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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Dengan perkembangan tekhnollogi saat ini, seseorang di tuntut untuk dapat 

menguasai tekhnologi informasi guna dapat bersaing. Tekhnologi informasi dapat 

memberi banyak manfaat bagi masyarakat berupa penyajian data, dan 

informasi.Tekhnologi Informasi di bidang usaha dapat digunakan sebagai media 

promosi. Sebuah webside dapat menyajikan informasi dengan lebih hemat waktu, dan 

biaya. Website dengan mudah dapat di akses masyarakat jika tersambung dengan 

layanan internet. Untuk contoh webside dapat digunakan sebagai media promosi 

barang, promosi tempat, maupun sosialisasi sebuah program. Dengan website juga 

merupakan media yang sangat tepat untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang 

berbagai kelebihan, informasi barang, dan berbagai keunggulan produk. 

Kerajianan tangan merupakan suatu barang yang dibuat menggunakan 

tanggan, ataupun perpaduan pembuatan dengan tanggan dan dengan mesin, sehingga 

dapat diperoleh hasil yang unik pada barang yang di produksi dikarenakan ada suatu 

proses yang berbeda jika dibq        
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 andingkan dengan hasil mesin saja. Monel Asri merupakan UMKM yang 

merupakan perusahaan penghasil aksesoris kerajinan tanggan, namun tempat 

produksi tidak representatif untuk menjual barang hingga diterima pasar secara luas. 

Maka Monel Asri memerlukan media promosi yang sekaligus dapat melakunan 

transaksi pemesanan. 

Saat ini Monel Asri belum memiliki media promosi untuk produk yang 

dihasilkan sehingga diperlukan suatu media promosi berbasis website agar Monel 

Asri dapat memberikan informasi produk yang dihasilkan kepada masyarakat yang 

lebih luas.  

Dengan adanya website sebagai media promosi dan informasi dapat 

membantu dalam pemasaran produk - produk pada Monel Asri yang lebih efisien dari 

segi biaya, tenaga dan waktu, sehingga efektif dalam mencapai tujuan untuk 

mengembangkan Monel Asri. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan mendasari 

penelitian ini adalah bagaimana membangun suatu media promosi berbasis website di 

Monel Asri Yogyakarta.  

1.3 Ruang Lingkup 

Dalam penelitian diperlukan pembatasan masalah untuk mendukung 

lancarnya penelitian agar tujuan dari penelitian dapat tercapai : 
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1.  Sistem informasi yang dibangun digunakan sebagai media promosi Monel Asri. 

2. Ruang lingkup penelitian adalah UMKM Monel Asri. 

3. Perangkat lunak yang digunakan yaitu Sublime dan MySQL Database Server. 

4. Sistem informasi yang dibangun berbasis website 

5. Sistem informasi tidak digunakan untuk transaksi penjualan produk.  

1.4 Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan dari penelitian ini secara garis besar yaitu : 

1. Menghasilkan media promosi berbasis website 

2. Memudahkan bagi pemilik Monel Asri  untuk menyampaikan informasi produk 

yang dihasilkan 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adanya skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu: 

1. Aplikasi ini diharapkan dapat menambah informasi bagi konsumen mengenai 

kerajinan monel. 

2. Membantu memasarkan produk jamur melalui website sehingga memudahkan 

konsumen dalam memesan produk.  

3. Dapat menjadi referensi bagi pengembang aplikasi sejenis. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN 
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Pada bab ini berisi latarbelakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, 

tujuan penulisan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Pada bab ini berisi tinjauan pustaka dan landasan teori yang digunakan 

sebagai perbandingan atau acuan didalam pembahasan masalah. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang metode yang dilakukan dalam penelitian meliputi : 

Bahan/data, peralatan, prosedur pengumpulan data, analisis dan 

perancangansistem. 

BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi penjelasan tentang spesifikasi program dan pembahasan 

program dengan gambar-gambar yang terinci. 

BAB V. PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang dapat 

disampaikan sebagai bahan untuk proses pengembangan program selanjutnya. 


