
Bina Darma Conference on Computer Science 

e-ISSN: xxx-xxx p-ISSN: xxx-xxx 

 

602 

 

RANCANG BANGUN SISTEM PENJUALAN KAIN SONGKET KHAS 

PALEMBANG PADA RUMAH LIMAS BERBASIS WEBSITE 
 

 

Nurul Hidayah
1
, Edi Supratman

2
 

Fakultas Teknik Ilmu Komputer, Universitas Bina Darma 

Email : 151410012@student.binadarma.ac.id1, edi_supratman@binadarma.ac.id2 

 

 

ABSTRAK 

 

Kota Palembang kaya akan kebudayaan kain tekstil berupa kain tenun, kain tenun yang 
dihasilkan kota Palembang adalah kain songket. Kain songket sangat banyak diminati oleh seluruh 

masyarakat di Indonesia terutama masyarakat di kota Palembang yang menggunakan kain songket 

sebagai fashion utama dalam berpakaian untuk acara yang terkait adat istiadat. Tingkat penjualan 

kain songket belum sampai ke mancanegara hanya sebatas di Inonesia dikarenakan tidak adanya 

strategi promosi penjualannya.Usaha bisnis tidak dapat dipisakan dengan strategi promosi 

penjualan. Persaingan usaha bisnis di kota Palembang semakin ketat dengan banyaknya berbagai 

macam cara strategi penjualan berbeda-beda yang dilakukan oleh setiap perusahaan untuk dapat 

meningkatkan peluang bisnis. 

 

Kata Kunci :  Penjualan, Kain Songket, Website, Rumah Limas Palembang, Metode Prototype. 

 

ABSTRACT 

 

The city of Palembang is rich in textile fabric culture in the form of woven fabrics, woven 

fabric produced by the city of Palembang is songket. Songket cloth is very much in demand by all 

people in Indonesia, especially the people in the city of Palembang who use songket as the main 

fashion in dress for events related to customs. The level of sales of songket fabrics that have not 

yet reached foreign countries is only limited to Indonesia due to the absence of a sales promotion 

strategy. Business enterprises cannot be matched with a sales promotion strategy. Business 

competition in the city of Palembang is getting tougher with a variety of different ways of selling 

different strategies carried out by each company to be able to increase business opportunities. 

 

Keywords : Sales, Songket Fabric, Website, Rumah Limas Palembang, Prototype Method 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Perkembangan teknologi informasi di zaman sekarang sudah mencapai kemajuan yang sangat 

pesat. Kemajuan teknologi inilah yang dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengelola 

informasi yang lebih cepat dan tepat. Banyak perusahaan luar negeri maupun dalam negeri yang 

telah menggunakan dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan 

suatu kinerja perusahaan. Bidang perekonomian merupakan salah satunya yang memanfaatkan 

dampak baik dari perkembangan teknologi informasi bagi kehidupan manusia untuk 

mempermudah pekerjaannya. 

Strategi pemasaran adalah bagian yang terpenting dalam bidang penjualan untuk melakukan 

inovasi dalam menarik daya minat pembeli dan dapat memberikan peningkatkan peluang bisnis 
perusahaaan. Pihak perusahaan sendiri mengalami kesulitan untuk melakukan pamasaran 

diberbagai tempat karena terkendala jangkauan wilayah pemasaran untuk menemukan pelanggan 

yang tepat. Dengan menggunakan perkembangan teknologi informasi yang canggih, semua 

kendala keterbatasan jarak dan waktu menjadi permasalahan yang sangat mudah dan dapat diatasi 

oleh kecanggihan teknologi tersebut. Palembang adalah ibu kota dari Sumatera Selatan yang 
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mempunyai beraneka ragam budaya dan adat adat istiadat. Salah satu ciri khas yang dimiliki oleh 

kota Palembang yaitu tekstil kain tenun yang terbaik di Indonesia menurut segi kualitasnya sampai 

dijuluki “Ratu Segala Kain” [Komalasari and Seprina, 2018]. Kain songket merupakan kain 

mewah yang ditenun dengan tangan yang aslinya menggunakan sejumlah emas asli untuk 

dijadikan sebagai benang tenun agar kain songket terlihat semakin cantik [Komalasari and Seprina, 

2018]. Penggunaan kecanggihan teknologi informasi dengan menggunakan smartphone, komputer 

dan laptop yang terhubung dengan koneksi internet dapat membuat usaha menjadi lebih mudah 

untuk dikenal masyarakat luas dan bisa dijadikan sebagai media promosi untuk memperkenalkan 

lebih luas kepada masyarakat terhadap usaha yang dijalani [Purwaningtias, 2018a]. 

Namun berbeda dengan salah satu usaha industri rumahan (home industry) Pengrajin Songket 

Palembang Rumah Limas di Palembang yang belum menggunakan media internet sebagai media 
untuk sistem penjualan barangnya. Rumah Limas merupakan sebuah tempat pengrajin yang 

bergerak di bidang penjualan kain-kain khas Palembang seperti kain songket, jumputan, 

blongsong, dan lain-lain. Saat ini Rumah Limas menjual kain songket menggunakan 8 jenis 

benang mas yang terdiri dari benang mas kristal no. 1, benang mas kristal no. 2, benang mas 

tembaga, benang mas silver no. 1, benang mas silver no. 2, benang mas sutera, benang mas 

jantung , benang mas j2. Selain kain songket ada juga kain blongsong yang dijual yaitu kain 

blongsong bahan sutra dan bahan katun serta kain jumputan bahan katun, bahan sutera taisilk dan 

bahan ATBM. Proses penjualan pada Pengrajin songket Palembang Rumah Limas masih 

konvensional, di mana customer datang langsung ke tempat dan memilih kain yang ingin dibeli 

sesuai dengan keinginan customer tersebut [Purwaningtias, 2018b]. Selain itu juga, customer harus 

memiliki waktu khusus untuk datang ke Pengrajin Songket Palembang Rumah Limas agar bisa 
berbelanja. Sampai saat ini kemajuan perkembangan teknologi informasi yang canggih Rumah 

Limas belum mempunyai sebuah sistem penjualan secara online. 

 

2. METODOLOGI PENELITIAN 

 

2.1 WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN 

 

Waktu dan tempat penelitian yang dilaksanakan oleh penulis pada Pengrajin Songket 

Palembang Rumah Limas, yaitu : 

 

2.1.1 WAKTU PENELITIAN 

 

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 

sedangkan pengambilan data penulis melakukan pengamatan langsung ke Pengrajin Songket 

Palembang Rumah Limas. 

  

2.1.2 TEMPAT PENELITIAN 

 

Penelitian dan pengambilan data dilakukan pada Pengrajin Songket Palembang Rumah Limas 

yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 14 Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang, Sumatera 

Selatan 30135. 

 

2.2 ALAT DAN BAHAN 

 

Adapun alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini, yaitu : 

 

2.2.1 PERANGKAT KERAS (HARDWARE) 

 

1. Laptop Acer Intel Celeron RAM 2 GB. 

2. Flashdisk 16 GB. 

3. Printer Cannon iP2770. 
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2.2.2 PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE) 

 

1. Sistem Operasi Windows 10. 

2. Visual Studio Code sebagai code editor dari bahasa pemrograman. 

3. MySQL Database Server sebagai penyimpanan database. 

4. XAMPP sebagai pengembangan website berbasis Hypertext Prepocessor (PHP) dan MySQL. 

5. Web Browser Mozila Firefox sebagai tempat mengakses informasi web. 

6. Microsoft Word sebagai penulisan dokumen. 

7. Draw.io sebagai menggambar berbagai diagram. 

 

2.2.3 BAHAN PENUNJANG LAINNYA 

 

Data penjualan barang pada Pengrajin Songket Palembang Rumah Limas. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 HASIL 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Pengrajin Songket Palembang Rumah Limas, 

hasil akhir seluruh kegiatan merupakan penerapan tahapan-tahapan pengembangan sistem mulai 

dari perencanaan sistem, rancangan desain sistem, rancangan database dan rancangan interface 
yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Maka didapatkan hasil akhir yaitu terwujudnya sebuah 

sistem penjualan kain songket khas Palembang pada Rumah Limas berbasis website yang dapat 

meningkatkan proses peluang bisnis semakin luas dan memberikan kemudahan dalam melakukan 

promosi. Sistem penjualan ini menggunakan metode prototype di mana siklus secara berulang-

ulang yang dilakukan agar tidak membutuhkan perubahan atau pembaruan lagi dan dapat 

memenuhi kebutuhan pengguna. 

 

3.2 PEMBAHASAN 

 

Berikut ini adalah pembahasan terkait informasi dan penjelasan yang akan ditampilkan di 

dalam sistem penjualan kain songket khas Palembang pada Rumah Limas berbasis website. 
Adapun tahapan yang dilakukan oleh penulis untuk merancang dan membangun sistem penjualan 

kain songket khas Palembang pada Rumah Limas berbasis website dengan menggunakan metode 

prototype sebagai metode pengembangan sistem. Mengimplementasikan cara kerja metode 

prototype dalam membuat software sesuai dengan kebutuhan user untuk membentuk sebuah fitur-

fitur baru agar dapat membantu menyelesaikan masalah. Hasil kegiatan dan tahapan-tahapan 

pengembangan sistem yang telah dilakukan pada bab sebelumnya berupa suatu sistem perencanaan 

dan perancangan yang terdiri dari desain interface, desain database dan desain input dan output. 

Berikut ini adalah hasil dari perancangan sistem penjualan kain songket khas Palembang 

pada Rumah Limas berbasis website yang terdiri dari program admin dan program antarmuka 

pengguna (User Inteface) : 

 

3.2.1 PROGRAM ANTARMUKA ADMIN 

 

1. Halaman Login Admin 

 

Halaman login admin adalah halaman untuk akses masuk ke dalam website dengan 

memasukkan nama pengguna dan kata sandi admin. 



Bina Darma Conference on Computer Science 

e-ISSN: 2685-2683p-ISSN: 2685-2675 

 

605 

 

 
Gambar 1. Halaman Login Admin 

 

2. Halaman Utama Admin 

Halaman utama admin adalah halaman yang muncul pertama sekali setelah melakukan 

login admin dan terdapat beberpa menu di dalamnya. 

 
Gambar 2. Halaman Utama Admin 

 

3.2.2 PROGRAM ANTARMUKA PENGGUNA (USER INTERFACE) 

 

1. Halaman Login Pengguna 

 

Halaman login pengguna adalah halaman untuk akses masuk ke dalam website dengan 

memasukkan nama pengguna dan kata sandi pengguna. 
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Gambar 3. Halaman Login Pengguna 

 

2. Halaman Utama Pengguna 

 

Halaman utama pengguna adalah halaman yang muncul pertama sekali setelah melukan login 

pengguna dan terdapat beberpa menu di dalamnya. 

 
Gambar 4. Halaman Utama Pengguna 

 

4. KESIMPULAN 

 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dari pembahasan hasil penelitian sistem 

penjualan kain songket khas Palembang pada Rumah Limas berbasis website, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut ini adalah kesimpulan yang 

dapat diambil : 
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1. Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem penjualan kain songket khas Palembang pada 

Rumah Limas berbasis website yang menyediakan berbagai kain-kain khas Palembang seperti 

kain songket, jumputan, blongsong, dan lain-lain. 

2. Sistem penjualan kain kain songket khas Palembang pada Rumah Limas berbasis website dapat 

digunakan sebagai media promosi untuk memperkenalkan lebih luas kepada masyarakat 

terhadap usaha yang dijalani. 

3. Menyajikan tampilan sistem penjualan kain songket khas Palembang pada Rumah Limas 

berbasis website yang menarik dan mempermudah customer untuk berbelanja.  

4. Mempermudah admin dalam mengelola seluruh data-data penjualan yang ada pada Pengrajin 

Songket Palembang Rumah Limas mulai dari data user, data admin, data produk, data 

transaksi, pengiriman produk dan tanggapan komentar dari customer. 
5. Dengan menggunakan metode prototype untuk pengembangan sistem mampu menganalisis 

dan mengidentifikasi kebutuhan pengguna, sehingga pengguna dapat mengujinya dengan 

memberikan feedback. Apabila ditemukan adanya perbaikan dan perubahan, metode prototype 

perlu direvisi dan diperbaiki sampai dapat diimplementasikan untuk diuji kembali. 
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