
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Sebuah kerajinan tangan yang dihasilkan masyarakat pada sebuah daerah 

akan lebih baik jika dapat dikenal oleh masyarakat luas. Klaten merupakan salah 

satu daerah memiliki banyak produk-produk khas, salah satunya produk yang 

dihasilkan oleh UKM CV. Warisan Multi Tenun. UKM CV Warisan Multi Tenun 

memiliki produk andalan yang dapat dilestarikan yaitu kerajinan tenun kain yang 

dinamakan Kain Lurik. Kain lurik tersebut memiliki bermacam motif dengan ciri 

khas tertentu. Hasil dari kain lurik tersebut dapat dijadikan selendang, bahan pada 

sebuah kebaya, kemeja dan lain-lain. 

Saat ini para pengrajin masih terbebani dengan cara memasarkan produk 

tersebut. Hal ini dikarenakan pengrajin hanya menjual hasil karyanya pada 

kalangan tertentu atau lebih tepatnya kalangan yang mengetahui tempat pengrajin 

berada. Sehingga produknya kurang dikenal oleh masyarakat umum, sedangkan 

produk tersebut memiliki kualitas yang bagus sebagai produk andalan daerah 

tersebut. 

Dengan adanya masalah yang dialami oleh para pengrajin tersebut, maka 

diperlukan adanya sebuah metode penjualan produk yang lebih baik. Adanya 

Pembuatan Website E-commerce pada UKM CV. Warisan Multi Tenun diharapkan 

dapat memberikan kemudahan bagi pengrajin untuk menjual kerajinan yang telah 

mereka produksi. Prinsip kerja dari E-commerce yaitu pengrajin hanya perlu 

mensuplai kerajinan yang telah mereka buat seperti kain dengan gambaran serta 

detail produk itu sendiri. Selanjutnya detail dari produk akan ditampilkan pada 

website oleh admin. 

 



 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan berbagai masalah 

sebagai berikut: 

1. Proses bagaimana memasarkan produk keluar daerah agar lebih 

dikenal oleh masyarakat luas.  

2. Proses transaksi pada UKM CV. Warisan Multi Tenun masih 

mengharuskan pembeli bertemu pengrajin ditempatnya. 

3. Kurang adanya metode pemasaran produk oleh UKM CV. Warisan 

Multi Tenun di luar wilayah Klaten. 

1.3 Batasan Masalah  

 Berdasarkan rumusan masalah yang ada, batasan masalah yang akan 

dijadikan dasar desain program yang dibuat yaitu sebagai berikut: 

1. Website E-commerce pada UKM CV. Warisan Multi Tenun ini hanya 

memfasilitasi input, update, delete data dan harga pengiriman produk 

itu sendiri. 

2. Laporan-laporan yang dihasilkan oleh sistem ini adalah: Laporan 

penjualan dari semua penjualan barang, Laporan Pengiriman Barang. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Pembuatan website ini bertujuan untuk memasarkan produk lokal daerah 

agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Dengan demikian produksi kerajinan 

daerah itu dapat lebih menguntungkan para pengrajin. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian kali ini diharapkan dapat bermanfaat oleh para pengrajin seperti: 

1. Mempermudah proses penjualan produksi kerajinan kepada 

konsumen diluar wilayah Klaten. 

2. Pengrajin hanya mensuplai kerajinan saja dan memberikan detail 

kerajinan agar bisa di jual. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika susunan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:  



 

 

BAB I: PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang permasalahan, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, maksud, dan sistematika penulisan pada 

tugas akhir ini.  

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI  

Menjelaskan kajian pustaka dan teori-teori pemecah masalah yang digunakan 

sebagai pendukung segala sesuatu yang berhubungan dengan topik penelitian ini. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN  

Menjelaskan rancang sistem agar dapat diimplementasikan di dalam sistem yang 

sesuai harapan mengacu pada teori-teori penunjang dan metode yang sudah 

dijelaskan pada bab sebelumnya. 

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN  

Menjelaskan hasil yang diperoleh dari seluruh penelitian dan dilakukan pengujian 

terhadap hasil implementasi sistem kemudian menganalisa agar sistem berjalan 

sesuai dengan perancangan pada bab-bab sebelumnya. 

BAB V: KESIMPULAN  

Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang diambil dari penelitian 

ini dan saran untuk pengembangan lebih lanjut. 

 


