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BAB I PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

Kabupaten Kudus Jawa Tengah merupakan sebuah Kabupaten yang 

berada di sebelah utara pulau Jawa, yang berbatasan dengan Kabupaten Pati, 

Jepara, Demak dan Kabupaten Grobogan. Kabupaten Kudus terkenal sebagai 

Kota kretek, karena sejak zaman dahulu masyarakat Kudus menggeluti 

industri rokok kretek. Sampai sekarang masih banyak pabrik rokok di 

Kabupaten Kudus baik yang skala besar maupun kecil. Di Kabupaten ini 

berdiri sebuah pabrik rokok Djarum, yang sudah sangat terkenal di Indonesia. 

Sektor Industri merupakan tiang penyangga utama dari perekonomian 

Kabupaten Kudus dengan kontribusi sebesar 61.44 % terhadap PDRB 

Kabupaten Kudus. Sektor ini dibedakan dalam kelompok industri besar, 

industri sedang, industri kecil dan industri rumahtangga. Sektor ini 

bertumbuh kembang secara alami dan saat ini terdapat 13.971 UMKM yang 

menyerap tenaga kerja sekitar 98,890 tenagakerja. Seperti yang telah kita 

ketahui bahwa UMKM merupakan salah satu bagian penting dalam 

membangun perekonomian suatu negara ataupun daerah, tidak terkecuali di 

Indonesia. UMKM menjadi salah satu prioritas dalam agenda pembangunan 

di Indonesia hal ini terbukti dari bertahannya sektor UMKM saat terjadi krisis 

hebat tahun 1998 sehingga keberadaan UMKM perlu untuk terus 

ditinggkatkan. 

Rumah Makan (RM) Ulam Sari Kudus merupakan salah satu UMKM 

yang bergerak dibidang makanan, meskipun RM Ulam Sari telah memiliki 

website sebagai media promosi namun proses pemesanan menu makanan dan 

booking tempat dilakukan secara konvensional yaitu dengan menelfon pihak 

rumah makan. Hal ini menyebabkan proses tersebut kurang efektif. Sehingga 

untuk menunjang kebutuhan tersebut diperlukan sebuah aplikasi e-commerce 

yang nantinya diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dalam 

melakukan proses pemesanan menu makanan maupun booking tempat  dengan 

cepat. 
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Berdasarkan Rencana induk penelitian (RIP) Universitas Muria Kudus, 

manajemen budaya berbasis ekonomi kreatif merupakan salah satu rencananya, 

dimana didalamnya terdapat pengembangan ipteks untuk industri kreatif. 

Dengan penelitian ini diharapkan untuk memenuhi rencana induk penelitian 

universitas. Selain itu penelitian ini penting dilakukan dalam rangka membantu 

upaya Departemen Perindustrian Kabupaten Kudus dalam upaya melakukan 

pembinaan industri kecil dan menengah, penelitian ini juga digunakan untuk 

pengembangan bahan ajar mata kuliah Business Intelligence yang didalamnya 

terdapat e-commerce. 

 
B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan : 

Dari latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai 

berikut : 

a. Pemesanan menu makanan dan booking tempat cukup lambat karena 

dilakukan secara manual. 

b. Perlunya sebuah aplikasi e-commerce untuk pemesanan menu makanan 

maupun booking tempat dengan jangkauan yang luas dan tak terbatas oleh 

ruang dan waktu. 

 
C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Menghasilkan pengembangan bahan ajar berbasis e-commerce. 

2. Menghasilkan software e-commerce yang mampu melakukan pemesanan 

menu makanan dan booking secara online, sehingga hasilnya bisa 

digunakan untuk memajukan UMKM RM Ulam Sari. 

3. Memberikan acuan atau rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam upaya 

pembinaan industri kecil dan menengah. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Meningkatkan kemampuan Universitas Muria Kudus dalam penelitian, 

pengembangan, dan penerapan IPTEKS sesuai dengan masalah strategis 

yang sedang dihadapi oleh UMKM RM Ulam Sari. 

2. Menghasilkan pemecahan masalah UMKM sebagai pelaku bisnis secara 

praktis sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah Kabupaten Kudus. 

3. Mensinergikan pengembangan IPTEKS antara Industri makanan dan 

Perguruan Tinggi. 

4. Meningkatkan kontribusi Universitas Muria Kudus dalam dunia industri di 

Kabupaten Kudus. 

5. Menghasilkan bahan ajar berbasis e-commerce. 

 
 

E. LUARAN PENELITIAN 

Adapun luaran dari kegiatan ini adalah: 

1. Menghasilkan software e-commerce RM Ulam Sari 

2. Publikasi ilmiah dalam jurnal atau seminar nasional 

3. Pengembangan bahan ajar mata kuliah Business Intelligence



4 
  
 

 

 


