
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan berkembangnya sistem informasi saat ini, banyak sistem 

informasi pada organisasi yang ingin mencapai tahap sistem informasi secara 

cepat, relevan dan akurat. Pesatnya pertumbuhan ilmu pengetahuan teknologi 

khususnya di bidang komputer disetiap aspek kehidupan dan penggunaan 

teknologi komputer dan teknologi komunikasi yang menghasilkan sebuah 

penggabungan sistem informasi yang saat ini mudah untuk di akses tanpa adanya 

batasan waktu dan jarak dengan menggunakan jaringan internet. Model penjualan 

atau bisnis ikut terpengaruh dari perkembangan ilmu pengetahuan teknologi 

tersebut, terlebihnya dengan pesatnya pertumbuhan pengguna internet di berbagai 

belahan dunia khususnya negara berkembang. Salah satu bisnis yang menjadi 

trend terbaru di masyarakat ini adalah dalam bidang pemasaran dan penjualan 

secara online. (Iwan, 2016) 

Pemasaran adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan 

untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan 

memuaskan kebutuhan dan keinginan calon pelanggan. Penerapan strategi 

pemasaran pada perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi 

internet yang lebih dikenal dengan istilah E-Marketing (Electronic Marketing). E-

Marketing adalah sebuah teknik pemasaran berbasis web dan internet digunakan 

untuk mencapai sasaran dan mendukung konsep pemasaran yang modern. Dengan 

sebuah website, perusahaan dapat memasarkan produk atau jasa secara cepat 

untuk dapat dikenal oleh masyarakat luas mengenai penjelasan produk atau jasa 
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yang lebih terperinci yang dapat membantu pelanggan untuk mendapatkan 

informasi yang diinginkan. (Rina, 2016) 

Global Property adalah perusahan yang bergerak dalam bidang penjualan 

property beserta kebutuhannya, masalah pada Global Property yaitu sering kali 

pelanggan mengalami kesulitan dalam pencarian informasi, hal ini terjadi karena 

belum adanya website berbasis e-marketing pada Global Property, dan sering kali 

pelanggan mengalami kekecewaan karena ketika mencari property yang 

dibutuhkan jumlah persedian tidak tersedia serta ketika pelanggan sampai di 

Global Property property telah habis. Teknik pemasaran yang dilakukan 

menggunakan brosur dan hanya sebagian yang tau tentang penjualan yang ada 

pada Global Property akibatnya menurunnya omset penjualan pada Global 

Property. 

Mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan sistem informasi pemasaran 

berbasis online yang dapat memberikan informasi mengenai layanan, fasilitas, 

menu, dan promo serta memberikan kenyamanan bagi pelanggan secara lengkap 

dan memperluas daerah pemasaran serta memudahkan pembeli untuk memilih 

dan memesan produk yang ditawarkan serta menjadi nilai tambah Global Property 

dalam pemasaran produknya sehingga dapat meningkatkan omzet penjualan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Global Property Lampung memiliki masalah dalam sistem pemasaran  

property yang masih dilakukan secara konvensional yaitu melalui brosur yang 

diberikan kepada calon pelanggan. 
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1.3 Batasan Masalah  

Batasan masalah  pada penelitian ini yaitu :  

1. Tidak membahas transaksi pembayaran, hanya sampai pemesanan 

property. 

2. Data yang dimasukkan dalam sistem ini adalah data property, serta 

menghasilkan output sistem laporan pemesanan. 

 

1.4 Keaslian Penelitian 

Ada beberapa peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian terkait 

dengan pemasaran secara online, diantaranya seperti yang dijelaskan pada Tabel 

1.1. 

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu 

No. Judul Kontribusi Kelebihan Kekurangan 

1. Perancangan 

Sistem 

Informasi 

Penjualan 

Berbasis Web  

Pengembangan 

sistempenjualan 

mobil bekas 

berbasis web 

Sistem penjualan 

memberikan 

kemudahan 

transaksi komersial 

dengan biaya yang 

relatif lebihefektif  

Belum ada 

proses kearah 

manajemen 

hubungan 

Pelanggan dan 

proses aliansi 

hanya dengan 

beberapa  agen 

mobil dan 

laporan 

2. Rancang 

Bangun 

Sistem 

Informasi 

Pemasaran 

Berbasis Web 

Sistem pemasaran 

yang dapat 

memberikan 

informasi 

Dapat melihat 

spesifikasi produk 

secara rinci dan 

dapat melakukan 

pemesanan 

Belum ada 

laporan 

pemasaran 
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Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu(lanjutan….) 

No. Judul Kontribusi Kelebihan Kekurangan 

3. Sistem 

Informasi 

Pemasaran 

Berbasis Web  

Aplikasi sistem 

pemasaran 

berbasisweb 

Menggunakan blog 

dariwordpressdapat 

mengetahui 

produk yang 

banyak diminati  

dilihat dari 

banyaknya 

komentar 

Belum 

dibangun 

Data Base 

Management 

System 

4. Analisis dan 

Perancangan 

Situs Web 

Pemasaran 

Berbasis 

Intranet  

Perbaikan dan 

penambahan 

fungsi pada web 

intranet 

Penambahan fitur-

fitur pada web 

intranet yang dapat 

menambah fungsi 

web 

Tidak ada 

server log 

untuk 

menyimpan 

file-file yang 

telah disiarkan 

5. Perancangan 

Sistem 

Informasi 

Pemasaran 

Online  

Sistem informasi 

pemasaran 

berbasis web 

Memberikan 

kemudahan dalam 

mencari informasi 

produk dan 

melakukan 

pemesanan 

Hanya dapat 

melakukan 

hingga proses 

pemesanan dan 

tidak ada 

laporan 

penjualan 
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Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, belum ada yang membahas 

pemasaran online sampai pembuatan laporan pemasaran dengan penggunaan 

sistem web responsif yang dirancang dengan menggunakan UML dan metode 

waterfall, serta menggunakan aplikasi dreamweaver untuk proses pembuatan web 

pemasaran secara online dan MySQL sebagai database yang digunakan. Dalam 

sistem yang akan dibangun memiliki maintenance dalam pengolahan sistem 

pemasaran pada Global Property dan menampilkan informasi tentang perusahaan, 

serta informasi property yang ditawarkan. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yaitu :  

1. Membangun perangkat lunak yang dapat menampilkan informasi property 

yang ditawarkan Global Property Lampung secara lengkap. 

2. Membangun suatu sistem yang dapat mempermudah dalam melakukan 

proses pelayanan pemesanan property pada Global Property Lampung.  

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini yaitu: 

1. Bagi Organisasi  

Membantu dalam pemasaran property Global Property Lampung. 

2. Bagi Peneliti  

 Mampu merancang dan mendesign sistem informasi pemasaran berbasis 

Web. 
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3. Bagi Akademisi 

a. Penelitian ini bisa sebagai acuan untuk penelitian berikutnya dan bisa 

mengembangkan tentang penelitian ini. 

b. Menyediakan akses terhadap banyak informasi yang dapat diakses 

dengan mudah oleh  mahasiswa. 

 

 

 


