
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini telah 

memasuki seluruh bidang kehidupan dan informasi dapat diakses dengan cepat, 

mudah dan akurat. Salah satu teknologi informasi yang berkembang dengan pesat 

adalah internet. 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 

(electronic marketing). Pemasaran barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan melalui e-marketing sekarang ini sudah banyak diterapkan oleh 

banyak perusahaan. Hal ini dikarenakan banyaknya keuntungan serta manfaat 

yang didapat oleh perusahaan dibandingkan dengan penerapan metode pemasaran 

secara tradisional. Keuntungan tersebut diantaranya adalah kemudahan akses 

informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan (Rudy, 2010). 

Berdasarkan keterangan pemilik Anisa Musik, semakin banyaknya 

pertumbuhan jasa penyewaan hiburan musik orgen tunggal lain membuat 

permintaan akan jasa penyewaan hiburan musik orgen tunggal mengalami 

lonjakan. Setiap penyedia jasa memiliki keunggulan masing-masing sehingga 

dapat menarik pelanggan untuk menggunakan jasa hiburan musik orgen tunggal. 

Dengan banyaknya jasa penyewaan orgen tunggal, pemilik usaha terus berpikir. 

Bagaimana menciptakan kepuasan konsumen sebagai salah satu tujuan. Agar 

kepuasan konsumen dapat tercipta, maka penyedia jasa orgen tuggal harus 

memikirkan strategi apa yang baik digunakan untuk menciptakan kepuasan 
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konsumen. Bauran pemasaran merupakan salah satu strategi pemasaran untuk 

meningkatkan jumlah pemesanan jasa orgen tunggal. mencoba menggunakan 

strategi bauran pemasaran jasa dengan konsep marketing mix 4P yang meliputi: 

product, price, place, promotion. Oleh karena itu, penyedia jasa penyewaan orgen 

tunggal harus meningkatkan kegiatan pemasarannya dengan cara yang lebih 

inovatif.  

Penyedia jasa orgen tunggal memiliki daya tarik konsumen masing-masing, 

seperti media promosi yang inovatif, harga yang terjangkau, kelengkapan alat, 

kualitas crew  yang baik, kelengkapan musik yang dapat dimainkan dan 

kemudahan dalam pelayanan konsumen. Hal tesebut menjadi faktor yang 

menimbulkan persaingan bagi para penyedia jasa penyewaan orgen tunggal 

seperti Anisa Musik. 

Anisa Musik merupakan salah satu penyedia jasa penyewaan orgen tunggal 

yang beroperasi di daerah Bandar lampung. Anisa Musik memberikan berbagai 

penawaran jasa penyewaan orgen tunggal  mulai dari acara ulang tahun, 

pernikahan, arisan ataupun partai besar sekalipun. Tidak kalah dengan penyedia 

jasa orgen tunggal lain kualitas suara soundsytem pada anisa musik bisa diakui 

dapat memuaskan hati para konsumen sehingga tidak mengecewakan lagi dalam 

mensukseskan hajat para konsumen, dan tidak kalah pentingnya juga anisa musik 

memiliki keunggulan dari segi kelengkapan peralatan soundsystem, serta pemain 

alat musik yang mahir di segala genre musik juga penyanyi-penyanyi yang 

memiliki suara-suara merdu sehingga dalam penampilannya selalu mengutamakan 

kepuasan para pelanggan. Pada Anisa Musik saat ini, dalam aktivitas sehari-

harinya semua kegiatan pemesanan masih dilakukakan dengan cara sederhana dan 
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belum ada alat bantu kegiatan marketing-nya, sehingga seringkali terjadi 

ketidaktahuan konsumen terhadap penyedia penyewaan musik orgen tunggal 

Anisa Musik. Dalam kegiatan pemesanan pada Anisa Musik pelanggan harus 

memesan jasa  penyewaan orgen tunggal melalui telepon atau bisa datang 

langsung ke lokasi Anisa Musik. Pada anisa musik tidak dilakukan pencatatan 

nama pengguna, dan alamat pengguna, hanya mencatat tanggal saja akibatnya 

terkadang crew Anisa Musik bingung ketika hendak mengantarkan soundsystem 

dikarenakan tidak ada data lengkap yang dibawa oleh crew serta terkadang lebih 

sulit lagi jika di lokasi tersebut terdapat beberapa yang hajatan dan alamat yang 

sulit untuk dicari. Selain itu pada anisa musik tidak melakukan dp sebagai tanda 

jadi, sehingga jika terjadi pembatalan secara sepihak akan sangat merugikan 

pemilik anisa musik.  

Oleh karena itu menanggapi permasalahan yang terjadi pada konsumen dan 

pemilik Anisa Musik tentang sarana promosi, pemesanan, dan pelayanan jasa 

penyewaan orgen tunggal Anisa Musik maka upaya yang dilakukan adalah 

dengan membangun media promosi, pemesanan, dan pelayanan jasa penyewaan 

yang inovatif. Sarana yang digunakan untuk berbagi informasi dan pelayanan jasa 

penyewaan mengenai Anisa Musik yang efektif bagi para konsumen maupun bagi 

pemilik Anisa Musik untuk mempromosikan Anisa Musik dalam bentuk website.  

Berdasarkan hal itu Maka peneliti mengangkat judul “Rancang Bangun Sistem 

Informasi E-Marketing Menggunakan Metode 4P (Product, Price, Place, 

Promotion) (Studi Kasus : Anisa Musik)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang dapat diambil 

adalah  

1.  Bagaimana membangun sistem informasi e-marketing sebagai sarana 

promosi, pemesanan, dan pelayanan jasa penyewaan orgen tunggal pada 

Anisa Musik? 

2. Bagaimana mengetahui hasil pengujian sistem informasi e-marketing 

pada Anisa Musik menurut Functionality, Efficiency, Usability, 

Portability dalam pengujian standar  ISO 25010? 

 

1.3 Batasan Masalah  

Untuk memudahkan dalam melaksanakan penelitian dan pengumpulan data, 

maka batasan masalah yang akan dibahas yaitu : 

1. Penelitian ini dibatasi pada rancang bangun sistem informasi e-marketing 

pada anisa musik 

2. Penelitian ini membahas sistem informasi pemesanan, transaksi 

pembayaran, pengelolaan laporan dan pengelolaan jadwal pada Anisa 

Musik 

 

1.4 Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang rancang bangun sistem informasi e-marketing 

menggunakan metode 4P (Produk, Price, Place, Promotion) (Studi Kasus : Anisa 

Musik) menurut penulis belum pernah dilakukan. Sebagai pendukung pernyataan 

maka peneliti menguraikan hasil dari berbagai penelitian terkait berdasarkan 
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jurnal penelitian, maka yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-

penelitian sebelumnya dari kelima literatur yang diangkat oleh penulis yaitu 

membahas tentang startegi pemasaran melalui pemanfaatan teknologi internet 

dengan sarana pemasaran online yang berbasis web (e-marketing) guna memiliki 

pangsa pasar yang lebih luas serta dapat bersaing untuk menghasilkan keuntungan 

yang lebih meningkat, keunikan dalam sistem yang dirancang yaitu sistem dapat 

melakukan pemesanan, melalui website yang telah di rancang serta dalam 

penyusunan metode pemasaran penulis menggunakan metode pemasaran 4P 

(Produk, Price, place, Promotion) dengan sistem pengujian ISO/IEC 25010.  

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk membangun sistem informasi e-marketing sebagai sarana promosi, 

pemesanan, dan pelayanan jasa penyewaan orgen tunggal pada Anisa 

Musik?” 

2. Untuk mengetahui hasil pengujian sistem informasi e-marketing pada 

Anisa Musik menurut Functionality, Efficiency, Usability, Portability 

dalam pengujian standar  ISO 25010. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyarakat : 

a. Memudahkan konsumen dalam melakukan proses pemesanan dan 

transaksi pembayaran tanpa harus datang langsung. 
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b. Konsumen dapat melihat jadwal manggung yang ada pada anisa 

musik. 

2. Bagi Anisa Musik : 

a. Membantu dalam kegiatan marketing sebagai sarana promosi. 

b. Memudahkan dalam pengolahan data pembayaran, pemesanan. 

c. Memberikan informasi laporan keuangan kepada pemilik anisa music. 


