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BAB I                                                                                              

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Nama lain dari perdagangan terdahulu yang berubah dari waktu ke waktu. 

Perdagangan elektronik yang sebelumnya adalah transaksi komersial, saat ini 

telah berkembang menjadi perdagangan melalui sistem salah satunya berbasis 

website. Dengan proses transaksi yang sangat mudah dan cepat, membuat 

masyarakat lebih tertarik melakukan transaksi jual beli melalui online dimana 

calon pelanggan dapat menghemat waktu untuk membeli produk yang diinginkan.  

Kabupaten Jepara yang memiliki kekhasan selain mebel dan ukiran, yaitu 

kain batik. Salah satu Kain Batik yang dikenal di Jepara adalah Batik Dewi 

Kunthi. Para pengusaha batik masih sering menghadapi permasalahan umum, 

diantaranya adalah dalam hal penjualan yang masih mengandalkan cara-cara 

manual (konvensional), misalnya menawarkan produk dari pintu ke pintu untuk 

keperluan penyebaran informasi, pemasaran, dan penjualannya. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu Sistem Pemasaran Kain Batik asli Jepara yang baik untuk 

memudahkan dalam proses kegiatan penjualan Kain Batik Dewi Khunti Jepara. 

 

1.2. Analisis Masalah 

Dari analisis masalah diatas dapat di identifikasi tentang permasalahan 

yang terjadi pada system pemasaran yang terjadi pada penjualan kain batik dewi 

kunthi Jepara yang belum adanya sistem web online, sekarang yang masih manual 

atau biasa. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk mengatasi masalah dalam penelitian ini, maka penulis memberikan 

batasan sebagai berikut: 

1. Pada Sistem Pemasaran Kain Batik di Jepara hanya menjual Kain Batik Motif 

asli dari Jepara sendiri. 

2. Dalam Proses penjualan kain batik akan dibangun sebuah sistem secara 

online menggunakan media website. 
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1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas didapatkan masalah yang ada pada 

Sistem Pemasaran Kain Batik Jepara , diantaranya masalah tersebut adalah : 

1. Bagaimana cara memperkenalkan Kain Batik Jepara dari segi kualitas, harga, 

dan motif agar mendapat kepercayaan minat beli secara online. 

2. Bagaimana membangun sebuah sistem pemasaran Kain Batik Jepara secara 

online berbasis website.  

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Sedangkan tujuan umum dari penelitian ini adalah memperkenalkan kain 

batik motif Jepara ke masyarakat seluruh daerah di Indonesia serta memudahkan 

proses pemasaran kain batik Jepara secara online. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagi penulis  

a Meningkatkan keahlian bagi penulis untuk mempelajari bagaimana 

membangun sebuah system pemasaran kain batik Jepara secara online 

menggunakan media website. 

b Menambahkan wawasan tentang kain batik motif asli Jepara. 

2. Bagi Universitas dan Pembaca 

Diharapkan untuk menambah referensi dan informasi sistem 

pemasaran kain batik motif asli Jepara secara online menggunakan media 

website. 

 

3. Bagi Masyarakat 

Untuk mempermudah masyarakat dalam proses pembelian kain 

batik Jepara secara online dan praktis. 

 

 

 


