
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pesatnya perkembangan teknologi komputer, merupakan hal yang sangat 

penting dan sangat bermanfaat. Salah satu teknologi komputer yang berkembang 

adalah teknologi internet. Dalam dunia perdagangan, konsumen merupakan target 

pasar. Periklanan merupakan salah satu tahapan dalam pemasaran, tujuan 

periklanan adalah untuk berkomunikasi dari produsen atau berupa pesan merek ke 

konsumen atau menyampaikan keunggulan produk, dan harganya kepada 

konsumen melalui kata-kata, atau gambar. Internet dipandang sebagai media 

periklanan yang  efisien, dan efektif, oleh sebab itu memanfaatkan informasi yang 

berbasis internet akan memungkinkan suatu perusahaan tetap bertahan dan 

berkembang pesat sesuai dengan keadaan jaman dan teknologi yang berkembang. 

E-marketplace dengan berbasis internet sebagai salah satu adopsi teknologi di 

sector bisnis dan pemasaran semakin populer untuk digunakan. Dengan 

pemanfaatan e-marketplace ini transaksi lintas negara dapat terealisasi serta 

memungkinkan untuk menciptakan pangsa pasar baru. E-marketplace harus dapat 

menjembatani interaksi antara penjual (seller) dan pembeli (buyer), sehingga 

harus memuat informasi-informasi yang jelas mengenai cara bertransaksi, 

spesifikasi dan garansi produk, alamat penjual dan informasi-informasi 

pendukung lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. 

 Hotel adalah perusahaan yang bergerak dibidang  pelayanan. Fungsi hotel 

bukan saja tempat menginap untuk tujuan wisata namun juga untuk tujuan lainnya 

seperti menjalankan kegiatan bisnis atau sekedar mendapatkan ketenangan. Dalam 

dunia perhotelan, persaingan sangatlah ketat dalam mendapatkan konsumen, maka 
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pelaku bisnis pun dituntut untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang 

diberikan. 

Hotel di Bandar Lampung merupakan hotel yang sedang berkembang dan 

terus berupaya untuk meningkatkan layanan serta standar kualitas hotel dari 

berbagai sisi antara lain sisi pemanfaatan teknologi informasi. Pada penelitian 

yang telah dilakukan oleh (Julian Supardi, 2009), menyatakan bahwa  pemasaran 

secara online dengan pendekatan mediator based penelitian ini belum menjawab 

kebutuhan masyarakat yaitu reservasi secara online belum dapat dilakukan,  

karena media pemasaran kolaboratif ini hanya memberikan informasi untuk 

pencarian hotel saja. Dalam proses penerapan strategi pemasaran bisnis 

menggunakan teknologi internet melalui sistem aplikasi website atau e-marketing 

membuat masyarakat dapat melakukan penukaran data dan informasi secara 

efisien, tidak terkecuali pada sistem e-marketplace hotel. Di Bandar lampung, 

perusahaan atau developer yang menyediakan jasa pelayanan seperti hotel 

terbilang sudah banyak, akan tetapi media promosi atau periklanan yang 

dilakukan perusahaan - perusahaan tersebut masih menyebarkan brosur, surat 

kabar, dan poster, berdasarkan data destinasi Perhimpunan Hotel dan Restoran 

Indonesia Lampung, informasi hotel yang ada di Bandar Lampung pada website 

Dinas Pariwisata Provinsi Lampung sangat terbatas  sehingga menyebabkan 

kurangnya informasi yang diterima masyarakat tentang hotel, maka perusahaan – 

perusahaan sering mengalami kesalahan dan mengakibatkan kurang tepatnya 

dalam mencapai target pasar.  
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Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka diangkat sebuah 

judul “Implemetasi E-Marketplace Hotel Sebagai Upaya Peningkatan 

Pariwisata Bandar Lampung”, (Studi kasus: Hotel di Bandar Lampung)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka penulis mengambil suatu rumusan masalah 

yaitu:  

1. Bagaimana merancang sistem e-marketplace hotel sebagai upaya 

peningkatan pariwisata Bandar Lampung ? 

2. Bagaimana menerapkan sistem e-marketplace hotel sebagai upaya 

peningkatan pariwisata Bandar Lampung ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk merancang sistem e-marketplace hotel sebagai upaya peningktan 

pariwisata Bandar Lampung. 

2. Untuk menerapkan framework e-marketplace pada sistem e-marketplace 

hotel sebagai upaya peningktan pariwisata Bandar Lampung 

1.4 Batasan Masalah  

Sesuai dengan judul laporan skripsi, penulis membatasi pembahasan laporan 

proposal ini agar tidak menyimpang dari objek pembahasan yang diinginkan. 

a. Pembahasan hanya pada pemasaran atau e-marketplace  berbasis web pada 

Hotel berbintang berdasarkan data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia 

Lampung  di Bandar Lampung. 

b. Sistem yang dibangun dalam tranksaksi pembatalan booking minimal 1 X 

24 Jam atau H-1 sebelum penempatan. 



4 
 

1.5 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian yang dilakukan sebagai berikut:  

1. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sistem e-marketplace 

hotel. 

2. Bagi pihak hotel, sistem yang dibangun dalam penelitian ini diharapkan 

dapat membantu dan mempermudah perusahaan dalam meningkatkan 

pelayanan kepada pengunjung dalam melakukan reservasi serta sebagai 

media promosi. 

3. Bagi Pelanggan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam 

mendapatkan informasi mengenai hotel dan mempermudah pengunjung 

dalam melakukan reservasi tanpa harus datang langsung ke hotel dengan   

sistem  e-marketplace hotel. 

 

 1.6  Keaslian Penelitian  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah: 

1. Sistem yang dibangun dalam penelitian ini berbasis web responsive 

design, responsive desaign yang dimaksud adalah cepatnya tanggapan sistem. 

Saat pelanggan melakukan reservasi, maka sistem akan segera mengirim 

bukti reservasi ke email pelanggan dan tampilan terpengaruh dalam 

smartphone dengan tampilan yang berbeda pada web e-marketplace, sistem 

ini juga dapat dijadikan media promosi yang terintegrasi social media.  

2. Sistem yang dibangun dalam penelitian ini menggunakan konsep 

berorientasi objek. 


