
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

CV Laut Selatan Jaya dalam proses pemasaran yang dilakukan oleh marketing 

atau sales CV Laut Selatan Jaya dengan datang langsung ke toko-toko dan 

menawarkan produk dengan melihatkan katalog barang yang dijual di CV Laut 

Selatan Jaya, produk yang dijual berupa alat kosmetik yang diproduksi oleh dari PT 

Mandom Indonesia Tbk. 

PT Mandom Indonesia Tbk merupakan pusat cabang dari CV Laut Selatan 

Jaya yang berlokasi di Jl. Laks. Malahayati No. 58, Pesawahan, Teluk Betung 

Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung. CV Laut Selatan Jaya merupakan 

perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi penjualan kosmetik di Bandar 

Lampung. Namun, saat ini CV Laut Selatan Jaya tidak memiliki aktifitas atau strategi 

khusus untuk menangani pemasaran pada CV Laut Selatan Jaya dalam memasarkan 

produknya masih dilakukan secara manual yaitu penyebaran katalog penjualan dan 

iklan, sehingga banyak konsumen yang tidak dapat mengetahui informasi mengenai 

CV Laut Selatan Jaya. Konsumen harus datang langsung atau via telephone ke CV 

Laut Selatan Jaya, jika konsumen ingin mendapatkan informasi atau ingin melakukan 

pemesanan mengenai kosmetik. Sehingga perlu dibangun sistem e-marketing untuk 

melakukan pemasaran barang yang dijual pada CV Laut Selatan Jaya dengan 

menggunakan internet. 
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Internet seperti pasar global yang sangat besar dengan akses 24 jam tanpa 

henti sehingga dapat dimanfaatkan sebagai media promosi, menyediakan informasi 

bagi pelanggan, bahkan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan 

tersebut. 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. (Rudy, 2008). 

Aplikasi pemasaran produk sebelumya telah diteliti oleh  Nugraha Ucu et al 

(2017), meneliti tentang Analisis Sistem Informasi Pemasaran Produk Berbasis Web 

Dengan Pemodelan UML, dengan hasil sistem informasi pemasaran berbasis web 

mampu lebih meningkatkan dalam memperkenalkan berbagai macam aksesoris dan 

pernak pernik yang berbahan dari kerang laut kepada masyarakat, serta memperluas 

jangkauan penjualan produk yang dapat terjangkau oleh siapapun, dimana dan 

kapanpun, sehingga dapat mempermudah konsumen dalam bertransaksi. Selanjutnya 

diteliti oleh Syaifullah dan Saputra (2015), meneliti tentang E-Marketing System 

Agent Property Menggunakan Pendekatan Sostac Framework, hasil sistem E-

Marketing ini dapat membantu memperluas jangkauan pemasaran ke berbagai daerah 

dan kalangan dapat mengakses situs perusahaan setiap saat.  

Waluyo et al (2018) membuat Pengukuran Kualitas Sistem Informasi Pelayanan 

Pasien Pada Klinik XYZ menggunakan ISO 9126, dengan hasil dari penelitian ini 

menunjukkan pengukuran kualitas sistem informasi pelayanan pasien yang dilakukan 

dengan standard ISO 9126 yang diperoleh sebagai dari variable fungtionality sebesar 
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70%, variable reliability sebesar 60,33%, variable usability sebesar 62,57%, variabel 

efficiency sebesar 64,66%, variabel maintenability sebesar 58,4% dan variabel 

portability sebesar 68% yang dimana dapat disimpulkan system informasi pelayanan 

pasien di Klinik X kurang memenuhi standard ISO 9126 dengan rata-rata skor actual 

sebesar 63,99%. Dalam penelitian mengenai aplikasi pelayanan konsumen yang 

diterapkan untuk pelayanan penjualan dapat dilakukan pengujian sistem 

menggunakan ISO 9126. 

ISO 9126 merupakan kualitas produk perangkat lunak, model, karakteristik 

mutu, dan metrik terkait yang digunakan untuk mengevaluasi dan menetapkan 

kualitas sebuah produk software. Standar ISO 9126 telah dikembangkan dalam usaha 

untuk mengidentifikasi atribut-atribut kunci kualitas untuk perangkat lunak komputer, 

kualitas produk perangkat lunak ISO 9126 memiliki enam karakteristik yaitu 

functionality, reliability, usability, efficiency, maintainability, dan portability, keenam 

karakteristik di atas mendukung dalam melakukan penilaian sistem yang akan diuji 

dan akan menghasilkan nilai dari pengujian yang dilakukan (Al-Qutaish, 2010). 

Solusi dari kendala di atas akan dibuat aplikasi marketing penjualan kosmetik 

secara online untuk mendata dan mengelola informasi yang dibutuhkan oleh 

pelanggan. Sistem yang akan dibangun akan menyampaikan informasi barang yang 

dijual, yang dapat dilihat kapan saja maupun dimana saja dengan menginformasikan 

produk yang dijual serta pelanggan dapat melakukan chatting untuk mendapatkan 

informasi kepada admin CV Laut Selatan Jaya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang diangkat oleh 

penulis adalah : 

1. Bagaimana membangun sistem marketing penjualan pada CV Laut Selatan 

Jaya ? 

2. Bagaimana memberikan informasi produk yang dijual oleh CV Laut Selatan 

Jaya? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah:  

1. Perancangan dan pembangunan sistem pemasaran penjualan pada usaha CV 

Laut Selatan Jaya. 

2. Pada bagian pemasaran yang dikelola adalah data barang yang dijual, dan 

menampilkan grafik pengunjung. 

3. Pengujian sistem menggunakan ISO 9126 dengan aspek pengujian 

functionality, usability dan maintainability. Dan menggunakan metode 

analisis SWOT 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Membangun sistem emarketing penjualan pada CV Laut Selatan Jaya. 

2. Memberikan informasi produk yang dijual oleh CV Laut Selatan Jaya 

kepada pelanggan. 
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1.5 Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Universitas 

a) Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu 

pengetahuan dalam kajian ilmu dan perkembangan teknologi. 

b) Berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan 

kajian terhadap sistem marketing untuk menampilkan informasi 

seputar barang yang dijual. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam melakukan proses 

pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. 

3. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan menjadi literatur 

tambahan untuk penelitian selanjutnya.  

 

 

 

 

 


