
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.  

CV Mitra Wahana adalah perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan 

jasa yaitu pengiriman semen. Dalam proses pengiriman semen CV Mitra Wahana 

masih konvensional yaitu kostumer memesan semen melalui distributor, bagian 

distributor membuat surat delivery order yang diberikan kepada ekspeditur atau 

CV Mitra Wahana untuk menyiapkan mobil angkutan semen, CV Mitra Wahana 

menyiapkan mobil angkutan semen dan membuat surat jalan sebagai tanda bukti 

pengiriman. CV Mitra Wahana hanya mengandalkan pelanggan yang pernah 

menggunakan jasa pengiriman saja, sehingga informasi tentang jasa pengiriman 

kurang diketahui oleh perusahaan atau pelanggan-pelanggan baru yang akan 

menggunakan jasa pengiriman. 
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Kurangnya informasi tentang perusahaan dan jasa pengiriman pdikarenakan 

selama ini media promosi hanya menggunakan door to door dan menggunakan 

media iklan pada surat kabar hal ini dirasa kurang efektif dalam media promosi 

jasa pengiriman. Dibutuhkan media atau sarana promosi yang dapat diakses lewat 

internet sehingga pengguna tidak lagi mencari jasa pengiriman secara 

konvensional hanya membuka website tentang jasa pengiriman maka secara 

otomatis sistem pemasaran atau E-marketing pada perusahaan CV Mitra Wahana 

akan menampilkan informasi – informasi tentang jasa pengiriman barang. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka penelitian ini 

penulis akan mengangkat judul proposal yang berjudul “Sistem Informasi E-

Marketing Untuk Jasa Pengiriman Semen Berbasis Web Pada CV Mitra 

Wahana”  guna membantu proses pemasaran jasa pengiriman semen pada CV 

Mitra Wahana. 

1.2.  Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

merumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana merancang dan membuat sistem E-marketing yang dapat 

dilakukan untuk proses pemasaran jasa pengiriman pada CV Mitra Wahana? 

2. Bagaimana memudahkan pelanggan untuk mengetahui informasi jasa 

pengiriman menggunakan web site E-marketing pada CV  Mitra Wahana? 
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1.3.  Batasan Masalah 

Agar penelitian yang dilakukan dapat lebih terarah, maka perlu dilakukan 

pembatasan masalah yang akan dibahas, batasan masalah tersebut sebagai berikut: 

1. Merancang dan membuat sistem informasi E-marketing jasa pengiriman 

pada CV Mitra Wahana guna membangun sebuah sistem informasi untuk 

membantu proses pemasaran. 

2. Memudahkan karyawan dan pelanggan pada CV Mitra Wahana dalam 

melakukan pengiriman barang dan memudahkan untuk penyebaran 

informasi. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pembahasan hanya pada pemasaran atau E-marketing berbasis web pada CV 

Mitra Wahana. 

2. Sistem yang dibangun dalam tranksaksi hanya memberikan informasi 

pemasaran jasa pengiriman semen.  

3. Sistem informasi e-marketing hanya melakukan promosi jasa pengiriman 

barang menggunakan internet dan tidak menampilkan lokasi tujuan 

pengiriman 

1.5. Manfaat/Kontribusi Penelitian 

Manfaat atau kontribusi yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk membantu perusahaan dalam melakukan pemasaran atau promosi 

menggunakan layanan internet. 

2. Membantu pelanggan atau pengguna jasa untuk informasi jasa pengiriman 

barang menggunakan sistem informasi E-marketing. 
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3. Sistem informasi E-marketing pada penelitian ini bisa melakukan 

pemesanan penggunaan jasa secara online sehingga pelangga tidak harus 

datang keperusahaan. 

 

 


