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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Penerapan strategi pemasaran pada perusahaan dapat dilakukan dengan 

menggunakan teknologi internet yang lebih dikenal dengan istilah e-marketing 

(Electronic Marketing). e-marketing adalah sebuah teknik pemasaran berbasis 

web dan internet digunakan untuk mencapai sasaran dan mendukung konsep 

pemasaran yang modern. Dengan sebuah website, perusahaan dapat memasarkan 

produk atau jasa secara cepat untuk dapat dikenal oleh masyarakat luas mengenai 

penjelasan produk atau jasa yang lebih terperinci yang dapat membantu pelanggan 

untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. 

E-marketing adalah sebuah teknik pemasaran berbasis web dan internet 

digunakan untuk mencapai sasaran dan mendukung konsep pemasaran yang 

modern. Dengan sebuah website, perusahaan dapat memasarkan produk atau jasa 

secara cepat untuk dapat dikenal oleh masyarakat luas mengenai penjelasan 

produk atau jasa yang lebih terperinci yang dapat membantu pelanggan untuk 

mendapatkan informasi yang diinginkan (Rudy 2010). 

Biang Fashion adalah perusahan yang bergerak dalam bidang penjualan 

fashion beserta kebutuhannya, masalah pada Biang Fashion yaitu sering kali 

pelanggan mengalami kesulitan dalam pencarian informasi, hal ini terjadi karena 

belum adanya website berbasis e-marketing pada Biang Fashion, dan sering kali 

pelanggan mengalami kekecewaan karena ketika mencari pakaian jumlah 
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persedian tidak tersedia, dan sering ketika customer sampai di Biang Fashion  

pakaian telah habis.  

Alternatif dari masalah diatas, maka akan dibuat aplikasi secara online 

berbasis e-marketing yang akan dibangun oleh Biang Fashion ini, di fokuskan 

untuk menyebarkan informasi mengenai layanan, fasilitas, menu, dan promo serta 

memberikan kenyamanan bagi pelanggan dalam mencari quantity barang. 

Berdasarkan kebutuhan perusahaan maka penulis memilih judul “Sistem 

Informasi Pemasaran pada Biang Fahion Berbasis E-marketing”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam  

penelitian ini adalah sering kali pelanggan mengalami kesulitan dalam pencarian 

informasi, hal ini terjadi karena belum adanya website berbasis e-marketing pada 

Biang Fashion, dan sering kali pelanggan mengalami kekecewaan karena ketika 

mencari pakaian jumlah persedian tidak tersedia, dan sering ketika customer 

sampai di Biang Fashion  pakaian telah habis, serta pelanggan harus datang 

langsung ke Biang Fashion. 

a. Bagaimana mengelola sistem pemasaran pada Biang Fashion ? 

b. Bagaimana merancang sistem e-marketing pada Biang Fashion ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penulis memberikan batasan masalah pada pembahasan dalam penelitian ini, 

agar pembahasannya tidak terlalu luas atau menyimpang, yaitu : 

1. Membahas pada sistem pemasaran pada Biang Fashion. 
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2. Tidak membahas transaksi pembayaran. 

3. Menggunakan metode pengembangan sistem waterfall. 

4. Menggunakan perancangan sistem UML. 

5. Aplikasi yang digunakan adalah Dreamweaver dan MySQL sebagai database. 

 

1.4 Keaslian Penelitian 

Penelitian dari beberapa penelitian yang telah dilakukan khusus nya di Biang 

Fashion, belum ada yang mengangkat tentang e-marketing untuk memasarkan 

produk, dengan menggunakan aplikasi Dreamweaver dan MySQL sebagai 

database nya. Adapun perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu sebagai 

berikut : 

1. Liana(2010), meneliti tentang analisa strategi e-marketing dan 

Implementasinya (Studi Kasus: Perusahaan Retail Garment), marketing saat ini 

telah menjadi tren untuk melakukan promosi, meningkatkan jumlah pelanggan 

baru untuk memperluas pasar, dan mempertahankan loyalitas pelanggan lama 

untuk meningkatkan volume penjualan perusahaan. Dengan bantuan teknologi 

informasi yang sesuai, kegiatan marketing dapat diubah menjadi kegiatan yang 

sangat menguntungkan perusahaan karena dengan teknologi informasi, hambatan 

tempat dan waktu dapat diminimalisasi. Kegiatan marketing dengan bantuan 

teknologi informasi sering disebut dengan istilah e-marketing. Selain itu, e-

marketing dilakukan untuk meningkatkan brand image perusahaan karena 

membuat perusahaan selalu diingat oleh pelanggannya (top of mind). Analisis 

strategi ini bertujuan menghasilkan sistem yang dapat membantu perusahaan 

dalam melayani pelanggan dengan memberikan kemudahan dalam mengakses 
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informasi melalui fasilitas yang ada sehingga dapat menarik dan mempertahankan 

pelanggan untuk tetap menggunakan produk perusahaan. Setelah dianalisa, 

strategi e-marketing ini akan diimplementasikan pada perusahaan yang memiliki 

jenis usaha retail garment.  

2. Wihanda(2010), meneliti tentang Aplikasi Multimedia Sebagai Sarana 

Informasi Pemasaran Pet Shop Ring Road Utara No 7 Yogyakarta, pemasaran 

dipergunakan pada satu komputer atau notebook saja (belum dapat dijalankan 

melalui jaringan), dengan itu akan menggunakan CD interaktif ini berisi tentang 

promosi Pets Shop melalui media multimedia. Tampilan animasi yang bergerak 

dengan obyek yang berpindah dari posisi satu ke posisi lainnya, perubahan warna 

atau bentuk (morphing), namun tetap mengutamakan promosi sebagai materi 

utamanya dan CD interaktif ini berbasis multimedia ini dapat di gunakan sebagai 

media yang menyampaikan informasi atau promosi dengan tujuan untuk 

memajukan usaha Pets Shop seperti mempromosikan produk jasa maupun produk 

makanan dengan mengutamakan kualitas dan kepuasan pelanggan.  

3. Rudy (2010), meneliti tentangPerancangan e-marketing Bagi Pemasaran 

Produk Kecantikan, Saat ini strategi pemasaran yang digunakan oleh CV. IMA 

dalam memasarkan produk-produk Menard hanya melalui sales perusahaan, 

penawaran melalui telepon atau faksimil. Sehingga promosi dan penyebaran 

informasinya kurang efektif dan terbatas hanya pada penyalur ataupun beberapa 

pelanggan yang ditawarkan secara langsung oleh CV. IMA. Untuk mendukung 

kemajuan perusahaan maka CV. IMA melakukan pembaharuan dalam strategi 

pemasarannya dengan melakukan langkah aktif melalui pemanfaatan teknologi 



5 
 

internet yaitu memanfaakan sarana pemasaran online berbasis web (e-marketing) 

yang nantinya diharapkan mampu memenuhi kebutuhan informasi bagi para 

pelanggan dan meningkatkan pangsa pasar yang telah dimiliki pada saat ini. 

Dengan memanfaatkan keunggulan faktor pemasaran berbasiskan internet ini 

maka diharapkan penjualan produk kencantikan CV. IMA dapat meningkat, 

memiliki pangsa pasar yang lebih luas serta dapat bersaing dengan produk-produk 

kecantikan lainnya di Indonesia. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian skripsi ini adalah : 

a. Membantu Biang Fashion dalam mengelola data pemasaran. 

b. Merancang sistem pemasaran pada Biang Fashion. 

c. Bagi Perguruan Tinggi diharapkan dapat menambah informasi dan referensi 

bagi mahasiswa.  

1.6 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan 

sasaran. Tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah : 

1. Membatu proses e-marketing dalam mengelola pemasaran pada Biang 

Fashion. 

2. Membangun sebuah  sistem aplikasi untuk membantu proses e-marketing 

di Biang Fasion. 

1.7 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan antara lain : 
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1. Manuel (2013), meneliti tentang Inovasi dan Dampak Jasa Iklan Berbasis 

Elektronik (e-marketing)(Studi Kasus Pada PT Digital Netwerk Venture 

Indonesia), Dengan meningkatnya globalisasi di dunia ekonomi, e-marketing atau 

Pemasaran Online merupakan masalah bagi pemasar dari berbagai belahan dunia. 

Internet telah mendapat begitu banyak perhatian dari dunia bisnis karena internet 

akan mempercepat penurunan biaya informasi. Selain itu, memberikan 

ketersediaan universal dan kualitas informasi yang lebih tinggi. Jadi ada beberapa 

perusahaan yang menggunakannya untuk fitur produk mereka, seperti Layanan e-

marketing berbasis web. Tetapi, internet juga menyediakan lingkungan yang 

berbeda secara fundamental untuk pemasaran internasional dan membutuhkan 

pendekatan yang berbeda. Karena, konsumen bahkan dapat melihat produk dan 

dapat melihat atribut, biaya dan manfaat untuk produk mereka sendiri dan 

membandingkannya dengan produk merek lain. Karena semua alasan tersebut 

integrasi pemasaran online dengan strategi pemasaran secara keseluruhan sudah 

menjadi keharusan bagi perusahaan pemasaran. 

2. Jauhari (2010), meneliti tentang Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan 

Menengah (UKM) Dengan Memanfaatkan E-Commerce, UKM yang ada di 

Indonesia masih menghadapi berbagai masalah antara lain masalah promosi, 

pemasaran dan penjualan produk yang dihasilkan. Seiring perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi, maka ia juga telah dimanfaatkan untuk 

pemasaran dan penjualan produk-produk melalui dunia maya yang sering disebut 

E-commerce. Penjualan dan pemasaran produk melalui dunia maya mempunyai 

banyak keuntungan, yaitu cakupan yang luas, tidak mengenal ruang dan waktu, 
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dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Oleh karena itu E-commerce patut 

dicoba untuk membantu mengembangkan UKM yang ada di Indonesia. 

3. Suryanto (2010), meneliti tentang perancangan dan analisis aplikasi e-

marketing untuk meningkatkan jumlah pelanggan, Klinik Desain mempunyai 

beberapa hambatan dalam melakukan pemasaran, seperti komunikasi antara 

perusahaan dan pelanggan kurang interaktif, informasi yang ada terbatas, kurang 

lengkap dan tidak dapat diperoleh kapan saja dan biaya promosi yang cukup 

besar. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu aplikasi e-marketing yang sesuai untuk 

Klinik Desain agar dapat mengatasi hambatan tersebut. Metode Perancangan yang 

digunakann dalam kegiatan ini ada empat tahap seven stagesof internet marketing 

yaitu Crafting the Customer Interface, Designing the Marketing Program, 

Leveraging Customer Information Through Technology, Evaluating the 

Marketing Program. Metode penyelesaian masalah yang digunakan dalam 

pengabdian ini adalah metode paradigma prototipe yaitu merancang suatu sistem 

software berupa Implementasi E-marketing berbasis web. 

 Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu pada penelitian yang 

pertama Manuel (2013), meneliti tentang Inovasi dan Dampak Jasa Iklan Berbasis 

Elektronik (e-marketing)(Studi Kasus Pada PT Digital Netwerk Venture 

Indonesia), Dengan meningkatnya globalisasi di dunia ekonomi, konsumen dapat 

melihat produk dan dapat melihat atribut, biaya dan manfaat untuk produk mereka 

sendiri dan membandingkannya dengan produk merek lain, penelitian ke-2 

Jauhari (2010), meneliti tentang Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan 

Menengah (UKM) Dengan Memanfaatkan E-Commerce, melakukan pemasaran 
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dan penjualan khusus usaha menengah, penelitian ke-3 yaitu Suryanto (2010), 

meneliti tentang Perancangan dan Analisis Aplikasi e-marketing Untuk 

Meningkatkan Jumlah Pelanggan. Metode perancangan yang digunakann dalam 

Kegiatan ini ada empat tahap seven stages of internet marketing yaitu Crafting the 

Customer Interface, Designing the Marketing Program, Leveraging Customer 

Information Through Technology, Evaluating the Marketing Program, sedangkan 

peneliti meneliti perancangan sistem pemasaran pada Biang Fashion berbasis e-

marketing menggunakan 7 tahapan dalam melakukan pemasaran, dan 

menggunakan metode pengembangan sistem waterfall 


