
 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 LatarBelakangMasalah 

Homefurniture adalahsebuahperusahaanpembuatdanpenjualFurnituredengan 

bahanmultiplek dan kayu meranti yang bertempatkan diJalan Pangeran,Antasari 

no.155 Tanjung Karang Timur Bandar Lampung. Sejak berdirinya homefurniture 

telah memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan kualitasdanlayanan yang 

baik terhadap pelanggan. Dengan semakin meningkatnya kompetisi didalam dunia 

bisnis, perusahaan berpikir untuk membuat sebuah strategi yang tepat, bagaimana 

sebuah perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya, salah satu caranya 

adalah membuat hubungan yang sedekat mungkin antara perusahaan terhadap 

pelanggannya. 

   Proses sistem Pemasarandilakukan dengan  mengadakan pameran atau 

pembukaan standdi mall, untuk mencari konsumen sehingga informasi yang 

didapat oleh pelanggan kurang efektif dan efisien.Kemudian pelanggan harus 

datang kehomefurniture untuk bertanyadanmencaribarangyang 

ingindibelisertamenanyakan model yang sesuaidengankriteria yang 

diinginkanolehpelanggankepada pemilikapakah produk yang 

dicarisesuaidenganinterior yang diinginanpelanggan..Hal ini mengakibatkan 

kurangnya penyebaran informasi secara akurat dan penjualan produk juga belum 

adanya sistem online untuk membangun usaha homefurniture yang dapat diakses 

dimana saja oleh custemer.Kurangnya layanan dan penyebaran informasi produk 

yang membuat pelanggan tidak mengetahui informasi-informasi terbaru sehingga 

mempengaruhi pelanggan untuk beralih ke furniture lainnya. 
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Untuk mengatasi permasalahan diatas, dibutuhkan sistem informasi yang 

dapat memberikan informasi kepada pelanggan, guna meningkatkan layanan 

perusahaan terhadap masyarakat yang ingin mengetahui informasi tentang 

Furniture. Komunikasi yang tidaklancar, 

dapatmenumbuhkankeraguanpelanggan.Relasiantaraperusahaandanpelanggan yang 

terjalinsangateratakanmembuatpelangganmerasaikutmemilikiperusahaan. Dari situ, 

loyalitasnyaterhadapperusahaansedikit demi 

sedikitakansemakintumbuhdanberkembang. Dengandemikinan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka 

penelitianinimenggunakan model pemasaranBerbasisWeb dalam meningkatkan 

penjualan produk. Selainitudapatmembuataplikasi Webdenganfitur-fitur yang 

diharapkan dapat membantupelanggandalammencariinformasiataupun melakukan 

transaksi.Makapenulisakanmembuatskripsi yang berjudul“Pengembangan Sistem 

PemasaranFurnitureBerbasis Web Pada HomefurnitureTanjung Karang”. 

1.2   RumusanMasalah 

Berdasarkanlatarbelakangtersebutmakarumusanmasalah yang 

diangkatolehpenulisadalah : 

1. BagaimanamenganalisissebuahsistempemasaranHomefurnitureberbasis web? 

2. Bagaimanamerancang sistem pemasaran  dengan menggunakan Website 

untukmemberikemudahankepadapelanggandalammendapatkaninformasiproduk

secara online? 

1.3BatasanMasalah 
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Untukpembatasanruanglingkuppenelitianini, 

berdasarkanuraianlatarbelakangsebelumnya, 

makaberikutinimerupakanbatasanmasalahdalampenelitianini: 

Sistemini membahastentang proses pemasaran produk dan penjualan produk. 

1.4 TujuanPenelitian 

Tujuandaripenelitianiniadalahsebagaiberikut : 

1. Untukmeningkatkanpelayanankepadapelanggandanmemberikemudahanbagipel

anggandalammemperolehinformasiprodukbaru, dan pembelian produk. 

2. Untukmemberikemudahankepadapelanggan dalammencari 

produkMeubelsecaraonlineyang 

dapatdiaksesmelaluiwebdenganmudahdancepattanpaharusdatangkelokasi. 

1.5 ManfaatPenelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. BagiPenulis 

Meningkatkanwawasanberpikirilmiahdankemampuanmenganalisissuatumasal

ahkhususnyadalamhalterkaitdenganPengembangan Sistem i Pemasaran furniture 

Berbasis Web pada Homefurniture Tkg. 

2. Bagi Perusahaan 

PihakHomefurniturediharapkan dapat di implementasikan setelah 

menggunakan aplikasi inidari hasil penelitian ini, dapat memberikan kemudahan 

serta membantu Homepurniture dalammeningkatkanpelayanankepadapelanggan. 

3. Bagi Perguruan Tinggi TEKNOKRAT 
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Diharapkan dapat menambah informasi, wawasan dan referensi 

untukbelajarbagi mahasiswasertadapatmenjalinkerjasamadenganperusahaan-

perusahaandaninstansipemerintahan di duniakerja. 

1.6SistematikaPenelitian 

Sistematikapenyusunanskripsiiniterdiridari6bab yang 

salingberhubungan.Sistematikapenulisantersebutdijabarkandalamuraianberikutini:  

BAB І PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB І І LANDASAN TEORI 

Bab iniberisikanpembahasanpenelitianterdahuludanteori yang 

mendukungpenelitianatauobjekpenelitian. 

BAB І І І METODOLOGI PENELITIAN 

Bab iniberisikantentangkerangkapenelitian, 

tahapanpenelitiandankerangkapengujian 

BAB І V  ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab iniberisikantentanganalisismasalah, analisiskebutuhan, 

analisiskelayakan, rancangan UML danrancanganantarmukapengguna. 

BAB V  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab iniberisikantentangpenjelasanhasilpenelitian, pembahasanpenelitian, 

pengujianblackbox, lingkunganpengujian, hasilpengujiandanpenjadwalanpenelitian. 

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 
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Bab iniberisikantentangsimpulandan saran-saran penulispadaPengembangan 

Sistem Informasi Pemasaran Berbasis Web pada Homepurniture. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 TinjauanPustaka 
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Tinjauanpustakadaripenelitian yang 

dilakukansebelumnyadigunakandalammendukungpenelitian yang 

sedangdilakukan.Daftarliteratur yang digunakanantara lain: 

 

Nama Tahun Judul Keterangan 

DidiWidiant

o,LiesYulian

to 

2015 SistemPenjualanElektroni

k Batik PacitanBerbasis 

Website 

Pemasaranprodukmasihmenggunak

anmetodekonvensional, 

yaitupenggrajinmembentukkelomp

ok yang 

memilikigeraiuntukdanmengikutip

ameranmelakukanpromosisekaligu

stransaksi 

Hendria 

Tony 

Fristanto 

2014 Pembuatan Website 

Promosi Dan 

PemesananProduk 

Pada Home Industri Agro 

SantosoJamurPunungPaci

tan 

Mempromosikanprodukdenganmen

ggunakan website akanlebihbanyak 

menguntungkan, 

jugamempermudah proses 

penggembangandandapatmenghem

atbiaya. Konsumen 

lebihmudahmemesanproduktanpah

arusdatanglangsungke home 

Industri Agro Santoso 

Hasil yang 

diharapkanpadapenelitianiniyaitum

enghasilkan website sebagai media 

promosi 

 

RagilSaptoAj

iWinoto 

2013 Pembangunan 

AplikasiPenjualan Online 

PadaToko Jam 

TanganAmpm Watch 

Padatoko jam tangan AMPM 

Watch 

dalampenyampaianpromosinyadan 

pemasaranmasihbersifat manual. 

Menghasilkanaplikasipenjualan 

Gambar2.1Daftar Literatur 

 

 

Gambar2.1Daftar Literatur(Lanjutan) 
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yang 

mampumemperkenalkandan 

memasarkansecara online. 

Maimunah1, 

Ilamsyah2, 

MuhamadIlh

am 

2016 RancangBangunAplikasiP

enjualan Furniture Online 

Pada 

MitraKarya Furniture 

Proses system penjualan yang 

sedang 

berjalansaatinimasihmenggunakan

metode manual. Proses 

penjualanmasihmenggunakan 

brosuruntukmencarikonsumensehin

ggakurangefektifdanefiesien,danha

rus 

customerdatanguntukbertanyalangs

ungmengenaiproduk. 

HennyDestiana 21014 SistemInformasiPenjualan

BarangBerbasis Web 

Pada 

Pt. CaturDayaPersada 

Jakarta 

PT CaturDayaPersadaadalahsalah 

satuperusahaan yang bergerak di 

dalam 

bidangpenjualanbarang. 

Dengansemakin 

berkembangnyatingkatpenjualan 

yang ada, 

PT 

CaturDayaPersadainginmemberika

n 

pelayanan yang memuaskankepada 

pelanggannya. Untukituperlusuatu 

dukungansistem yang 

terkomputerisasi, 

yang 

dapatmembantupemilikdankaryawa

n 

dalam proses penjualan demi 

kemajuan 

perusahaandimasa yang 

akandatang. 
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RINDY 

ANSHARI 

2014 StrategiKomunikasiPemas

aranMelalui Media 

Online Dan Tingkat 

KepuasanMembeli 

StrategiPenjualanMelalui Media 

Online dan Tingkat 

KepuasanMembeli 

(StudiKorelasionaltentangPengaruh

StrategiPenjualanProdukFashion 

melaluiInstagramterhadapKepuasa

nMembeliMahasiswa FISIP USU) 

tujuannyaadalahuntukuntukmenget

ahuibagaimanastrategipenjualan 

online “instagram” padamahasiswa 

FISIP USU 

Gambar2.1Daftar Literatur (Lanjutan) 

 

 


