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1.1 Latar Belakang 

Pemasaran menggunakan internet atau sering disebut e-marketing 

(Elektronik Marketing) adalah segala upaya yang dilakukan untuk melakukan 

pemasaran suatu produk  atau jasa melalui atau menggunakan media elektronik atau 

internet. Sebelum adanya e-marketing media pemasaran yang digunakan seperti 

brosur, pamflet, banner dll. juga dapat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi 

atau peusahaan dalam mengenalkan produk atau jasa mereka kepada masyarakat. 

Akan tetapi biaya yang diperlukan untuk pemasaran produk atau jasa terbilang 

cukup tinggi dan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penyebarannya. 

Seiring berkembangnya Internet memberikan dampak besar bagi 

masyarakat khususnya dalam bidang komunikasi, bahkan perkembangan dan 

pengguna internet meningkat pesat dalam setiap tahunnya. Dari sini lah kemudian 

ide pemasaran melalui internet muncul, saat ini hampir segala Bisnis yang ada  

sudah menggunakan internet dalam menjalankan proses bisnisnya. E-bisnis adalah 

segala proses bisnis yang dilakukan oleh orang, organisasi atau perusahaan 

meggunakan internet. Salah satu contohnya e-bisnis adalah e-marketing yang 

memasarkan produk atau jasa melalui internet. Cakupan e-bisnis sangatlah besar 

dan memiliki banyak cabang sedangkan e-marketing hanyalah salah satu cabang 

dari e-bisnis. 

E-marketing menurut Armstrong dan Kottler (2004:74) yaitu : E-marketing 

is the marketing side of E-Commerce, it consists of company efforts to 

communicate abaout, promote and sell products and services over the internet. 



Yang diartikan sebagai : E-marketing adalah sisi pemasaran dari E-Commerce, 

yang terdiri dari kerja dari perusahaan untuk mengkomunikasikan sesuatu, 

mempromosikan, dan menjual barang dan jasa melalui internet. 

Keuntungan yang sangat menjanjikan, membuat setiap pelaku bisnis yang 

dahulu menggunakan dan memasarkan produk atau jasanya melalui media 

konvensional mulai beralih ke media elektronik atau internet. Beberapa contoh 

bisnis yang pemasarannya menggunakan internet seperti toko online, jejaring 

sosial, video ads, web, blog, game memiliki jangkauan pemasaran yang luas bahkan 

seluruh dunia, dibanding dengan pemasaran secara konvensional. Biaya yang 

dibutuhkan untuk ber melalui internet jauh lebih ringan dibandingkan dengan bisnis 

yang menggunakan pemasaran secara konvensional, salah satunya adalah dalam 

pemasarannya. 

Desa Batu Menyan, Gebang, padang Cermin, kab. Pesawaran, Provinsi 

Lampung adalah salah satu desa yang memiliki banyak jenis objek wisata di daerah 

Lampung. Di desa Batu Menyan ini memiliki objek wisatanya seperti pantai, air 

terjun, air panas dan masih banyak lagi objek wisata yang menawan, namun belum 

banyak masyarakat yang mengetahui destinasi wisata ini karena kurangnya 

pemasaran dan pengiklanan pada objek wisata di desa Batu Menyan. 

Pemasaran dan pengenalan objek wisata di desa Batu Menyan masih 

menggunakan cara konvensional yaitu hanya dari teman atau orang yang sudah 

pernah mengunjungi objek wisata dan membagikan pengalamannya. Sehinnga 

banyak masyarakat yang kurang mengetahui akan adanya objek wisata yang ada di 

desa Batu Menyan, seperti jenis-jenis objek wisata, paket wisata, dan hal-hal 

menarik lainnya mengenai objek wisata tersebut. Harga tiket Paket Wisata yang 



tidak menentu dikarenakan banyaknya calo atau agen ilegal yang membuat harga 

menjadi lebih mahal bahkan dua kali lipat dari harga aslinya. Sehingga akan sangat 

merugikan bagi wisatawan bahkan pengelola objek wisata itu sendiri. Akan ada 

banyak nilai positif dan keuntungan bagi pengunjung, pengelola, serta daerah jika 

objek wisata di desa Batu Menyan ini dapat dikenal luas oleh masyarakat lokal, 

nasional atau bahkan sampai manca negara seperti yang kita harapkan. 

Pengguna mobilephone atau smartphone saat ini sudah sangat banyak, 

hingga saat ini hampir seluruh masyarakat sudah memiliki mobilephone bahkan 

setiap orang terkadang memiliki lebih dari satu mobilephone. Kondisi ini akan 

sangat menguntungkan bagi objek wisata di desa Batu Menyan jika dapat 

memasarkan jenis-jenis objek wisata dan paket wisata melalui mobilephone. 

Pemasaran dan pengenalan melalui mobilephone diharapkan masyarakat dapat 

lebih mengetahui informasi mengenai objek wisata di desa Batu Menyan, dan 

memperluas jangkauan pemasaran. 

Berdasarkan masalah diatas maka untuk memudahkan pemasaran dan 

pengenalan objek wisata pada desa Batu Menyan dibutuhkan aplikasi pemasaran 

online atau e-marketing yang didalamnya terdapat jenis-jenis objek wisata dan 

paket wisata serta hal lain mengenai objek wisata berdasarkan katalog, yang 

dituangkan dalam penyelesaian tugas akhir dengan judul “E-marketing Objek 

Wisata pada Desa Batu Menyan Berbasis Mobile”. 

Dengan aplikasi e-marketing berbasis android pihak pengelola objek wisata 

pada desa Batu Menyan akan lebih mudah dalam mengenalkan dan memasarkan 

jenis-jenis objek wisata. Dan mampu menarik wisatawan lokal, nasional, maupun 



wisatawan asing, yang akan meningkatkan pendapatan bagi pengelola wisata dan 

terutama bagi pendapatan daerah tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari Uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil perumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengenalkan dan memasarkan objek wisata yang ada pada desa 

Batu Menyan? 

2. Bagaimana cara membuat aplikasi e-marketing sebagai media pemasaran 

online untuk objek wisata pada desa Batu Menyan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dapat terpusat pada permasalahan dan tujuan yang telah 

ditetapkan sehingga mendapatkan hasil yang optimal maka perlu adanya batasan 

masalah. Adapun batasan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengumpulan dan pengelompokan data dari objek wisata pada desa Batu 

Menyan. 

2. Penelitian ini merancang aplikasi pemasaran online atau e-marketing berbasis 

android menggunakan aplikasi Android Studio. 

3. Penggunaan aplikasi e-marketing berbasis android hanya untuk pemasaran. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan Penelitian yang ingin dicapai dari pembuatan aplikasi e-marketing 

objek wisata pada desa Batu Menyan ini adalah sebagai berikut : 



1. Mengenalkan dan memasarkan objek wisata yang ada pada desa Batu Menyan 

melalui aplikasi e-marketing objek wisata. 

2. Membuat Aplikasi e-marketing sebagai sarana pemasaran dan pengiklanan 

objek wisata pada desa Batu Menyan secara luas. 

 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat yang akan didapatkan dari penelitian dan pembuatan 

alpikasi e-marketing ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Pengelola Objek Wisata 

Memudahkan dalam memasarkan objek wisata yang ada pada desa Batu 

Menyan. Serta eningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam melakukan 

pemasaran objek wisata. 

2. Bagi Pengguna 

Dapat memudahkan pengguna dalam memperoleh informasi yang tepat dan 

akurat dengan adanya aplikasi e-marketing. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

BAB I Pendahuluan 

Pokok bahasan meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, 

batsan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II Landasan teori 

Pada Bab ini akan diuraikan teori – teori yang mendasari pembahasan secara 

detail, dapat berupa definisi – definisi atau model yang langsung berkaitan 



dengan ilmu atau masalah yang diteliti mengenai E-Marketing objek wisata 

pada desa batu menyan berbasis mobile. 

BAB III Analsis dan perancangan 

Pada Bab ini akan diuraikan analisis terhadap permasalahan yang terdapat 

dikasus yang sedang diteliti. Perancangan sistem berisikan model – model 

penyelesaian maslah sistem lama dengan membuat rancangan untuk sistem 

baru yang diusulkan. 

BAB IV Hasil dan pembahasan 

Pada bab ini berisi penjelasan tentang lingkungan implementasi (OS, 

perangkat keras dan bahasa pemograman yang digunakan), file 

implementasi analisa dan perancangan sistem dari masing-masing modul 

atau relasinya yang diimplementasikan. Selain itu, pada bab ini juga 

dipaparkan hasil dari tahapan penelitian, tahap analisis, desain, dan hasil 

testing atau implementasi. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran 

dari penulis berupa ide-ide mengenai langkah selanjutnya untuk perbaikan 

dalam mengembangkan pemasaran objek wisata menuju hasil yang lebih 

baik. 

 


