
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin merupakan lembaga pendidikan di 

bawah yayasan pendidikan Islam Ushuluddin (YPIU), dengan sistem kurikulum 

terpadu antara bidang studi madrasah dan pesantren dalam satu sistem terpadu 

secara integral untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang beriman 

dan bertaqwa (IMTAQ), berilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), berakhlak 

karimah, berketrampilan, berdisiplin, berwawasan luas, berkepribadian mantap, 

mandiri dan sehat, bertanggungjawab, mampu berkompetisi dan berjuang untuk 

mengabdikan diri pada agama, masyarakat dan negara. Proses pemasaran yang 

berjalan pada pondok pesantren terpadu Ushuluddin saat ini, dilakukan dengan 

cara membagikan brosur, memasang spanduk di jalan-jalan raya dan mem-posting 

di media sosial facebook sebagai strategi pemasarannya, yang bertujuan untuk 

meningkatkan pertumbuhan jumlah santri, informasi untuk masyarakat dan 

mewaspadai persaingan-persaingan yang ada dengan menunjukan keunggulan-

keunggulan yang dimiliki oleh pondok pesantren.  

. Strategi promosi yang yang telah dilakukan masih perlu dikembangkan 

karena rendahnya perkembangan jumlah santri dan informasi portal akademik 

untuk kalangan masyarakat, untuk menangani masalah tersebut, maka dibutuhkan 

pengembangan strategi pemasaran pada portal akademik untuk memberikan 

informasi mengenai keunggulan-keunggulan (profil sekolah, fasilitas, prestasi). 

Pengembangan strategi pemasaran pada portal akademik dengan pendekatan 

AIDA model, AIDA model merupakan singkatan dari Attetion, Interest, Desire 

dan Action (Lamb, Jr, & Mcdaniel, Marketing, 2011). Model ini menunjukan 

bahwa efektifitas promosi dapat diukur dalam hal kemajuan konsumen dari satu 

tahap ke ke tahap berikutnya.  

Pemasaran merupakan pribadi atau organisasi, memberikan apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan melalui pertukaran nilai dari orang satu ke orang 

lainnya  melalui menciptakan barang atau jasa dengan proses sosial (Kotler & 
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Amstrong, 2008). Pemasaran merupakan menciptakan sebuah produk atau 

layanan untuk pelanggan. Jika semua berjalan dengan baik maka permintaan akan 

menjadi penjualan untuk mendapatkan keuntungan (Stokes, 2011). 

E-marketing dibangun dengan menyesuaikan prinsip pemasaran tradisional, 

menggunakan peluang dan tantangan yang ditawarkan oleh teknologi dan media 

internet, yang melibatkan penempatan pengguna dari semua keputusan, (Stokes 

Rob, 2011). Salah satu taktik pada E-marketing adalah menggunakan media Web, 

Web adalah media promosi yang tepat untuk memberikan informasi kepada 

masyarakat umum mengenai produk maupun jasa pada sebuah perusahaan (Andi, 

2003). Ada banyak daya tarik menggunakan internet sebagai media bisnis atau 

promosi, yang diantaranya adalah Audiens yang global, beroperasi selama 24 jam 

dan bisa akses selama 7 hari dalam seminggu.  

Pemasaran akan dikembangkan dengan mengembangkan menggunakan web 

dengan mengadopsikan pendekatan AIDA. Pondok pesantren terpadu ushuluddin 

membutuhkan solusi pengembangan strategi E-marketing dengan menggunakan 

konsep AIDA agar  perkembangan jumlah santri meningkat dan informasi 

mengenai portal akademik pada pondok pesantren Ushuluddin bisa diterima dan 

diperhatikan oleh masyarakat luas sehingga Pondok Pesantren Terpadu 

Ushuluddin dapat bersaing dengan yang lainnya dengan keunggulan-keunggulan 

yang ada di pondok pesantren terpadu ushuluddin.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasikan 

masalah-masalah sebagai berikut : 

1. Permasalahan jangkauan informasi. 

2. Proses pemasaran kurang diperhatikan  

3. Kurang berkembangnya jumlah santri 

4. Banyak masyarakat yang kurang mengetahui tentang portal akademik 

pondok pesantren terpadu ushuluddin 

 

 



3 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pada proposal tugas akhir ini 

akan membahas masalah : 

1. Bagaimana merancang e-marketing pada portal akademik pondok 

pesantren ushuluddin menggunakan pendekatan AIDA?  

2. Bagaimana menerapkan strategi e-marketing dengan menggunakan 

pendekatan AIDA? 

 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada proposal tugas akhir ini adalah: 

1. Membahas masalah strategi e-marketing  

2. Tidak membahas pemasangan jaringan 

3. Sistem diimplementasikan berbasis web. 

4. Tidak membahas pendaftaran santri 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan perkembangan jumlah santri 

2. Agar Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin lebih dikenal oleh 

masayarakat luas khusunya masyarakat seluruh lampung, maupun diluar 

lampung. 

1.6 Manfaat penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dapat mendapatkan 

infromasi tentang portal akademik pondok pesantren ushuluddin 

2.  Mempermudah pihak pondok pesantren dalam mengelola informasi 

untuk masayarakat dan memperluas jangkauan informasi. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan penelitian tugas akhir skripsi ini dibagi dalam 

6 (Enam) bab yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang Latar belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan 

Masalah, Batasan masalah, Tujuan masalah, Manfaat penelitian, 

Metodologi penelitian dan Sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi uraian dari beberapa Penelitian terdahulu dan Landasan 

teori yang akan digunakan sebagai teori pendukung dalam 

pengimplementasian sistem berbasis web dengan konsep SCM. 

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. 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini akan menjelaskan tentang implementasi, pengujian dan 

pembahasan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini diuraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran 

untuk penelitian berikutnya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 


