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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kegiatan pemasaran merupakan salah satu sarana pada perusahaan dalam 

melakukan promosi produk yang mereka miliki. Pemasaran merupakan proses sosial 

yang melibatkan kegiatan yang diperlukan agar memungkinkan individual dan 

organisasi untuk mendapatkan apa yang mereka butuh dan inginkan melalui pertukaran 

dengan yang lain dan untuk mengembangkan hubungan pertukaran yang sedang 

berlangsung. (Karina Margareta, Astri Wulandari, 2017). Didalam bauran pemasaran, 

salah satu unsurnya adalah promosi. Promosi adalah suatu unsur yang digunakan untuk 

memberitahukan dan membujuk pasar tentang produk yang baru pada perusahaan 

melalui iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan maupun publikasi. Promosi pada 

hakikatnya adalah semua kegiatan yang dimaksudkan untuk menyampaikan atau 

mengkomunikasikan suatu produk kepada pasar sasaran untuk memberi informasi 

tentang keistimewaan, kegunaan dan yang paling penting adalah keberadaaanya, untuk 

mengubah sikap maupun untuk mendorong orang untuk bertindak atau membeli 

produk tersebut. (Luthfi, 2017). 

Kegiatan promosi memberikan kemudahan dalam merencanakan strategi 

pemasaran selanjutnya karena biasanya kegiatan promosi dijadikan sebagai cara 

berkomunikasi langsung dengan calon pembeli. Fungsi utama dari promosi adalah 

untuk meyakinkan target pelanggan bahwa barang dan jasa yang ditawarkan tersebut 

memiliki keunggulan yang berbeda dibandingkan pesaing. Sehingga hal ini dapat 

menarik minat konsumen untuk membeli. Hasil promosi yang dilakukan mampu 
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memberikan dampak bagi perusahaan berupa meningkatnya minat konsumen hingga 

meningkatkan pendapatan. (Luthfi, Isnurrini, 2017).  

E-Promotion (promosi online) adalah kegiatan berpromosi yang dilakukan 

menggunakan media internet dengan segala kelebihannya, antara lain: multimedia, 

interaktif, dan realtime. Proses kegiatan yang dilakukan oleh pihak (perusahaan) dalam 

menawarkan produk barang atau jasa yang dikenalkan atau diiklankan melalui media 

online (internet), sehingga tidak terjadi tatap muka langsung antara pembeli dan 

penjual. E-Promotion menggambarkan tiga bagian dari strategi yang diperlukan untuk 

kegiatan promosi secara online, yaitu promosi peroduk dan jasa, promosi website, dan 

promosi domain. Pengembangan sistem informasi promosi yang dikembangkan secara 

online dapat mempermudah penyampaian informasi dan pengenalan produk 

kekonsumen secara mudah dan detail. (Taat Kuspriyono,2017). E-Promotion sebagai 

salah satu komponen dari peningkata laba perusahaan memiliki peranan penting dalam 

mengkomunikasikan suatu produk, harga produk, kualitas produk dan serta dapat 

menciptakan minat konsumen atau calon konsumen mengenai produk yang memiliki 

kualitas dan harga yang sesuai. (Putri & Safitri, 2015).  

PKBM Maharani merupakan perusahaan yang didirikan sebagai Pusat Kegiatan 

Belajar Masyarakat yang beralamatkan di Jl. Kancil No. 49 Sidodadi, Kec. Kedaton, 

Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung, dengan mengutamakan produk yang 

dikembangkan berupa kopi diantaranya adalah komersil, premium, fine (natural, honey 

proses, semi proses). Sistem pemasaran dan penjualan yang terjadi di PKBM Maharani 

saat ini hanya melayani penjualan dan pemesanan barang melalui media pameran, 

bazar dan langsung ditoko. Proses pemesanan dan penjualan produk kopi dilakukan 
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dengan cara kosumen datang langsung ke pameran, bazar dan toko PKBM Maharani. 

Proses tersebut banyak dikeluhkan konsumen yang berada di luar daerah kota Bandar 

Lampung untuk datang langsung ke pameran, bazar dan toko jika ingin melakukan 

pembelian serta pemesanan dan pembayaran produk kopi. 

Proses pemasaran dan penjualan yang diterapkan saat ini melalui media pameran 

dan bazar, menyebabkan terjadinya keterbatasan lingkup pemasaran, lingkup promosi, 

lingkup pasar (konsumen) dalam memasarkan produk kopi dan kurangnya informasi 

yang diperoleh konsumen mengenai detail produk kopi yang ditawarkan. Proses 

pemasaran dan penjualan pada PKBM Maharani diperlukan aplikasi pendukung untuk 

membantu dalam pemasaran produk kopi, promosi serta penyampaian informasi 

produk kopi dan harga kopi secara detail kepada konsumen serta dilengkapi dengan 

transaksi penjualan produk kopi, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi 

informasi e-promotion (promosi online). Untuk memenuhi kebutuhan teknologi 

informasi dalam proses promosi dan pemasaran produk kopi BKBM Maharani, maka 

akan di bangun sebuah Sistem Analisis & Perancangan SIM (Sistem Informasi 

Manajemen) Prospek Pelanggan Dengan Pendekatan E-Promotion. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana merancang aplikasi e-promotion pada PKBM Maharani? 

2. Bagaimana menganalisis sistem informasi pemasaran dan penjualan produk kopi 

pada PKBM Maharani? 
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3. Bagaimana mengimplementasikan dan menguji aplikasi e-promotion pada PKBM 

Maharani? 

1.3 Batasan Penelitian 

Batasan masalah merupakan ruang lingkup pembahasan yang dilakukan oleh 

peneliti dengan tujuan untuk memfokuskan pada sebuah masalah yang telah di 

identifikasi dan mampu terselesaikan dengan baik tanpa pembahasan diluar dari 

permasalahan, berikut adalah batasan masalah penelitian :   

1. Penelitian difokuskan pada pemasaran dan promosi penjualan produk kopi di 

PKBM Maharani 

2. Sistem dirancang untuk kegiatan pemasaran dan promosi penjualan 

3. Pengujian dilakukan dengan standart ISO/IEC 9126 

4. Pengujian berfokus pada karakteritik Functional Suitability, Performance 

efficiency dan Operability. 

5. Objek penelitian dilakukan di PKBM Maharani  

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan proses penyelesaian permasalahan yang dimaksudkan agar 

permasalah tetap pada proses yang dikembangkan dengan harapan mampu 

memberikan solusi pada sistem yang berjalan sesuai konsep yang dirancang, berikut 

adalah tujuan penelitian : 

1. Membangun dan merancang e-promotion berbasis web pada PKBM Maharani  

2. Memudahkan promosi dan pemasaran pada PKBM Maharani 
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3. Untuk memberikan sarana informasi produk kopi kepada konsumen PKBM 

Maharani. 

4. Menerapkan standart ISO/IEC 9126 untuk pengujian aplikasi e-promotion pada 

PKBM Maharani 

1.5 Manfaat Penelitian 

Selain dari tujuan yang dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, pada 

penelitian ini memiliki beberapa manfaat, berikut adalah manfaat penelitian yang 

dihasilkan: 

1. Memudahkan konsumen PKBM Maharani dalam mengetahui informasi detail 

produk kopi 

2. Membantu PKBM Maharani dalam melakukan promosi dan pemasaran produk 

kopi 

3. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan dalam pengembangan aplikasi 

selanjutnya 

 

 


