
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Desa Datarajan Berdiri pada tahun Seribu Sembilan Ratus Tiga Puluh 

Tujuh (1937), pada saat itu penduduk setempat berasal dari Pulau Jawa yang 

berangkat secara transmigrasi pada zaman kolonialisasi Belanda yang berjumlah 

50 Kepala Keluarga. Nama DATARAJAN diambil dari Kata DATAR yang 

Artinya Daerahnya Datar/Rata dan AJAN yang berarti Banyak tumbuhan ajan 

(Durian Hutan). Maka Nenek Moyang memberi nama Desa Datarajan.  

Desa Datarajan secara administratif ditetapkan masuk dalam Wilayah 

kecamatan Ulu Belu pada tahun 2001. Data monografi Desa Datarajan 

menunjukan bahwa 60% penduduk Desa Datarajan bekerja sebagai petani kopi, 

3% PNS, 13% pedagang, dan 24% buruh, (Yanto dkk, 2018). 

Persentase masyarakat dengan profesi petani kopi memiliki angka yang 

tinggi yaitu sebesar 60%, Sebagian besar lahan pertanian di Desa Datarajan 

merupakan perkebunan kopi. Kopi merupakan tanaman perkebunan yang sudah 

lama menjadi tanaman yang dibudidayakan. Tanaman kopi menjadi sumber 

penghasilan rakyat dan juga meningkatkan devisa negara lewat ekspor biji mentah 

maupun olahan dari biji kopi. Tanaman kopi merupakan tanaman yang berasal 

dari Afrika dan Asia selatan, termasuk famili Rubiaceae dengan tinggi dapat 

mencapai 5 meter. Tanaman kopi memiliki panjang daun 5-10 cm dan lebar daun 

5 cm dengan bunga kopi berwarna putih dan buah kopi berbentuk oval berwarna 

hijau kuning kehitaman. Biji kopi siap dipetik saat berumur 7 sampai 9 bulan, 

(Haryanto, 2012). 
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Mulai banyaknya variasi yang diberikan untuk produk olahan kopi 

semakin memudahkan masyarakat memilih cara dalam menikmati kopi. Kopi 

telah menjadi produk yang masuk ke dalam gaya hidup masyarakat Indonesia. 

Kopi telah bertransformasi menjadi produk pilihan untuk dikonsumsi dan 

mendampingi aktivitas sehari-hari, saat ini tingkat konsumsi kopi masyarakat 

semakin meningkat karena dipengaruhi gaya hidup dan dukungan dari teknologi 

untuk mendapatkan sesuatu dengan lebih mudah. 

Tetapi petani kopi di Desa Datarajan belum mengenal Teknologi Informasi 

sehingga petani hanya menjual kopi kepada tengkulak dan rata-rata penghasilan 

setahun sebesar Rp.20.000.000 berdasarkan hasil survey lapangan, penghasilan 

yang tidak meningkat itu disebabkan petani yang tidak mandiri (masih bergantung 

dengan tengkulak) serta minimnya pengetahuan tentang Teknologi Informasi yang 

bisa dimanfaatkan untuk pemasaran produk kopi. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka akan dibangun sebuah sistem 

informasi E-Marketing untuk membantu dalam pemasaran produk kopi 

masyarakat Desa Datarajan.  

E-Marketing adalah proses perencanaan dan pelaksanaan dari gambaran, 

promosi, dan pendistribusian ide, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran 

yang memuaskan tujuan individu dan organisasi (Pangestu dkk, 2010). 

Adanya sistem informasi E-Marketing ini diharapkan dapat memberikan 

informasi kepada masyarakat dan mempromosikan hasil dari olahan kopi tersebut. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis menjadikannya 

sebagai tugas akhir dengan judul “Penerapan Teknologi E-Marketing Untuk 

Penjualan Kopi Desa Datarajan Kec. Ulubelu Kab. Tanggamus” 
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2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini 

adalah bagaimana meningkatkan penjualan kopi masyarakat Desa Datarajan. 

3. Batasan Masalah 

Skripsi ini menekankan pada pembuatan Sistem Informasi E-Marketing 

berbasis web yang mencakup berbagai hal sebagai berikut: 

1. Pembuatan web Sistem Informasi E-Marketing Desa Datarajan 

Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus ini mengambil data dari 

pemerintah Desa Datarajan. 

2. Konten produk yang ada pada sistem sesuai dengan data yang didapat 

dari survei lapangan di Desa Datarajan Kecamatan Ulubelu Kabupaten 

Tanggamus. 

4. Tujuan Penelitian 

Pada penelitian pemanfaatan teknologi E-Marketing berbasis web ini 

bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan mempromosikan 

hasil dari olahan kopi yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Datarajan. 

5. Manfaat Penelitian 

Pembuatan Sistem Informasi E-Marketing Untuk Penjualan Kopi Desa 

Datarajan Kec. Ulubelu Kab. Tanggamus berbasis web bermanfaat untuk: 

1. Sebagai sarana penunjang masyarakat Desa Datarajan untuk menjual 

produk kopi. 

2. Sebagai sarana penunjang untuk memajukan perekonomian masyarakat 

Desa Datarajan. 


