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1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia telah banyak mengalami 

kemajuan, didukung dengan teknologi komunikasi yang menunjukkan 

peningkatan yang sangat signifikan merupakan alternatif yang tepat bagi suatu 

perusahaan untuk menunjang kinerja dari perusahaan tersebut agar dapat berjalan 

dan bekerja dengan baik. Perkembangan teknologi informasi ini merupakan suatu 

peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sarana promosi. 

 CV Archa Bandar Lampung merupakan badan usaha yang bergerak dalam 

bidang fotografi. Banyak produk dan jasa yang ditawarkan oleh CV Archa Bandar 

Lampung terkait dalam bidang fotografi. Namun, untuk saat ini masih belum ada 

sarana promosi tetap yang digunakan oleh CV Archa Bandar Lampung. 

Masyarakat hanya mengenal CV Archa Bandar Lampung melalui tempat dan juga 

promosi dari pelanggan yang sudah memakai jasa CV Archa Bandar Lampung. 

Hal ini dinilai kurang efektif dalam menjadi sarana promosi karena hanya bersifat 

lokal atau setempat juga sulit untuk berkembang. 

Untuk memperluas pangsa pasar dari CV Archa Bandar Lampung, penulis 

melihat adanya peluang untuk memanfaatkan kemajuan teknologi masa kini 

terkait dengan kebutuhan tersebut. Salah satu teknologi masa kini yang mampu 

memperluas pangsa pasar ialah melalui teknologi website. Menurut penelitian 

Budyastomo (2012) tentang “Perancangan Web Komersial dan Analisis 

Pengaruhnya Pada UMKM Makanan Kabupaten Boyolali Terhadap Transaksi 

Penjualan”, kenaikan pendapatan UMKM makanan setelah menggunakan web 
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komersial adalah sebesar 9,1 %. Penurunan biaya pemasaran UMKM makanan 

setelah menggunakan web komersial adalah sebesar 48,3 %. Selain itu, transaksi 

penjualan UMKM makanan juga mengalami peningkatan sehingga produk 

UMKM telah dikenal hingga Jakarta dan Bengkulu. 

Sarana promosi melalui website tentunya menjadi pilihan yang tepat untuk 

memperluas pangsa pasar suatu badan usaha. Selain terbukti efektif meningkatkan 

pendapatan, sarana promosi website juga dapat mengurangi jumlah biaya yang 

dikeluarkan untuk pemasaran. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis 

tertarik untuk mengangkat judul “Implementasi Website Company Profile 

sebagai Sarana Promosi Pada CV Archa Bandar Lampung”. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat diambil sebuah rumusan masalah, yaitu : 

1. Bagaimana cara memperluas pangsa pasar CV Archa Bandar Lampung? 

2. Bagaimana cara mempromosikan layanan dan produk dari CV Archa Bandar 

Lampung secara efektif dengan biaya pemasaran minimal? 

3. Bagaimana cara mengimplementasikan sarana promosi website company 

profile pada CV Archa Bandar Lampung? 

 
1.3.  Batasan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas penulis 

membatasi masalah hanya pada pembuatan website company profile yang dapat 

digunakan sebagai sarana promosi untuk memperluas pangsa pasar CV Archa 

Bandar Lampung. 
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1.4.  Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk membuat suatu sarana promosi bagi CV Archa Bandar Lampung yang 

mengikuti tren perkembangan teknologi informasi masa kini. 

2. Untuk mengimplementasikan sarana promosi yang efektif berupa website 

company profile yang mempermudah pemasaran CV Archa Bandar Lampung. 

 
1.5.  Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk memperluas pangsa pasar CV Archa Bandar Lampung, tidak hanya 

skala lokal, melainkan skala global. 

2. Untuk dapat mengurangi biaya pemasaran yang dikeluarkan untuk 

mempromosikan CV Archa Bandar Lampung. 

 
1.6.      Metode Pengumpulan Data  

Penulis memperoleh data yang digunakan sebagai bahan penulisan laporan 

ini selama penelitian proposal skripsi menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Wawancara (Interview) 

Penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara secara langsung 

dengan karyawan CV Archa Bandar Lampung yang bersangkutan 

mengenai data-data yang dibutuhkan dalam penulisan laporan ini, hasil 

wawancara disajikan dalam lampiran. 

 



4 
 

b. Pengamatan (Observation) 

Penulis melakukan pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan 

mencatat secara sistematika terhadap unsur-unsur yang diamati dalam 

kegiatan yang alur yang dilakukan untuk mendukung pengembangan 

sistem dalam penulisan laporan ini.  

c. Dokumentasi (Documentation) 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari dan 

membaca dokumen-dokumen serta buku-buku yang berhubungan dengan 

data yang diperlukan untuk mengambil sebuah kesimpulan untuk 

pengembangan selanjutnya, contoh dokumen yang diperoleh adalah contoh 

laporan terkait data barang yang ada pada perusahaan. 

 
1.7. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang website company profile pada CV Archa Bandar 

Lampung, sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Sebagai pendukung 

pernyataan maka peneliti menguraikan hasil dari berbagai penelitian terkait 

berdasarkan jurnal penelitian. 
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Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No. Nama Penulis Judul Tahun Hasil 

1. Budyastomo, 

A. W. 

Perancangan Web 

Komersial dan 

Analisis 

Pengaruhnya Pada 

UMKM Makanan 

Kabupaten 

Boyolali Terhadap 

Transaksi 

Penjualan 

2012 Sarana promosi berupa 

website komersial 

meningkatkan 

pendapatan, mengurangi 

biaya pemasaran produk, 

dan memperluas 

jangkauan pemasaran 

UMKM Makanan 

Kabupaten Boyolali. 

2. Agita, P. Perancangan 

Company Profile 

Berbasis Web 

untuk 

Mempromosikan 

Tanjung Plaza 

Hotel Tretes 

2012 Sarana promosi berupa 

company profile berbasis 

web merupakan media 

yang efektif dan menarik. 
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Tabel 1.1 Keaslian Penelitian (Lanjutan) 

3. Wibowo, W. 

T. 

Analisis dan 

Perancangan 

Company Profil 

Berbasis Web 

Sebagai Sarana 

Promosi Pada CV. 

Oak Merch 

Yogyakarta 

2015 Company profile berbasis 

web memudahkan 

konsumen untuk 

mengetahui keberadaan 

perusahaan dan 

meningkatkan jangkauan 

pasaran. 

4. Desfadlianto Perancangan 

Company Profile 

Cafe Rumah Bako 

Melalui Media 

Website 

2015 Perancangan Company 

profile dalam media 

website lebih efisien 

digunakan untuk sarana 

promosi kepada 

konsumen. 

5. Hartanto, A. Perancangan Web 

Profile pada 

Commanditaire 

Vennoontschap 

(CV) Impresso 

2013 Jangkauan pasar 

perusahaan lebih luas 

dengan menggunakan 

web profile. 

 


