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1.1. Latar Belakang Masalah  

Saat ini internet dan media elektronik lainnya seperti telepon seluler 

(ponsel) bukan merupakan hal baru bagi setiap individu. Sebagian besar orang 

tidak bisa terlepas dari internet dan ponsel. Hampir setiap harinya orang 

menggunakan ponsel dan mengakses internet sebagai sarana komunikasi serta 

sarana untuk memperoleh informasi apa pun yang dibutuhkannya. Oleh karena 

itu, kehadiaran internet dan media elektronik seperti ponsel ini banyak 

dimanfaatkan oleh perusahaan untuk tujuan memperoleh pelanggan baru dan 

mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Internet dan media elektronik dapat 

membantu perusahaan dalam menganalisis kebutuhan dan keinginan pelanggan 

serta meresponsnya lebih cepat. Selain itu, kehadiaran internet dan media 

elektonik juga memfasilitasi perusahaan dalam memberikan pelayaan yang lebih 

baik pada pelanggan.  

Revolusi pada teknologi informasi dan komunikasi mengubah cara 

perusahaan melakukan bisnis dan saat ini semakin banyak jumlah perusahaan 

yang memanfaatkan internet dan media elektonik untuk melakukan usaha 

pemasaran. Pemanfaatan internet dan media elektonik untuk membantu 

perusahaan melakukan aktivitas pemasaran mengarah pada disebut electronic 

marketing (e-marketing). Perkembangan e-marketing mengalami pertumbuhan 

yang sangat dramatis dan dimanis seiring dengan perkembangan teknologi 

informasi serta komunikasi dari waktu ke waktu. E-marketing menggambarkan 
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pemasaran yang dilakukan perusahaan dengan menggunakan internet dan media 

elektronik lainnya, seperti ponsel. Secara lebih spesifik, pemasaran yang 

dilakukan melalui internet dikenal dengan istilah internet marketing atau online 

marketing, sedangkan pemasaran yang dilakukan melaluli ponsel dikenal dengan 

istilah mobile marketing. E-marketing bertujuan untuk meningkatkan efisiensi 

waktu pemasaran dan biaya pemasaran. Meskipun e-marketing dapat 

diimplementasikan oleh seluruh perusahaan tanpa memandang tipe industri dan 

ukuran perusahaan, namun penerapan e-marketing lebih banyak ditemukan pada 

bisnis kecil (El-Gohary, 2010).  

Jaya bersinar merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 

perdagangan boneka dan sprai kasur, saat ini Selain sistem penjualan yang 

dilakukan pada  jaya bersinar menjadi tidak efisien karena konsumen harus datang 

langsung ke perusahaan jika ingin membeli dan ingin mengetahui tentang 

informasi produk terbaru pada jaya bersinar. Selain itu sistem pemasaran yang 

dilakukan pada jaya bersinar yaitu memasang banner di samping pintu masuk 

perusahaan, maka hanya masyarakat sekitar yang dapat mengetahui tentang 

produk-produk yang ditawarkan oleh jaya bersinar. Beberapa masalah yang terjadi 

pada jaya bersinar akan mengakibatkan penjualan dan pemasaran jaya bersinar 

hanya mencakup wilayah bandar lampung. Hal ini tentu sangat berpengaruh 

dengan pendapatan yang diterima perusahaan. 

Kebutuhan akan sistem informasi khususnya teknologi informasi  dengan            

e-marketing adalah pencapaian tujuan pemasaran melalui penerapan teknologi 

digital (Smith dan Caffey, 2005). Salah satu teknologi yang dapat mendukung 

kegiatan proses pemasaran adalah internet. Penggunan internet melalui website 
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dalam kegiatan pemasaran dapat disebut dengan e-marketing. Penerapan               

e-marketing dimaksudkan untuk mempermudah pelanggan dalam mendapatkan 

informasi tentang perusahaan, menjangkau area pemasaran, menginformasikan 

jasa dan produk yang ditawarkan.  

Teknologi informasi e-marketing bisa dijadikan solusi bagi perusahaan 

dagang untuk melakukan pemasaran dan penjualan pada konsumen. Melalui 

pemanfatan sistem informasi, pada e-marketing diharapkan mampu membantu 

strategi pemasaran dalam menyebarkan informasi, dapat memenuhi keinginan dan 

kebutuhan konsumen, dengan cara memberikan informasi yang lengkap melalui 

fitur online yang ditawarkan sehingga memberikan keuntungan bagi jaya bersinar 

serta menjaga meningkatkan komunikasi antara perusahaan dan konsumen. 

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi perusahaan maka penulis memilih judul 

“Aplikasi E-Marketing Pada Jaya Bersinar”. 

 

1.2.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa masalah yang terjadi pada sistem penjualan  di jaya 

bersinar diantaranya konsumen yang ingin membeli dan ingin mengetahui tentang 

informasi produk terbaru harus datang langsung ke jaya bersinar dan sistem 

pemasaran yang dilakukan pada jaya bersinar yaitu memasang banner di samping 

pintu masuk perusahaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: “Bagaimana membangun aplikasi e-marketing pada  jaya bersinar ?” 

1.3. Batasan Masalah   

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Objek penelitian dilakukan pada jaya bersinar. 
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2. Menerapkan AIDA sebagai strategi pemasaran dan membangun website 

UXD (user experienced design). 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan membangun sistem ini adalah untuk memasarkan produk 

pada jaya bersinar secara online. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian yang akan dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

a. Menerapkan e-marketing supaya memudahkan pihak perusahaan untuk 

menyebarkan informasi yang tentang produknya. 

b. Memberikan kemudahaan kepada konsumen untuk mendapatkan 

informasi tentang produk boneka dan sprai kasur jaya bersinar. 

c. Memperluas wilayah pemasaran. 

 

 


