilang Masaran untuk 

mempromosikan produk batik dan mengelola data transaksi apabila sudah benar-

benar diterapkan di desa Pilang Masaran sepenuhnya. 

3. Mencoba membantu menyediakan media penyedia informasi yang dapat 

memudahkan pelanggan mendapatkan informasi dan membeli produk apabila 

sudah benar-benar diterapkan di desa Pilang Masaran sepenuhnya. 

 

1.5.  Manfaat penelitian 

 

Adapaun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat bagi pengusaha batik di desa Pilang Masaran yaitu dapat melakukan 

penjualan selama 24 jam dan memperluas target pemasaran tanpa harus 

membuka cabang, serta meningkatkan hasil pendapatan 

2. Manfaat bagi pelanggan yaitu memudahkan dalam mendapatkan informasi 

mengenai batik dan menghemat waktu, tenaga dan biaya tanpa harus menuju 

lokasi secara langsung. 

3. Bagi penulis sendiri dapat menambah pengetahuan mengenai e-commerce dan 

mengimplimentasikan ilmu yang sudah dipelajari diperkuliahan terutama PHP, 

HTML dan MySQL, serta untuk memenuhi salah satu syarat tugas akhir. 
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1.6.  Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini. 

Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab I ini mendiskripsikan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II ini berisi meliputi : 

1. Telaah Penelitian merupakan hasil-hasil penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

2. Landasan Teori merupakan teori-teori yang mendasari 

pembahasan serta detail, dapat berupa definisi-definisi atau model 

matematis yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah 

yang diteliti. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab III ini menguraikan gambaran objek penelitian, analisis semua 

permasalahan, rancangan sistem baik secara umum maupun spesifik. 

Bab Metode Penelitian meliputi :  

1. Waktu dan tempat 

2. Peralatan Utama dan Pendukung 

3. Alur Penelitian 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab IV ini memaparkan dari hasil-hasil tahapan penelitian, mulai dari 

analisis, desain, hasil testing, dan implementasi. 

BAB V PENUTUP 

Bab V ini menguraikan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran 

sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 


