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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Toko Lion maumere merupakan toko yang memasarkan  kain tenun khas daerah Sikka, 

dan  terletak di kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur.Toko ini berdiri pada tahun 1998, sejak 

berdirinya toko ini sistem pemasaran dan transaksinya dilakukan secara manual,dimana 

pembeli  berinteraksi langsung dengan penjual,sehingga kain  yang dipasarkan hanya bisa 

dijangkau di wilayah tersebut. 

 Seiring  dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan banyaknya persaingan 

di era globalisasi, kebutuhan akan konsep dan mekanisme perdagangan online tidak dapat 

dipungkiri. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah aplikasi yang dapat membantu  memasarakan 

produk dan mempermudah  masyarakat luar agar bisa mengakses produk yang dipasarkan di 

toko tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti membuat sebuah aplikasi E-

commerce  yang dapat membantu penjual dan pembeli untuk melakukan pemasaran dan 

transaksi secara online. 

 Konsep yang kemudian dikenal dengan nama E-commerce ini sudah banyak diterima oleh 

masyarakat dunia, terbukti dengan banyaknya aktifitas e-commerce yang semakin meningkat 

dari tahun ke tahun. 

E-commerce merupakan suatu aplikasi perdagangan online berbasis web dengan media 

internet. Selama ini banyak pembeli yang melakukan perdagangan konvensional. Dimana 

menuntut para pembeli untuk datang dan berinteraksi langsung kepada penjual.Melalui e-

commerce, pembeli dapat berbelanja atau mereview produk-produk apa saja yang disediakan 

di Toko Lion setiap saat dan di mana saja. Hal ini sangat membantu para pembeli dalam hal 



jarak dan waktu. Seorang pembeli tidak harus datang ke Toko dan mengorbankan waktunya 

untuk mendapatkan produk yang sedang diinginkan. Lion merupakan salah satu Toko 

penjualan Kain Tenun adat sikka yang ada di Maumere. Dalam pengolahan datanya belum di 

komputerisasi, media promosinya masih melalui brosur-brosur, dimana menuntut para 

pembeli untuk datang dan berinteraksi langsung kepada penjual. 

Dari uraian diatas maka pada Skripsi ini diambil topik dengan judul “Aplikasi E-Commerce 

UntukPemasaran Kain Tenun Di Toko Lion   ”. Diharapkan dengan aplikasi ini dapat 

memberikan kemudahan bagi para pembeli untuk memilih dan memesan produk yang di jual 

di Toko Lion. 

1.2 Rumusan Masalah 

    Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah bagaimana membuat aplikasi e-commerce untuk pemasaran kain 

tenun di Toko Lion. pembeli dapat memesan kain tenun apa saja yang disediakan di Toko 

Lion tersebut, setiap saat dan di mana saja. 

1.3 Ruang Lingkup 

Supaya penulisan ini dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan, yaitu dalam 

pembuatan Aplikasi E-Commerce Untuk Pemasaran Kain Tenun Di Toko Lion, maka 

diberikan batasan masalah sebagai berikut : 

1. Menginformasikan data pesanan dari pemesan, misalnya kapan tanggal pemesanan, 

atas nama siapa,nomor telepon, dan dimana alamatnya 

2. Kain tenun berasal dari Kabupaten Sikka 

3. Jenis kain Tenun/Motif, yaitu kain tenun palue, kain tenun Sikka, dan kain tenun Lio. 

4. Kota Tujuan pengiriman barang berdasarkan pemesan (Wilayah Indonesia) 



5. Pengiriman barang dilakukan setelah pelunasan dan barang dikirim melalui                   

JNE,TIKI,POS. 

6. Metode pembayaran (payment method) dengan cara transfer bank 

7. Adanya batas waktu pemesanan barang (tiga hari) jika lewat dari tiga hari maka   secara 

otomatis pemesanan dibatalkan 

8. Konfirmasi Pembayaran dari pemesan ke Toko Lion. 

9.  

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Membangun sistem pemesanaan dan informasi produk secara online sehingga    dapat   

membantu dalam meningkatkan penjualan yang lebi baik. 

2. Memeperluas jangkauan pemasaran produk secara online. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dan diharapkan dari penelitian ini, yaitu : 

1. Melalui penelitian ini diharapkan mendatangkan manfaat bagi penulis yaitu dapat lebih 

memahami cara merancang dan membuat aplikasi e-commerce pemasaran kain tenun 

dengan metode pembayaran (payment method) dengan cara transfer bank. 

2. Diharapkan dapat membantu dan memudahkan pelanggan/pengunjung untuk mencari 

informasi-informasi dalam memilih motif-motif kain tenun yang diinginkan dan yang 

akan dipesan. 

 

 



 

 

 

 

 


