
 

 

BAB 1 

         PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi komunikasi saat ini mengalami perkembangan yang 

sangat cepat. Manusia mulai memanfaatkan teknologi untuk memudahkan 

pekerjaan, seperti mengelola, mengakses menyebar luaskan informasi, dan juga 

membantu pekerjaaan mereka sehari-hari. Informasi merupakan hal yang penting 

saat ini. Masyarakat mulai memanfaatkan teknologi untuk mencari informasi 

tentang kebutuhan mereka. Internet merupakan suatu media untuk berbagi 

informasi dan berinteraksi kapan saja dan di mana saja. Banyak Perusahaan yang 

mulai menggunakan media ini untuk meningkatkan daya saingnya, meningkatkan 

pelayanan kepada pelanggan serta meningkatkan pelayanan serta meningkatkan 

efektifitas dan efisiensi kegiatan bisnisnya. Akses informasi yang cepat dan 

mudah melalui internet membuka peluang untuk peningkatan pemasaran atau 

yang disebut dengan e-marketing. 

Banyaknya penikmat internet di kota Bandar Lampung maka membuat 

kebutuhan tempat games center (warnet) semakin meningkat, berdasarkan data 

dari Cyberindo pertumbuhan games center dibandar lampung sangat meningkat 

dari mulai tahun 2010 terdapat 63 warnet yang telah terdaftar dilampung hingga 

2011 terdapat 67 warnet, di tahun 2012 terdapat 71 warnet, pertumbuhan paling 

terkecil terjadi 2009 hingga 2010 game center dan pertumbuhan yang paling besar 

dan pesat yaitu dari mulai 2014 hingga 2015 karena semakin banyaknya game 

online dari luar negeri yang masuk ke Indonesia terdapat 97 warnet yang telah 

terdaftar oleh billing Cyberindo, yang menjadi kendala adalah banyak penikmat 
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internet yang tidak tahu games center yang sesuai atau memenuhi dengan 

keinginanya, masyarakat harus datang langsung ke lokasi untuk mencoba apakah 

fasilitasnya sesuai dengan keinginan, hal tersebut terjadi karena minimnya 

informasi yang bisa diakses dari berbagai tempat mengenai lokasi games center, 

spesifikasi komputer dan fasilitas games center dan lain sebagainya, 

Pencarian games center dan minimnya informasi tentang games center akan 

lebih mudah jika pencipta suatu media yang bisa digunakan untuk berinteraksi 

antara pihak penyewa games center dan pengelola games center. Salah satu solusi 

untuk mengatasi mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan media 

komunikasi terkomputerisasi yang dapat memfasilitasi para penyewa dan pihak 

pengelola tempat games center untuk berbagi informasi mengenai tempat games 

center secara tepat dan mudah. 

Salah satu sarana yang dapat digunakan untuk berbagi informasi tempat 

game center yang efektif bagi para peminat video game online maupun bagi 

pengelola games center untuk mempromosikan games center yang yang akan 

disewakanya adalah aplikasi website, maka dari itu akan dibangun sebuah e-

marketing games center berbasis website untuk menyediakan informasi mengenai 

fasilitas games center termasuk petunjuk arah yang berguna untuk membantu 

penyewa internet khususnya peminat video game online dan menyediakan 

berbagai macam informasi berkaitan dengan games center. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka didapatkan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana membuat e-marketing games center yang dapat menjadi 

media pengiklanan games center menggunakan media sosial di daerah 

Kota Bandar lampug? 

2. Bagaimana memberikan informasi mengenai berbagai macam fasilitas 

yang berkaitan dengan games center ? 

1.3   Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. E-marketing games center dikhususkan untuk daerah kota Bandar 

Lampung. 

2. Tidak membahas tentang keamanan jaringan. 

3. Tidak membahas proses transaksi (uang muka, pembayaran dan lain-

lain). 

1.4   Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.  Membuat E-marketing game online center untuk media pengiklanan 

game online center menggunakan media sosial 

2. Dengan memberikan informasi lengkap dan mempermudah pelanggan 

dalam mencari game center yang berada di kota Bandar lampung 
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1.5  Manfaat  

 Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1.     pemilik games center mempunyai media pengiklanan games center yang 

bisa memberikan informasi lengkap tentang game center 

2.   Penyewa games center tidak perlu datang langsung untuk mencari             

games center 

3.   penyewa games center dapat membandingkan sendiri kelebihan dan 

kekurangan games center menurut penyewa internet 

1.6    Keaslian Penelitian  

Penelitian tentang rancang bangun aplikasi e-marketing games online 

center, menurut penulis belum pernah dilakukan. Sebagai pendukung pernyataan 

maka peneliti menguraikan hasil dari berbagai penelitian terkait berdasarkan 

jurnal penelitian.   


