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PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang  

Pesatnya perkembangan teknologi komputer, merupakan hal yang sangat 

penting dan sangat bermanfaat. Salah satu teknologi komputer yang berkembang 

adalah teknologi internet. Dalam dunia perdagangan, konsumen merupakan target 

pasar. Periklanan merupakan salah satu tahapan dalam pemasaran, tujuan 

periklanan adalah untuk berkomunikasi dari produsen atau berupa pesan merek ke 

konsumen atau menyampaikan keunggulan produk dan harganya kepada konsumen 

melalui kata-kata atau gambar. Internet dipandang sebagai media periklanan yang 

cukup mudah dan murah, oleh sebab itu memanfaatkan informasi yang berbasis 

internet akan memungkinkan suatu perusahaan tetap bertahan dan berkembang 

pesat sesuai dengan keadaan jaman dan teknologi yang berkembang  

(Patmanthara, 2012)  

PT Astra Daihatsu atau biasa disingkat dengan ADM adalah Agen Tunggal 

Pemegang Merk mobil Daihatsu di Indonesia. Sebagai ATPM, ADM merupakan 

satu-satunya perusahaan yang berhak mengimpor, merakit dan membuat kendaraan 

bermerk Daihatsu di Indonesia. ADM merupakan perusahaan joint venture antara 

Daihatsu Company dengan Astra International yang ada sejak tahun 1978. 

Kendaraan bermerk Daihatsu yang di jual di Indonesia dan dipasarkan oleh Astra 

adalah Daihatsu Zebra, Ceria, Charade, Taft, Feroza, Taruna, Xenia, Terios, Sirion, 

Gran Max, Luxio, Ayla dan Sigra. Kendaraan Daihatsu sepenuhnya didistribusikan 

oleh Astra melalui Divisi Daihatsu Sales Operation yang memiliki 137 jaringan 
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penjualan di seluruh Indonesia, di mana 71 outlet penjualan merupakan cabang 

langsung dari Astra (www.daihatsu.co.id/corporate/profile diakses januari 2019). 

Masalah yang dihadapi perusahaan diantaranya kurangnya informasi tentang 

perusahaan dan penjualan produk mobil, selama ini media promosi hanya 

menggunakan brosur dan menggunakan media sosial seperti instagram dan 

facebook, menggunakan Instagram dan facebook hanya untuk pemasaran saja tidak 

adanya layanan untuk melihat secara detail produk seperti stok barang, hanya 

menampilkan gambar-gambar mobil tidak adanya layanan pengiriman informasi 

promosi untuk setiap pelanggan, barang ready atau tidak ready, maka dibutuhkan 

media atau sarana promosi yang dapat diakses lewat internet sehingga pengguna 

tidak lagi mencari mobil PT Astra Daihatsu secara konvensional hanya membuka 

website tentang penjualan produk mobil maka secara otomatis sistem pemasaran 

atau e-marketing pada akan menampilkan informasi – informasi tentang mobil-

mobil terbaru dari PT Astra Daihatsu (PT Astra Daihatsu, 2018). 

E-marketing merupakan salah satu bentuk pemasaran dalam elektronik, 

pemasaran yang dilakukan menggunakan sistem informasi sehingga perusahaan 

tidak lagi menggunakan brosur atau media promosi lainnya selain memudahkan 

dalam pemasaran e-marketing lebih mudah dan murah karena didalam emarketing 

terdapat beberapa informasi terkait dengan barang dagangan sehingga 

memudahkan pelanggan dalam melakukan pengecekan barang secara detail, sistem 

emarketing saat ini sangatlah fenomena hampir semua perusahaan yang melakukan 

penjualan lebih menggunakan emarketing, ada beberapa tool atau aplikasi CMS 

yang langsung dapat digunakan dalam e-marketing salah satunya adalah Openchart 

(Meyliana, 2011). 

http://www.daihatsu.co.id/corporate/profile
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OpenCart memiliki fitur multi bahasa yang memudahkan pelanggan berganti 

bahasa dari satu bahasa ke yang lainnya hanya dengan sekali klik. Terdapat dua 

paket bahasa lokal untuk OpenCart, yaitu paket untuk Katalog, dan paket untuk 

Admin. Yang terpenting adalah paket untuk Katalog, karena paket tersebut 

menentukan bahasa toko online yang akan dilihat dan dibaca oleh pelanggan. 

Sedangkan untuk paket Admin bisa tetap menggunakan OpenCart dalam bahasa 

Inggris (Syahrial, 2017). 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka penulis mengambil suatu rumusan  

masalah yaitu:  

1. Bagaimana proses pemasaran mobil pada PT Astra Daihatsu berbasis 

openchart? 

2. Bagaimana memudahkan pelanggan untuk mengetahui informasi mobil secara 

detail dan dapat langsung interkasi dengan sales menggunakan website  

e-marketing pada PT Astra Daihatsu berbasis openchart? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Menganalisis dan implementasi dilakukan dengan membuat beberapa tampilan 

interface program aplikasi yang dapat digunakan dalam pemasaran sedangkan 

penerapan e-marketing menggunakan Openchart agar mudah digunakan dan 

langsung melakukan penginstallan openchart. 

2. Menggunakan openchart e-marketing dapat memudahkan pelanggan dalam 

melakukan pengecekan mobil, tanya jawab dan diskusi tentang mobil karena 
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terdapat beberapa fitur yang dapat memudahkan pelanggan dalam mencari atau 

melihat informasi terkait dengan mobil. 

1.4. Batasan Masalah Penelitian 

Sesuai dengan judul laporan proposal, penulis membatasi pembahasan 

laporan proposal ini agar tidak menyimpang dari objek pembahasan yang 

diinginkan sebagai berikut: 

1. Pemasaran mobil daihatsu dilakukan dengan menggunakan fasilitas yang ada 

diopenchart yaitu dengan menampilkan katalog-katalog mobil terbaru serta 

menampilkan informasi secara detail mobil. 

2. Sistem yang dibangun menggunakan CMS Openchart dengan beberapa 

fasilitas diantaranya promosi mobil dilakukan dengan mengirimkan email 

kepelanggan yang sudah melakukan registrasi dan menjadi pelanggan dan 

terdapat chatting via whatsapp agar memudahkan pelanggan.  

3. Sistem informasi e-marketing digunakan hanya untuk media promosi yang 

dilakukan oleh sales dengan berbasis openchart dan tidak diaktifkan fasilitas 

pemesanan mobil secara online. 

1.5. Manfaat/Kontribusi Penelitian 

Manfaat atau kontribusi yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk membantu perusahaan dalam melakukan pemasaran atau promosi 

menggunakan layanan internet. 

2. Membantu pelanggan atau pengguna jasa untuk informasi secara detail produk 

mobil menggunakan sistem informasi e-marketing. 

3. Sistem informasi e-marketing pada penelitian ini bisa melakukan pemesanan 

mobil secara online sehingga pelangga tidak harus datang keperusahaan.  


