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Abstrak – Kemajuan teknologi informasi telah dimanfaatkan diberbagai bidang, baik bidang industri,
pariwisata, pendidikan, perbankan maupun pemerintahan. Dalam dunia industri, teknologi informasi telah
diimplementasikan untuk menunjang pemasaran, promosi dan penjualan sehingga produk dari usaha tersebut
lebih terkenal dan mampu meningkatkan penjualan dan pendapatan perusahaan. Kabupaten Tegal merupakan
daerah sentra Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berjumlah hingga ratusan mulai dari usaha pangan hingga
usaha logam.UKM-UKM di Kabupaten Tegal tersebut hingga saat ini belum memiliki website khusus yang
memasarkan produk-produknya. Untuk itu penulis akan membangun sistem informasi UKM untuk memasarkan,
mempromosikan produk-produk UKM yang diharapkan dengan adanya website tersebut maka produk UKM
Kabupaten Tegal lebih terkenal, maju dan mampu meningkatkan pendapatan perusahan dan juga meningkatkan
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal.Website ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP
dan database menggunakan MySQL.
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1. PENDAHULUAN
Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi
informasi khususnya internet, maka internet telah
banyak dimanfaatkan dan di implemetasikan oleh
berbagai
bidang
usaha
seperti
pendidikan,
pemerintahan, perbankan, pariwisata dan industri.
Dalam bidang industri implementasi internet dalam
bentuk website sudah menjadi trend perusahaan besar
di era globalisasi karena bermanfaat untuk menunjang
peningkatan promosi, pemasaran, penjualan dan
kualitas pelayanan kepada customer.
Trend dan manfaat internet seharusnya tidak hanya
dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar saja tetap
bisa menjadi trend di dunia Usaha Kecil Menengah
(UKM). Menurut data statistik, seperti yang dilansir
oleh www.kompas.com, hingga saat ini dari 52,7 juta
UKM yang ada di Indonesia, sekitar 70,6 persennya
adalah usaha mikro. Berbagai keterbatasan yang
dimiliki para penguasaha mikro ini tak jarang
menghambat keberhasilan usaha mereka. Salah satu
kendalanya adalah minimnya akses teknologi
informasi hingga menyulitkan mereka memasarkan
produk dan secara tak langsung juga mempersulit
mereka meluaskan pelanggan di pasar global.
Beberapa keuntungan jika kita menggunakan media
internet untuk mempromosikan bisnis UKM, antara
lain : internet bekerja 24 jam sehingga informasi yang
disebar melalui internet bisa diakses kapanpun tanpa

ada batasan waktu, tidak ada batasan tempat sehingga
informasi dari internet bisa diakses dari manapun baik
dikantor, di warung internet maupun di rumah.
Pada tahun 2008 tercatat industri kecil menengah
sebanyak 29.000 unit usaha dan investasi bidang
perdagangan kecil dan menengah sebanyak 395 unit
usaha (sumber: Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 20092014:25). Dari jumlah tersebut diatas masih banyak
pelaku UKM belum memanfaatkan internet untuk
memasarkan dan mempromosikan produknya.
Para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM)
seharusnya bisa memanfaatkan internet sebagai media
pemasaran produk-produk UKM. Para pelaku bisnis
UKM bisa menggunakan website untuk membantu
pemasaran seperti dengan membuat katalog produk
atau bahkan sebagai media penjualan dengan
menggunakan fasilitas toko online. Dengan demikian
maka pemasaran produk akan lebih luas dan
diharapkan akan terjadi peningkatan penjualan.
Pemanfaatan teknologi IT di kalangan Usaha Kecil
Dan menengah (UKM) memang terhitung masih
cukup rendah karena di kalangan UKM belum
tersedianya sumber daya yang mencukupi untuk
membangun sebuah website. Untuk itu penulis pada
kesempatan ini bermaksud membuat sistem informasi
UKM yang ada diwilayah Kabupaten Tegal. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk membantu
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memperkenalkan, memasarkan, mempromosikan
produk-produk UKM sehingga diharapakan mampu
meningkatkan penjualan dan bisa bersaing dengan
produk industri besar diera globalisasi ini.
Website Sistem Informasi UKM ini dibuat dengan
menggunakan bahasa pemrogramman PHP dan
MySQL sebagai databasenya.
2. LANDASAN TEORI
Usaha Kecil Menengah (UKM)
Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah, bahwa:
1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang
perorangan dan atau badan usaha perorangan yang
memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.
50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan ataubukan cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari
usaha menengah atau usaha besar yang memiliki
kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 hingga
500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif
yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan ataubukan cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari
usaha menengah atau usaha besar dengan jumlah
kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 hingga
10.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha.
UKM Kabupaten Tegal
Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah salah satu
sektor ekonomi yang sangat diperhitungkan karena
kontribusinya terhadap peningkatan perekonomian
daerah. . Beberapa UKM yang ada di Kabupaten
Tegal antara lain logam, makanan, tekstil, shuttlecock.
1. Industri Logam
Kabupaten Tegal konon sempat dijuluki sebagai
“Jepangnya Indonesia” karena sejak tahun 1940
Kabupaten Tegal memiliki beberapa industri
pengerjaan logam yang saat itu untuk memenuhi
kebutuhan peralatan perang tentara Jepang. Hingga
saat ini perkembangan industri logam masih eksis
yaitu industri pengerjaan logam, industri
pengecoran logam dan industri pengerjaan
galangan kapal yang tersebar didaerah Adiwerna,
Talang, Tembok Luwung, Lemah Duwur, Kajen
dan Kebasen.
2. Industri Makanan
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Makanan yang diproduksi antara lain Kacang asin
bogares, pilus, krupuk mi, yang tersebar di daerah
Pangkah, Adiwerna, Banjaran dan Ujungrusi.
3. Industri Tekstil
Industri tekstil di Kabupaten Tegal didominasi
oleh kerajinan tenun dan bordir. Industri kain
tenun banyak diproduksi di daerah Kadenangaran,
Kraton, Mintragen Pekauman dan Kejambon
sedangkan industri bordir seperti kerudung bordir
banyak diproduksi di daerah Randugunting,
Debong Tengah yang berjumlah sekitar 13 home
industry.Sejak puluhan tahun lalu, Kabupaten
Tegal dikenal sebagai sentra penghasil kerajinan
tenun berkualitas menembus pasar ekspor yaitu
sarung byur.
4. Industri Shuttlecock
Industri rumahan Shuttlecock di Kabupaten Tegal
jumlahnya mencapai 210 UKM, 10 unit laiinya
adalah perusahaan besar berupa Perseroan
Terbatas (PT). Shuttlecock telah menempus pasar
ekspor.
5. Industri Mebel, Gerabah dan Poci Tanah

Sistem Informasi
Ada beragam definisi untuk sistem informasi, dari
berbagai ragam definisi tersebut dapat disimpulkan
bahwa sistem informasi adalah sejumlah komponen
(manusia, komputer, teknologi informasi dan prosedur
kerja), ada sesuatu yang diproses yaitu data menjadi
informasi untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan
(Kadir, 2003).
Sistem informasi adalah suatu kegiatan dari prosedurprosedur yang diorganisasikan, bilamana dieksekusi
akan menyediakan informasi untuk mendukung
pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam
organisasi (Henry C. Lucas dalam (Jogiyanto, 2000).
Website
Website adalah suatu metode untuk menampilkan
informasi di internet, baik berupa teks, gambar
maupun suara yang interaktif dan mempunyai
kelebihan untuk menghubungkan satu dokumen
dengan dokumen lainnya yang dapat diakses melalui
sebuah browser (Yuhefizar, 2008).
Internet sebagai media informasi dan promosi dengan
daya jangkau luas serta paling murah. Hal ini
dikarenakan situs web adalah media informasi yang
dapat diakses dari segala belahan dunia selama
jaringan internet tersedia. Sehingga situs web adalah
media promosi paling tepat bagi usaha kecil dan
menengah (Suradinata, 2001 dalam Yulimar, 2006).
Penggunaan media internet untuk mengakses
informasi produk UKM akan membuat peluang bisnis
mengalami perkembangan, dan pada tingkat tertentu
daya saing UKM akan semakin kuat (Wahid, Iswari,
2007).
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Penelitian Terdahulu berjudul Strategi Peningkatan
Kemampuan Adopsi Teknologi Informasi Untuk
Meningkatkan Daya Saing UKM. (Yan Rianto, Erman
Aminullah, Chichi Shintia Laksani, Dian Prihadyanti,
Budi Triyono, Khamami, LIPI Press, Jakarta, 2008).
Hasil Penelitiannya menyatakan bahwa adopsi TI
memiliki peran yang penting dalam meningkatkan
daya saing UKM dan telah membawa manfaat bagi
daya saing UKM terutama dalam hal peningkatan dan
posisi pasar.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota di Bidang Koperasi dan UKM yaitu
penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam
penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil, diantaranya
adalah persaingan, prasarana, informasi, kemitraan,
perijinan,
perlindungan,
produksi,
teknologi,
pemasaran dan sumber daya manusia.

Gambar 1. Use Case Sistem Informasi UKM

Gambar 1 menjelaskan bahwa user berinteraksi
dengan sistem, yaitu dengan memilih 4 (empat)
pilihan menu yaitu Home, Jenis UKM, Artikel dan
Kontak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Metode pengumpulan data pada penelitian ini
dilakukan dengan membaca artikel, jurnal dan website
yang berkaitan dengan UKM yang ada di Kabupaten
Tegal. Hal ini dilakukan karena saat survey ke Dinas
Koperasi, UKM dan Pasar Kabupate Tegal belum
memberikan data yang penulis butuhkan, dengan
alasan data sedang dalam pembaharuan.
Langkah-langkah dalam perancangan sistem informasi
UKM ini adalah sebagai berikut :
a. Tahap Analisa
Tahap analisa adalah tahap menganalisa terhadap
semua website yang terkait dengan pemasaran
produk UKM khusus Kabupaten Tegal.
Dari tahap analisa ini didapat bahwa UKM-UKM
yang ada di Kabupaten Tegal belum mempunyai
website khusus yang mampu memasarkan dan
mempromosikan produk-produk unggulan UKM
di Kabupaten Tegal.
Adapun website UKM yang ada adalah milik
Propinsi Jawa Tengah yaitu dialamat http://dinkopumkm.jatengprov.go.id/, Sedangkan UKM di
Kabupaten Tegal berada pada naungan Dinas
Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Tegal yang
hingga penulisan ini dibuat belum mempunyai
website khusus.
b. Tahap Desain
Sistem informasi UKM yang dirancang ini, terdiri
4 (empat) menu yaitu Home, Jenis UKM, Artikel
dan Kontak yang digambarkan dalam diagram use
case pada gambar 1.

Gambar 2. Sequence Diagram Pilihan Jenis UKM

Gambar 2 menjelaskan urutan langkah-langkah
interaksi user dengan memilih menu jenis UKM,
hingga user mendapat informasi yang dibutuhkan.
Gambar 3. Tabel-tabel Sistem Informasi UKM

Gambar 3 menjelaskan tentang tabel-tabel yang

digunakan dalam sistem informasi UKM ini, yaitu ada
tabel ukm_konten, tabel ukm_user, tabel ukm_grup,
tabel ukm_galeri, tabel ukm_menu dan tabel
ukm_data. Masing-masing tabel tersebut berfungsi
untuk menyimpan data.
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Gambar 4. Halaman Utama

Gambar 5. Tampilan Pilihan Jenis UKM

5. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Data produk, alamat yang tercantum di dalam
sistem informasi ini adalah diambil dari berbagai
sumber. Hal ini dikarenakan Dinas Koperasi, UKM
dan Pasar Kabupaten Tegal belum memberikan
data, dengan alasan data sedang dalam
pembaharuan.
2. Pemasaran dan promosi UKM-UKM di Kabupaten
Tegal saat ini belum mempunyai wadah khusus
sebuah website UKM Kabupaten Tegal. Beberapa
UKM pemasaran dan promosi produknya
menginduk ke website UKM Jawa Tengah dan
website bisnis lainnya. Sehingga fokus promosi dan
pemasarannya kurang optimal.
3. Sistem informasi yang penulis buat adalah sistem
informasi Usaha Kecil Menengah (UKM)
Kabupaten Tegal, sistem informasi ini digunakan
untuk memasarkan dan mempromosikan produkproduk khusus UKM Kabupaten Tegal sehingga
UKM-UKM ini diharapkan mampu bersaing
dengan industri lain diluar Kabupaten Tegal.
4. Website ini diharapkan mampu meningkatkan daya
saing usaha, meningkatkan penjualan karena
promosi lebih luas dan tak terbatas waktu. Dengan
demikian maka UKM-UKM ini akan tetap eksis
berproduksi walaupun persaingan usaha saat ini
semakin ketat di era globalisasi.
Adapun saran yang dapat disampaikan adalah
website ini perlu perbaikan atau dilengkapi dalam hal
konten produk, jenis usaha, data-data UKM dan
fasilitas penunjang lain sehingga isi dari website ini
benar-benar lengkap sesuai dengan kenyataan
dilapangan, demi untuk kemajuan UKM di Kabupaten
Tegal.
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Tahap Implementasi
Pada tahapan implementasi atau penerapan ini,
penulis benar-benar merealisasikan sesuai
dengan harapan.
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