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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 

1.1 Latar Belakang Masalah  

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). 

PT Anugerah Plasindo Abadi adalah perusahan yang bergerak dibidang 

pembuatan dan distributor perabotan rumah tangga yang tebuat dari bahan baku 

plastik dan alumunium, Jenis bisnis yang dijalankan oleh PT Anugerah Plasindo 

Abadi adalah business to customer (B2C), masalah pada PT Anugerah Plasindo 

Abadi yaitu pemasaran produk pada PT Anugerah Plasindo Abadi masih 

menggunakan brosur, media cetak, dan iklan, dan sering kali pelanggan 

mengalami kesulitan dalam pencarian informasi, hal ini terjadi karena belum 

adanya website berbasis e-marketing pada PT Anugerah Plasindo Abadi, dan 

sering kali pelanggan mengalami kekecewaan karena ketika mencari 

barang/produk jumlah persedian tidak tersedia, dan sering customer mengalami 

pengantrian untuk mengetahui informasi mengenai produk yang dipasarkan. 

PT Anugerah Plasindo Abadi ini akan membangun aplikasi secara online 

berbasis e-marketing difokuskan untuk menyebarkan informasi mengenai layanan, 

fasilitas, menu, dan promo serta memberikan kenyamanan bagi pelanggan dalam 

mencari quantity barang serta informasi yang diinginkan. Berdasarkan kebutuhan 
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perusahaan maka penulis memilih judul “Sistem Informasi E-marketing 

Berbasis Web (Studi Kasus : PT Anugerah Plasindo Abadi Berbsis). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana membuat sistem pemasaran berbasis e-marketing pada PT 

Anugerah Plasindo Abadi? 

2. Bagaimana menguji sistem menggunakan ISO 9126 pada sistem pemasaran 

berbasis e-marketing ? 

 
1.3 Batasan Masalah 

Penulis memberikan batasan masalah pada pembahasan dalam penelitian ini, 

agar pembahasannya tidak terlalu luas atau menyimpang, yaitu : 

1. Jenis e-marketing yang digunakan adalah business to customer (B2C). 

2. Hanya membahas pada pemasaran pada PT Anugerah Plasindo Abadi. 

3. Metode pengebangan sistem menggunakan waterfall 

4. Metode perancangan yaitu metode UML. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan 

sasaran. Tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah : 

1. Untuk mengelola data  e-marketing di PT Anugerah Plasindo Abadi. 

2. Untuk merancang aplikasi e-marketing pada PT Anugerah Plasindo Abadi. 
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1.5 Manfaat Yang Diharapkan 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian skripsi ini adalah : 

1. Bagi Penulis meningkatkan wawasan berpikir ilmiah dan kemampuan 

menganalisis suatu masalah khususnya dalam hal terkait dengan sistem e-

marketing . 

2. Bagi PT Anugerah Plasindo Abadi dapat dijadikan bahan masukan dan bahan 

pertimbangan untuk membuat keputusan dalam sistem pemasaran. 

3. Bagi Perguruan Tinggi diharapkan dapat menambah informasi dan referensi 

bagi mahasiswa.  

 




