
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya berpengaruh terhadap kecanggihan 

teknologi itu sendiri, tetapi juga berpengaruh terhadap gaya hidup dan jumlah konsumsi 

manusia terhadap teknologi tersebut. Kebutuhan manusia akan akses informasi melalui 

internet, intranet, mau pun ekstranet semakin meningkat, diimbangi juga dengan teknologi 

search engine yang semakin canggih. Hal ini juga menyebabkan terjadinya peningkatan 

terhadap kecepatan perubahan. Penggunaan internet tidak hanya sebatas e-mail, browsing, 

chatting, dan jejaring sosial, tetapi juga dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis. Internet 

digunakan sebagai media untuk menawarkan barang dan jasa (jual beli). 

Kegiatan jual beli melalui internet telah mengaburkan makna pasar yang sebenarnya. 

Keberadaan internet tidak membatasi seseorang untuk melakukan transaksi jual beli, di mana 

saja dan kapan saja transaksi dapat terjadi. Hal ini menyebabkan terjadinya globalisasi pasar 

dan berpengaruh terhadap peningkatan persaingan. Beberapa gejala tersebut menyebabkan 

perlunya keunggulan kompetitif  untuk memenangkan persaingan. 

Kearifan lokal merupakan sesuatu yang berkaitan secara spesifik dengan budaya 

tertentu (budaya lokal) dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu (masyarakat 

lokal). Dengan kata lain, kearifan lokal bersemayam pada budaya lokal (local culture). 

Budaya lokal adalah budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang menempati lokalitas atau 

daerah tertentu yang berbeda dari budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang berada di 

tempat yang lain. Di Indonesia istilah budaya lokal juga sering disepadankan dengan budaya 

etnik/ subetnik. Setiap bangsa, etnik, dan subetnik memiliki kebudayaan yang mencakup 

tujuh unsur, yaitu: bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan 

teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan kesenian.  

Secara umum, kearifan lokal (dalam situs Departemen Sosial RI) dianggap sebagai 

pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud 

aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam 

pemenuhan kebutuhan mereka. Dengan pengertian-pengertian tersebut, kearifan lokal bukan 

sekedar nilai tradisi atau ciri lokalitas semata melainkan nilai tradisi yang mempunyai daya-

guna untuk mewujudkan harapan atau nilai-nilai kemapanan yang juga secara universal 

didamba-damba oleh manusia. 



Gerabah adalah perkakas yang terbuat dari tanah liat yang dibentuk kemudian 

dibakar agar dapat digunakan sebagai alat-alat yang berguna untuk membantu kehidupan 

manusia. Keterampilan membuat gerabah telah dilakukan sejak zaman dahulu dan telah 

menjadi bagian dari perkembangan peradaban bangsa di nusantara. Kerajinan gerabah 

sebagai warisan budaya bangsa dan berkembang secara turun-temurun. Kerajinan ini 

memiliki kearifan lokal yang perlu dijaga kelestariannya. 

Kecamatan Mayong adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Jepara. 

Kecamatan Mayong terkenal dengan kerajinan tanah liat. Sebagian besar masyarakat di 

daerah Mayong bekerja sebagai pengrajin genting, batu bata, juga gerabah. Di antara gerabah 

yang dihasilkan adalah: kendi, celengan, pot, guci, pasaran (mainan anak-anak) dan 

sebagainya. Kerajinan gerabah, genting, dan batu bata memiliki bahan dasar yang sama yaitu 

tanah liat. Kerajinan gerabah daerah Mayong dipasarkan ke berbagai daerah, seperti Kudus, 

Semarang, Solo dan daerah sekitarnya. Sedangkan untuk kerajinan genting dipasarkan juga 

hingga ke luar Jawa, seperti Sumatra dan Kalimantan. 

Pemanfaatan teknologi internet sebagai media untuk meningkatkan keunggulan 

kompetitif daerah Mayong yang memiliki kearifan lokal berupa kerajinan tanah liat (gerabah, 

genting, dan batu bata), merupakan solusi yang menarik. Sebelum membangun website 

tersebut diperlukan analisa dan perancangan agar sistem yang dihasilkan dapat semaksimal 

mungkin. Untuk itu, permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah “Analisa 

dan Perancangan Website untuk Meningkatkan Keunggulan Kompetitif dan Kearifan Lokal”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dipandang perlu adanya suatu 

sistem berbasis web yang dapat diakses melalui internet untuk meningkatkan keunggulan 

kompetitif dan kearifan lokal Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa dan perancangan website daerah 

Mayong Kabupaten Jepara sebagai solusi dalam meningkatkan keunggulan kompetitif dan 

kearifan lokal. 

 



D. Manfaat Penelitian  

a. Pemanfaatan teknologi internet sebagai media untuk meningkatkan keunggulan 

kompetitif daerah Mayong yang memiliki kearifan lokal berupa kerajinan tanah liat 

(gerabah, genting, dan batu bata), merupakan solusi yang menarik. 

b. Masyarakat dapat mencari informasi potensi daerah dengan cara mengakses internet. 

c. Masyarakat secara langsung dapat mempromosikan home industri/industri melalui 

teknologi informasi khususnya internet.  

d. Potensi kearifan lokal yang ada di daerah Jepara dapat dikenal di seluruh Indonesia 

/luar negeri. 

e. Media promosi internet ini secara tidak langsung dapat menambah pendapatan daerah, 

karena dapat mendatangkan wisata lokal/asing untuk berwisata di Kab.Jepara.  

Bagi peneliti dapat menerapkan pengembangan Ipteks. 


