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BAB I 

Pendahuluan 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada perkembangan ilmu pengetahuan dan era globalisasi proses pemasaran 

sudah semakin berkembang secara modern, yang pada awalannya pemasaran 

dilakukan dengan media fisik seperti brosur, spanduk, dan banner. Saat ini banyak 

perusahaan yang sudah mulai menggunakan media elektronik seperti internet dan 

iklan baris yang dikenal dengan nama E-Marketing untuk meningkatkan 

pemasaran dan penjualan produk, khususnya penggunaan website yang dapat 

menyebarkan informasi dengan cepat, luas dan dapat diakses dengan mudah 

selama 24 jam dengan biaya yang relatife murah. Para pebisnis memanfaatkan 

website untuk melakukan pemasaran agar dapat bersaing secara global dan 

memberikan dampak positif bagi pemasukan perusahaan. 

Kayla Wedding Organizer merupakan usaha yang bergerak dibidang jasa 

penyewaan dekorasi dan perlengkapan penikahan seperti rias pengantin, catering, 

dekorasi, shooting/foto, dll. Kayla Wedding Organizer dikenal juga sebagai Kayla 

salon didirikan pada tahun 2005, yang berlokasi di Jalan Rajawali II No.60, Tj. 

Karang Timur, Bandar Lampung. Proses bisnis yang sedang berjalan dalam 

pemasaran saat ini yaitu dengan pemasaran word of mouth (mulut ke mulut) dan 

melalui media sosial seperti facebook milik pribadi dan akun instagram yang 

kurang dimanfaatkan dengan baik seperti tidak dapat ditemukannya alamat atau id 

instagram jika dicari digoogle dan penggunaan nama personal/owner pada media 

facebook yang membuat hanya sebagian orang tertentu yang tahu. 



2 
 

Seiring pertumbuhan bisnis wedding organizer yang semakin banyak dan 

menggunakan berbagai strategi untuk melakukan pemasaran termasuk membuat 

website. Kayla Wedding Organizer berupaya meningkatkan mutu brand 

perusahaan dan promosi dengan menggunakan website untuk memperluas 

jangkauan pemasaran kemasyarakat luas dan memudahkan kostumer untuk 

melihat jasa dan kelebihan apa yang Kayla Wedding Organizer tawarakan 

sehingga memenuhi kebutuhan informasi akan keingintahuan kostumer. Serta 

meningkatkan nama perusahaan dan menambah omzet perusahaan. 

E-marketing sendiri adalah aktivitas yang tujuannya untuk mempromosikan 

barang atau jasa melalui media online yang mampu memenuhi kebutuhan 

informasi bagi pelanggan dan meningkatkan penjualan serta bersaing untuk 

meningkatkan pemasaran dan memperluas pangsa pasar. Untuk melakukan 

pemasaran yang mampu meningkatkan penghasilan perlu adanya sebuah strategi, 

dengan membangun web e-marketing menggunakan pendekatan SOSTAC 

(Situation Analysis, Objectives, Strategy, Tactics, Action, Control) yaitu suatu 

kerangka kerja perencanaan yang cocok untuk e-marketing dan dapat digunakan 

untuk mengembangkan semua jenis rencana, termasuk rencana pemasaran.  

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis mengangkat judul penelitian 

“PEMANFAATAN E-MARKETING BERBASIS WEB SEBAGAI SARANA 

PROMOSI (STUDI KASUS : KAYLA WEDDING ORGANIZER)” yang 

bertujuan untuk memudahkan admin dalam melakukan promosi yang dapat 

memperluas pangsa pasar dan menjangkau semua kalangan. 
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1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana membuat perencanaan promosi untuk meningkatkan strategi 

pemasaran dengan kerangka SOSTAC pada Kayla Wedding Organizer agar 

meningkatkan nama perusahaan dan menambah omzet perusahaan? 

2. Bagaimana membangun website e-marketing sebagai sarana promosi 

dengan kerangka SOSTAC pada Kayla Wedding Organizer agar dapat 

memperluas pangsa pasar dan memudahkan kostumer melihat jasa yang 

ditawarkan? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun batasan masalah pada 

laporan skripsi ini adalah: 

1. Website ini tidak membahas transaksi seperti pembayaran paket pada Kayla 

Wedding Organizer. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Menerapkan strategi pemasaran dengan menggunakan kerangka SOSTAC 

untuk meningkatakan brand perusahaan dan menambah omzet perusahaan. 

2. Membuat website dengan kerangka SOSTAC untuk membantu promosi 

yang dapat menjangkau pasar secara luas dan memudahakan dalam 
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memberikan informasi kepada kostumer yang ingin tahu tentang Kayla 

Wedding Organizer maupun melihat jasa yang ditawarkan. 

 

1.5. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan brand perusahaan dan menambah omzet perusahaan.  

2. Menghemat biaya pemasaran dan mempermudah melakukan promosi secara 

luas dengan media online. 

 

1.6. Sistematika Penelitian 

Sistematika dalam penulisan penelitian tugas akhir skripsi ini dibagi dalam 6 

(Enam) bab yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang Latar belakang, Rumusan Masalah, dan Batasan 

masalah tentang sistem pemasaran pada Kayla Wedding Organizer 

serta menetukan Tujuan masalah, Manfaat penelitian dan menjelaskan 

tentang Metodologi penelitian dan Sistematika penulisan laporan 

skripsi. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

 Bab ini penulis menjelaskan pengertian atas dasar judul laporan dan 

definisi-definisi yang terdapat dalam buku serta pengertian menurut 

para ahli yang berhubungan dengan laporan serta berisi uraian dari 

beberapa Penelitian terdahulu dan Landasan teori yang akan 
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digunakan sebagai teori pendukung dalam pengimplementasian sistem 

berbasis web pada Kayla Wedding Organizer. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini akan menjelaskan metodologi penelitian meliputi Tahapan 

Penelitian, Kerangka Penelitian, Jalannya Penelitian, Bahan dan 

Peralatan, dan Pengujian Sistem. 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 Bab ini akan menjelaskan analisis dan perancangan meliputi Analisis 

Masalah, Analisis Kebutuhan, Analisis Kelayakan dan Perancangan 

Sistem seperti Rancangan Proses Bisnis, Rancangan Akses Data, dan 

Rancangan Antarmuka Pengguna pada Kayla Wedding Organizer. 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini akan menjelaskan tentang implementasi, pengujian dari 

program web yang diterapkan pada Kayla Wedding Organizer dan 

pembahasan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini diuraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang 

dibahas pada bab sebelumnya serta saran yang diharapakn dapat 

membantu menyelesaikan masalah pemasaran pada Kayla Wedding 

Organizer  dan dapat membantu untuk penelitian berikutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


