
 BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 20 tahun 2008 Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan jenis usaha yang didirikan oleh 

perorangan ataupun suatu badan usaha yang tidak memiliki kaitan dengan  

perusahaan tertentu dan sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan. Adapun 

kategori yang di maksud berupa jumlah hasil penjualan tahunan. Untuk usaha mikro 

maksimal  penjualan sebanyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), kemudian 

untuk usaha kecil maksimal penjualan sebanyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima 

ratus juta rupiah) dan terakhir untuk usaha menengah maksimal penjualan sebanyak 

Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah). UMKM sendiri merupakan jenis 

bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha yang menyentuh kepentingan 

masyarakat. Hal ini membuat UMKM terus berkembang dengan sangat pesat serta 

memiliki peran yang sangat penting bagi sektor perekonomian di Indonesia. 

Perkembangan UMKM dan peran sertanya dalam perekonomian dapat di 

lihat dari data yang di kutip dari Bank Indonesia (2015) yang mana saat ini UMKM 

memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha yang ada di 

Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. UMKM juga memberikan kontribusi 

terhadap produk domestik bruto sebanyak 59,08% (Rp 4.869,57 trilliun) dengan 

laju pertumbuhan sebesar 6,4% pertahunnya. Tak hanya itu saja UMKM juga 

menyumbang terhadap volume ekspor mencapai 14,06% (Rp 166,63 trilliun) dan 

mampu menyerap banyak tenaga kerja yang persentasenya mencapai 97% .  

Walaupun UMKM memiliki jumlah yang banyak dan memiliki kontribusi 

yang besar, namun masih terdapat beberapa tantangan dan masalah yang di hadapi 

oleh UMKM baik itu secara internal maupun eksternal. Secara internal, keberadaan 

UMKM lebih banyak menghadapi berbagai keterbatasan terkait; modal, teknik 

produksi, pangsa pasar, manajemen dan teknologi, lemah dalam pengambilan 

keputusan dan pengawasan keuangan serta rendahnya daya saing. Sedangkan, 
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secara eksternal lebih banyak menghadapi masalah seperti: persoalan perijinan, 

bahan baku, lokasi pemasaran, sulitnya memperoleh kredit bank, iklim usaha yang 

kurang kondusif, kepedulian masyarakat, dan kurang pembinaan (prasetyo, 2008). 

Kendala ini terjadi hampir pada seluruh UMKM di Indonesia termasuk 

UMKM yang ada di kota Pekanbaru. Namun, salah satu permasalahan utama bagi 

UMKM kota Pekanbaru saat ini lebih kepada sulitnya pelaku usaha dalam 

melakukan pemasaran dan promosi produk mereka secara luas. Sementara itu, 

jumlah UMKM kota Pekanbaru terus bertambah setiap tahunnya. Berdasarkan data 

dinas Koperasi UMKM kota Pekanbaru (Lampiran B) pada periode 30 september 

2015 UMKM kota Pekanbaru berjumlah sebanyak 12.202 unit usaha. Dimana 

terdiri atas usaha mikro sebanyak 9.389 unit, usaha kecil sebanyak 2.669 unit dan 

usaha menengah sebanyak 144 unit usaha. Kemudian terbagi lagi atas berbagai 

jenis lapangan usaha yakni: pertanian, peternakan, dan perikanan berjumlah 176 

unit; industri pengolahan 415 unit; listrik, gas dan air bersih 12 unit; kontruksi 28 

unit; perdagangan, hotel dan restoran 9.444 unit; pengangkutan dan komunikasi 32 

unit; keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan 133 unit serta jasa lainnya 

sebanyak 1.962 unit usaha. 

Menyikapi hal ini dinas koperasi UMKM kota Pekanbaru telah menerapkan 

strategi-strategi berikut guna memperluas promosi. Strategi pertama adalah 

mengadakan pameran baik itu di luar kota maupun di dalam kota. Kedua, 

melakukan kerjasama dengan pihak ketiga guna menyediakan tempat bagi UMKM 

kota Pekanbaru. Terakhir, pihak dinas memberikan dukungan layanan berupa 

Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) guna memudahkan para pelaku usaha untuk 

mengatasi permasalahan yang ada pada UMKM mereka. 

Namun, dari hasil wawancara (Lampiran A) kepada pihak dinas, strategi-

strategi yang telah dilakukan dalam rangka memperluas promosi produk UMKM 

ini dinilai masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaanya. Terkait pameran 

misalnya, permasalahan utama adalah dana. Dalam melaksanakan pameran 

diperlukan dana yang cukup besar mencapai Rp 100.000.000 (seratus ratus juta 

rupiah) per sekali pameran. Besarnya dana ini membuat pelaksanaan pameran tidak 

bisa dilaksanakan secara rutin dikarenakan harus disesuaikan terlebih dahulu 



 
 

3 
 

dengan anggaran yang dimiliki oleh pihak dinas. Selanjutnya, UMKM yang dapat 

ikut serta juga terbatas. Untuk pameran di luar daerah, UMKM yang bisa ikut serta 

hanya 6 sampai 10 UMKM saja ini mengakibatkan banyak UMKM yang tidak 

dapat di promosikan secara luas. Di tambah lagi, jika di lihat dari sisi pengunjung, 

strategi ini hanya mampu mendatangkan pengujung dari dalam daerah tempat 

dimana pameran ini dilaksanakan. Faktor jarak yang jauh antara satu daerah ke 

daerah lain menjadi kendala utama bagi pengunjung untuk datang. Hal ini tentunya 

membuat pameran harus dilakukan ke berbagai daerah jika ingin di kenal luas. 

Tentunya ini akan memakan waktu yang lama. Berbicara waktu, pameran biasanya 

maksimal dilaksanakan hanya 7 hari. Singkatnya waktu pameran ini juga 

mengakibatkan promosi tidak bisa dilakukan secara maksimal. 

Begitu pula dengan kerjasama dengan pihak ketiga, terbatasnya tempat yang 

disediakan oleh pihak ketiga menjadi kendala sehingga tidak banyak UMKM yang 

dapat mendirikan toko disana. Selain itu, adanya biaya berupa biaya sewa tempat 

ataupun biaya listrik. Ini juga cukup memberatkan bagi pihak pelaku usaha yang 

mendirikan toko. Hal ini dikarenakan kebanyakan pelaku usaha tergolong usaha 

mikro dan kecil yang memiliki keterbatasan akan modal.  

Sedangkan untuk layanan KKB, layanan ini berjalan kurang maksimal 

dikarenakan masih banyaknya pelaku usaha atau masyarakat yang enggan untuk 

berkonsultasi langsung kepada pihak dinas, Di tambah lagi jauhnya jarak yang 

harus di tempuh untuk sekedar melakukan konsultasi ini juga mengakibatkan 

mereka menjadi malas untuk datang ke kantor dinas. 

Untuk mengatasi permasalahan yang telah di paparkan diatas, e-

Marketplace dapat dijadikan  sebagai  solusi dalam membantu dinas dalam 

mempromosikan produk UMKM kota Pekanbaru. e-Marketplace memanfaatkan 

media digital seperti internet untuk menciptakan suatu lingkungan atau tempat yang 

mewadahi para penjual dan pembeli untuk melakukan proses- proses bisnis mulai 

dari pemasaran produk, penawaran produk, mengembangkan komunikasi antara 

penjual dan pembeli sehingga tercapai kepuasan terhadap keduanya (Kodong dkk, 

2012). Dengan e-Marketplace permasalahan terkait biaya dapat di minimalisir 

karena pelaku UMKM hanya perlu mengeluarkan biaya internet dalam 
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mempromosikan produk mereka. Kemudian dengan e-Marketplace pelaku UMKM 

juga tidak perlu khawatir dengan keterbatasan tempat karena di sistem ini mampu 

menampung banyak UMKM. permasalahan terkait keterbatasan waktu dan luas 

jangkauan promosi pun dapat di atasi. Hal ini dikarenakan e-Marketplace berbasis 

online yang memanfaatkan media internet sehingga kapan pun dan dimana pun 

dapat di akses oleh siapapun sehingga promosi mampu menjangkau wilayah yang 

lebih luas. ditambah lagi dengan sistem ini pihak pelaku usaha juga dapat 

melakukan konsultasi bisnis secara online dengan pihak dinas sehingga 

permasalahan terkait ketidaknyamanan dalam berkonsultasi langsung dan jarak 

yang jauh juga dapat teratasi.  

Sebelumnya, penelitian sejenis telah pernah dilakukan oleh Ilahi (2014) 

pada penelitiannya dari segi analisis belum ada penerapan analisis biaya dan 

manfaat dari sistem yang akan di bangun sehingga tidak bisa di ketahui secara pasti 

apakah sistem tersebut benar bakal memberikan keuntungan bagi pihak dinas 

maupun pelaku usaha. Dari segi sistem masih terlihat sederhana, map lokasi 

keberadaan UMKM belum tersedia, pada sistem tidak ada proses validasi apakah 

UMKM tersebut benar UMKM kota Pekanbaru sehingga semua orang bisa 

mendaftar di sistem tersebut walaupun orang tersebut tidak terdaftar sebagai pelaku 

usaha di kota Pekanbaru. 

Adapun Metode yang akan digunakan pada penelitian kali ini adalah metode 

Object Oriented Analysis And Design (OOAD) yang mana OOAD ini adalah cara 

baru dalam memikirkan suatu masalah dengan menggunakan model yang di buat 

menurut konsep sekitar dunia nyata. Dasar pembuatan adalah objek, yang 

merupakan kombinasi antara struktur data dan prilaku dalam satu entitas (Sutopo, 

2002). Di tambah lagi Menurut Hariyanto (2004) pendekatan beorientasi objek ini 

memiliki keunggulan dimana mampu bekerja mendekati kognisi manusia, dapat 

digunakan tidak hanya pada perancangan perangkat lunak tapi juga seluruh proses 

pengembangan perangkat lunak, mampu mereduksi resiko pengembangan-

pengembangan sistem yang kompleks dan mampu mengeksploitasi keampuhan 

bahasa pemrograman berbasis objek.  
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka di angkatlah judul penelitian 

“Rancang Bangun e-Marketplace sebagai media pengembangan promosi UMKM 

kota Pekanbaru pada Dinas Koperasi UMKM kota Pekanbaru”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari  penjelasan  latar  belakang  di atas,  maka  dirumuskan  masalah  yang 

di bahas  pada  penelitian  ini  yaitu  bagaimana  merancang dan membangun e-

Marketplace sebagai media pengembangan promosi UMKM kota Pekanbaru. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun  batasan  masalah  pada  penelitian  tugas  akhir  ini  adalah  sebagai 

berikut: 

1. Fitur yang ada pada sistem berupa mapping lokasi UMKM menggunakan 

Google Maps, dan chat konsultasi Bisnis Online namun tidak sampai pada 

fitur transaksi. 

2. Pengembangan menggunakan metode waterfall dibatasi hanya sampai tahap 

Construction. 

3. Diagram UML yang digunakan pada perancangan dibatasi hanya 4 tools 

yaitu, Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram dan Class 

Diagram. 

4. Sampel dalam sistem e-Marketplace ini dibatasi hanya 30 UMKM. 

5. User yang menggunakan sistem ini ada 4 yakni: Admin utama, Pelaku 

UMKM (Member), Admin KKB Online  dan masyarakat. 

6. Pengujian pada penelitian ini menggunakan Black Box dan User Aceptence 

Test (UAT). 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah merancang dan membangun 

sistem e-Marketplace pada dinas Koperasi UMKM kota Pekanbaru. 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang ingin di capai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Dapat memberikan kemudahan kepada pihak pelaku UMKM untuk 

mempromosikan produk mereka secara luas.  

2. Dapat mempermudah masyarakat untuk mencari produk dan lokasi UMKM 

kota Pekanbaru. 

3. Dapat menekan pengeluaran biaya promosi bagi pihak dinas. 

4. Dapat mempermudah pihak dinas dalam mengelola data UMKM kota 

Pekanbaru. 

5. Dapat mempermudah masyarakat atau pelaku usaha dalam melakukan 

konsultasi bisnis. 

6. Dapat mendorong kemajuan UMKM yang ada di kota Pekanbaru. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini disusun supaya dalam penulisan laporan lebih 

teratur serta sesuai dengan tujuan yang diharapkan, berikut sistematika penulisan 

Tugas Akhir ini: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang judul, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan, manfaat tugas akhir dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang berasal dari 

jurnal, buku serta studi kepustakaan yang digunakan sebagai 

landasan teori dalam pembuatan tugas akhir ini.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang tahapan-tahapan serta metode 

penelitian yang akan digunakan dalam penelitian tugas akhir ini. 

Baik metodologi pengembangan sistem, analisa, perancangan, 

hingga pengujian. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi penjelasan tentang hasil penelitian yang akan dicapai  

serta gambaran rancangan sistem informasi yang akan dihasilkan. 
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BAB V IMPLEMENTASI SISTEM DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisikan hasil implementasi sistem berdasarkan 

perancangan yang di bangun serta hasil dari pengujian sistem yang 

telah dilakukan terhadap perangkat lunak yang dibangun. 

BAB VI  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil laporan penelitian tugas akhir 

dan saran, agar penerapan e-Marketplace dapat dikembangkan lagi 

untuk maintenance selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi sumber dan literatur penelitian, mulai dari buku, jurnal,  

dokumen peraturan, maupun artikel di internet. 


