
1 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Teknologi Informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk 

memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis (Lucas, 2000) 

Perkembangan teknologi masa kini berkembang sangat pesatpemanfaatan teknologi 

informasi, khusunya pengelolaan informasi dan transaksi elektronik mempunyai peranan 

yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja organisasi/instansi dalam kerangka 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pelaksanaan(Hamzah, 2009). 

Kotler dan Kevin Lane Kotler (2008) dalam bukunya Managemen Pemasaran menyatakan 

bahwa, konsep pemasaran beranggapan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi 

adalah menjadi lebih efektif dari pada pesaing dalam menciptakan, menghantarkan, dan 

mengomunikasikan nilai pelanggan yang lebih baik kepada pasar sasaran yang dipilih. 

Menurut Mohammed, A Rafi et al. yang dikutip dalam jurnal (Tongam E. Panggabean dan 

Vera Wijaya, 2011), internet marketing adalah proses pembangunan dan pemeliharaan 

hubungan dengan pelanggan melalui aktivitas secara online dan memfasilitasi pertukaran ide, 

produk, dan jasa guna memuaskan atau memenuhi tujuan kedua belah pihak. 

Dalam dunia perdagangan, konsumen merupakan target pasar.Oleh karena itu, 

menurut Mowen dan Minor dalam Surianto dan Aisyah (2009) ”para pemasar berusaha 

memuaskan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran mereka”. Terciptanya kepuasan 

pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat hubungan antar perusahaan dan pelanggan 

menjadi harmonis memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya 



loyalitas pelanggan dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut kemulut yang 

menguntungkan bagi penyedia layanan.  

Untuk memuaskan pelanggan dibutuhkan peningkatan kualitas pelayanan informasi 

yang harus dimiliki setiap perusahaan, dimana hal ini berkaitan erat kesediaan pelanggan 

dalam menentukan perusahaan manakah yang memiliki pelayanan terbaik. Kualitas layanan 

memberikan dorongan khusus bagi para pelanggan untuk menjalin ikatan relasi saling 

menguntungkan dalam jangka panjang dengan perusahaan. Loyalitaskonsumen sangat 

menentukan kelangsungan hidup dari suatu perusahaan, maka dari itu perusahaan harus 

memelihara hubungan yang baik dengan konsumen sehingga konsumen akan menjadi loyal 

terhadap perusahaan. Faktor penting dalam membina hubungan baik dengan konsumen dan 

menciptakan loyalitas konsumen dengan memberikan pelayanan yang baik kepada 

konsumen.Salah satu perusahaan yang mengembangkan usahanya dengan menerapkan 

konsep e-marketing sebagai cara meningkatkan pelayanan informasi dan kepuasan 

pelanggan adalah PT.Propan Raya ICC cabang Lampung. 

PT Propan Raya Icc cabang Lampung adalah sebuah perusahaan manufakur yang 

bergerak dibidang “cat” untuk memproduksi segala jenis cat seperti cat kayu, cat tembok, 

dan cat lantai yang dipasarkan khususnya diseluruh lampung. PT Propan Raya Icc cabang 

Lampung memiliki misi yaitu memberikan komitmen untuk menjaga mutu dan kualitas 

produk agar para pelanggannya selalu mendapatkan yang terbaik dengan tetap 

memperhatikan kualitas dari kesesuaian produk/warna, tahan uji, konsisten, serta kualitas 

pelayanan dan fungsi dari produk. PT Propan Raya Icc cabang Lampung beralamat di Jl. 

Teuku Umar No.18-E, Sidodadi, Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35123. 



Namun, dalammelakukan pemasaran penjualan  cat  padaPT  Propan  Raya masih 

menggunakan kegiatan konvensional, selamaini  pemasaran  dan pelayanan menjelaskan 

produk, melayani konsultasi dan melakukan pembelian  yang mengakibakan kerugian waktu 

dan biaya yang cukup besar, selain itu kurangnya keamanan data dimana pencataan data 

pelanggan masih disimpan kedalam buku besar kemungkinan  kehilangan data, dampak 

terhadap performa bisnis mempengaruhi perusahaan sehingga tidak memahami dan 

mewujudkan kepuasaan serta kesetiaan pelanggan. Pemasarannyahanya 

menggunakanmediaiklanpada surat kabar atau koran,hal ini dirasa  kurang efektif dalam 

media promosi penjualan cat. 

Solusi untuk mengatasi permasalah tersebut perusahaan membutuhkan media atau 

sarana promosi yang dapat diakses lewat internetsehingga  pengguna   tidak lagi mencari 

jenis-jenis CAT secara konvensional, dengan  hanyamembuka website tentang penjualan 

CAT maka secara otomatis sistempemasaran atau e-marketing pada perusahaan PT Propan 

Raya akan menampilkan informasi-informasi tentang penjualan CAT.Berdasarkan uraian 

diatas penulis akan membuat tugas akhir skripsi yang berjudul “Aplikasi E-

MarketingUntuk MeningkatkanPelayanan Informasi Dan Kepuasan Pelanggan 

Berbasis Web (Sudi Kasus: Pada PT Propan Raya Icc Cabang Lampung).” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang diangkat oleh 

penulis adalah : 



1. Bagaimana merancang sistem e-marketingdalam penjualan CAT untukkonsumen 

tetapmembeliproduk padaPada PT Propan Raya ICC cabangLampung? 

2. Bagaimana menyediakan informasi yang up-to-date dan dapat diakses, oleh 

komsumen secara real-timedengan fitur-fituryang 

disediakanolehperusahaanuntukmeningkatkan pemasaran?  

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah yang penulis ajukan lebih terarah dan tidak menimbulkan 

kesalahan dalam penafsiran, maka penelitian ini penulis hanya dibatasi dalam ruang lingkup 

sebagai berikut : 

1. Perancangan dan pembangunan aplikasi e-marketinghanya memberikan informasi 

ruang lingkup bisnis pada PT Propan Raya ICC cabang Lampung. 

2. Pada bagian perancangan aplikasi e-marketing hanya akan dibahas tentang pemesanan 

produk dan konfirmasi pembayaran. 

3. Transaksi pembayaran via transfer Bank dan pembuktian pembayaran dilakukan 

dengan upload bukti transaksi (.jpg / .png) ke aplikasi e-marketing secara online. 

4. Masukan atau input data seperti data pemesanan dilakukan oleh pelanggan atau 

konsumen yang telah melakukan registrasi dan melakukan login terlebih dahulu. 

5. Keluaran atau output yang dihasilkan dari e-marketingadalah informasi produk, 

informasi pemesanan, informasi status pengiriman, informasi status pembayaran serta 

laporan penjualan transaksi penjualan. 



1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menerapkansisteminformasiaplikasi e-marketing dengan tujuan 

untukmeningkatkan pelayanan informasi dan kepuasan pelangganyang ingin 

membeli produk pada pada PT Propan Raya ICC cabang Lampung. 

2. Mencapai tingkat pelayanan yang tinggi dengan memberikan sisteminformasi tentang 

produk yang ditawarkan kepada konsumen. 

1.5 Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1. BagiAkademis, hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan 

ilmu pengetahuan dalam kajian keilmuan dan perkembangan teknologi, serta berguna 

juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap 

aplikasi e-marketing untuk meningkatkan pelayanan informasi dan kepuasan 

pelanggan berbasis web. 

 

2. Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan atau pertimbangan 

dalam pengembangan dan pemanfaatan aplikasi e-marketinguntuk meningkatkan 

pelayanan informasi dan kepuasan pelanggan berbasis webPada PT Propan Raya 

ICC Cabang Lampung. 



3. BagiMasyarakat, 

hasilpenelitianinidapatmenambahwawasanbagipembacadanmenjadi 

literaturtambahanbagipenelitiansselanjutnya. 

 


