
 

1 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Pandai Besi merupakan salah satu pekerjaan yang fokus terhadap 

pembuatan berbagai macam alat-alat yang berasal dari bahan dasar besi. Daerah 

dusun tahunan desa Putatsari kecamatan Grobogan merupakan salah satu dusun 

yang menjadi sentra pengrajin Pandai Besi di daerah kabupaten Grobogan. Hasil 

dari Pandai Besi ada beberapa macam seperti  sabit, pisau, golok, cangkul, dan 

alat-alat lain yang berbahan dasar dari besi. Menjadikan Pandai Besi asal tahunan 

sudah banyak dikenal di pasaran khususnya kabupaten  Grobogan (Grobogan., 

2018). 

Pemasaran Pandai Besi meliputi daerah kabupaten Grobogan dan 

sekitarnya dengan metode pemasaran tradisional. Dengan model pemasaran yang 

ada alat-alat dengan dari hasil Pandai Besi dibeli secara langsung oleh tengkulak. 

Sementara ini untuk era sekarang perlu adanya inovasi pemasaran untuk 

menunjang kemajuan sentra kerajinan Pandai Besi dusun Tahunan Putatsari.  

Kolaborasi antara teknologi dan pemasaran Pandai Besi untuk menunjang 

penjualan dan mendekatkan konsumen ke pengrajin ataupun penjual. 

Perkembangan teknologi saat ini sudah sangat fleksibel yakni dapat di fungsikan 

untuk apa saja dan kegiatan apapun. Teknologi yang tepat untuk menunjang 

sebuah UMKM pada era sekarang ini ialah penerapan teknologi E-Marketplace. 

Adanya marketplace dibutuhkan para pengrajin untuk bisa memperkenalkan 

produk-produk dari Pandai Besi mereka sehingga bisa dikenal oleh masyarakat 

luas dan berkesinambungan dengan adanya sebuah inovasi terbarukan dalam 

usaha-usaha Pandai Besi yang ada. 

Berdasarkan  yang telah diuraikan maka peneliti memiliki gagasan untuk 

mengangkat penelitian “E-Marketplace Sentra Kerajinan Pandai besi Tahunan ”. 

Dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL 

  

1.2.  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan Latar Belakang yang telah peneliti uraikan, maka pokok 

permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut: 
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a. Mengapa perlu dibuatnya E-Marketplace untuk sentra pandai besi 

Tahunan ? 

b. Bagaimana perancangan E-Marketplace untuk sentra kerajinan 

Pandai Besi berbasis web? 

c. Bagaimana penerapan E-Marketplace untuk sentra kerajinan Pandai 

Besi berbasis web? 

 

1.3.  Batasan Masalah 

 Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah diuraikan maka batasan 

masalah yang dihadapi adalah 

a. Perancangan E-Marketplace berbasis web dengan bahasa pemrograman 

PHP, dan database MySQL. 

b. E-Marketplace Untuk Sentra Kerajinan Pandai Besi Berbasis Web berisi 

informasi penjualan hasil produksi sentra kerajinan Pandai Besi lokal 

dusun tahunan desa Putatsari Kecamatan Grobogan. 

c. Pembayaran menggunakan sistem saldo, transfer ke saldo E-

Marketplace dengan sistem kirim foto bukti transfer. 

 

1.4.  Tujuan 

 Berdasarkan Rumusan Masalah dan Batasan Masalah yang telah diuraikan, 

tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut: 

a. Membantu meningkatkan UMKM Lokal untuk bisa tumbuh dan 

berkembang melalui pemasaran berbasis teknologi. 

b. Membuat E-Marketplace untuk pemasaran hasil sentra kerajinan 

Pandai Besi melaui internet. 

c. Menjaga kepercayaan pelanggan untuk jaminan keamanan transaksi 

yang dilakukan. 

 

1.5.  Sistematika penulisan 

Rincian dan keterkaitan antara bab-bab dijelaskan dalam penulisan 

sistematika. Sistematika penulisan tercantum sebagai berikut: 
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 Pada bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini akan diuraikan tentang landasan teori dan penelitian 

sebelumnya. 

BAB III METODOLOGI 

 Pada bab ini berisi tentang deskripsi sistem, rancangan 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini berisi tentang pengujian terhadap aplikasi atau 

program yang telah dikembangkan. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan 

yang diperoleh serta saran-saran yang sifatnya membangun terhadap 

pengembangan sistem yang telah dibuat supaya lebih baik. 

 


