
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan teknologi komputer, merupakan hal yang sangat 

penting dan sangat bermanfaat. Salah satu teknologi komputer yang berkembang 

adalah teknologi internet (Jokhanan, 2015). Pertukaran informasi semakin cepat 

dengan adanya internet, semakin banyak orang membutuhkan informasi yang 

cepat dan akurat maka penggunaan internet menjadi suatu kebutuhan yang utama 

dan salah satu peluang dalam memperluas cakupan bisnis. Hal ini memungkinkan 

bagi dunia usaha untuk melakukan proses bisnis melalui internet seperti dengan 

memasarkan barang dan jasa yang dimiliki secara online melalui internet atau 

yang dikenal dengan istilah e-marketing (Rudy, 2010). 

Pemasaran barang atau jasa yang dilakukan melalui e-marketing memiliki 

banyak keuntungan, bagi pelaku usaha, yaitu dapat memperluas pasar dan 

memberikan kemudahan dalam memberikan informasi kepada pelanggannya. 

Sedangkan bagi pelanggan, barang/jasa yang diinginkan dapat diperoleh tanpa 

harus meninggalkan rumah/kantor, cukup dengan membuka situs web, memilih 

produk/jasa yang ingin dipesan dan produk/jasa tersebut akan dikirimkan 

(Meyliana, 2010). Saat ini usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki 

masalah utama yaitu pemasaran (Supardi, 2009), salah satunya adalah usaha 

mikro kecil dan menengah komoditas jagung. 

Jagung merupakan tanaman pangan sumber karbohidrat selain beras, juga 

dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak dan bahan baku pangan olahan. Selain 

itu, jagung merupakan salah satu sumber pangan lokal yang memiliki potensi 

untuk terus dikembangkan dan menjadi sandaran sumber diversifikasi pangan 
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yang menunjang upaya ketahanan pangan nasional. Provinsi Lampung merupakan 

salah satu provinsi dengan produksi jagung yang besar di Indonesia. Menurut 

Badan Pusat Statistik Indonesia (2015), produksi jagung di Provinsi Lampung 

mencapai 1.502.800 ton. Besarnya hasil produksi yang di dapat mengharuskan 

para petani memperluas jaringan pemasarannya, salah satunya menggunakan e-

marketing.   

Tabel 1.1 Produksi Jagung Terbesar di Indonesia Tahun 2015 

No Provinsi Produksi (Ton) 

Jagung 2015 

1 JAWA TIMUR 6131163 

2 JAWA TENGAH 3212391 

3 SULAWESI SELATAN 1528414 

4 SUMATERA UTARA 1519407 

5 LAMPUNG 1502800 

6 NUSA TENGGARA BARAT 959973 

7 JAWA BARAT 959933 

 

Sumber : Website Badan Pusat Statistik Indonesia 

 

Proses pemasaran jagung yang terjadi saat ini dimulai dari pedagang 

pengumpul yang langsung datang ke lahan. Jagung yang di beli oleh pedagang 

pengumpul kemudian di jual ke pasar-pasar tradisional yang ada di Bandar 

Lampung. Proses pemasaran tersebut mengakibatkan harga yang diterima oleh 

petani lebih rendah. Dan juga petani menawarkan langsung jagung ke konsumen. 

Dengan adanya e-marketing diharapkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah 

komoditas jagung di Lampung Selatan dapat memperluas jaringan pemasarannya, 

petani dapat langsung menjual hasil panen kepada konsumen dan perusahaan-

perusahaan produksi pakan ternak yang ada di provinsi Lampung dan diluar 
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provinsi Lampung. Sistem ini juga diharapkan dapat memberikan keuntungan 

bagi konsumen, contohnya bagi peternak, peternak dapat melihat dan 

membandingkan harga yang dijual petani dan toko pakan ternak. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti memilih judul : 

“Pengembangan E-Marketing Komoditas Jagung Pada Usaha Mikro Kecil 

Menengah Lampung Selatan”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka penulis mengambil suatu rumusan 

masalah yaitu: 

1. Bagaimana sistem e-marketing dapat membantu UMKM jagung 

memperluas jaringan pemasarannya? 

2. Bagaimana sistem e-marketing dapat memberikan informasi produk 

yang akan dijual ke pelanggan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Merancang sistem e-marketting yang dapat membantu UMKM jagung 

memperluas jaringan pemasarannya 

2. Merancang e-marketing yang dapat memberikan informasi produk yang 

akan dijual ke pelanggan  

1.4 Batasan Masalah 

Sesuai dengan judul laporan proposal, penulis membatasi pembahasan 

laporan proposal ini agar tidak menyimpang dari objek pembahasan yang 

diinginkan. 
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a. Pembahasan hanya pemasaran atau e-marketting pada pelaku usaha 

mikro kecil menengah di  kabupaten Lampung Selatan. 

b. Data-data yang disajikan dalam sistem e-marketing hanya berkaitan 

dengan barang atau produk. 

c. Perancangan website hanya membahas katalog dan info produk, tidak 

membahas pembayaran, pemesanan, konfirmasi pemesanan dan 

pengiriman produk. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini terbagi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan 

manfaat secara praktis. Manfaat teoritis adalah untuk memperdalam kajian teori-

teori yang khususnya pada proses e-marketing, strategi yang digunakan, model 

yang digunakan dan kepuasan konsumen. 

 Sedangkan menurut praktis dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu 

bagi mahasiswa, bagi UMKM, serta masyarakat. Bagi mahasiswa penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan aplikasi e-marketting komoditas jagung. 

Bagi UMKM, penelitian ini diharapkan dapat membantu memperluas 

jaringan pemasaran dengan aplikasi e-marketing. 

Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemudahan 

dalam mencari informasi dan pemesanan jagung ke petani langsung dengan 

aplikasi e-marketing 

 

 

 


