
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi yang pesat turut mempengaruhi dunia 

bisnis. Arus perputaran informasi di dalam  dunia  bisnis  sangatlah  cepat  dan  

bahkan  sudah menjadi  sebuah  kepentingan  yang  mendesak,  teknologi pun ikut 

berkembang di dalamnya sehingga menjadi sebuah istilah yang kita kenal dengan 

teknologi informasi. Dengan berkembangnya teknologi informasi akan 

memudahkan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Salah satu teknologi 

informasi yang mendukung kebutuhan tersebut adalah internet. Saat ini 

perkembangan internet terjadi sangat cepat dan dapat menjangkau seluruh dunia 

dan setiap perusahaan menginginkan produknya dikenal oleh masyarakat luas. 

Salah satu fungsi internet yang menjadi fokus penelitian ini adalah 

kemampuannya untuk melakukan kegiatan pemasaran baik produk dan brand 

image secara online bagi siapa saja yang membutuhkan dan terhubung dengan 

media internet. Hal ini lah yang disebut dengan e-marketing yang memberikan 

banyak kemudahan dan keuntungan lebih bagi perusahaan, pelanggan dan rekanan 

bisnis dari perusahaan.  

E-marketing sangat menarik karena era globalisasi menuntut banyak 

kemudahan dan kecepatan informasi. Bagi perusahaan, e-marketing dapat 

memperluas pasar, memperluas brand image perusahaan, dan memberikan 

kemudahan dalam memberikan informasi kepada pelanggannya. Sedangkan bagi  

pelanggan, barang atau jasa yang diinginkan dapat diperoleh tanpa harus  
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meninggalkan  rumah atau kantor  (mempermudah pelanggan dalam mengakses  

informasi produk perusahaan), cukup dengan membuka situs web, memilih  

produk atau jasa yang diinginkan, memesan, melakukan transaksi maka produk 

atau jasa tersebut akan dikirimkan. Pemilihan strategi  e-marketing yang cocok 

dengan perusahaan dan mengetahui detil cara dan dampak penerapannya sangat 

penting dan diperlukan oleh perusahaan. 

Bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang pemasaran produk 

makanan. Pada umumnya masalah yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan 

adalah penyebaran informasi hanya terbatas pada para pelanggan tetap sehingga 

perlu dikembangkan suatu aplikasi pemasaran berbasis web yang dapat 

memperluas jangkauan pasar dan menarik para pelanggan baru. Selain itu, bidang 

perekonomian yang ketat persaingannya, memerlukan adanya sistem pemasaran 

yang baik dan tepat untuk menunjang aktivitas pemasaran yang memegang 

peranan penting dalam perusahaan-perusahaan, karena aktivitas inilah yang 

menjembatani antara pelanggan dengan perusahaan dan yang menentukan tingkat 

perkembangan di perusahaan. Kendala-kendala yang ditemukan dalam pemasaran 

dan pemesanan produk pada perusahaan-perusahaan ini adalah sulitnya 

mendapatkan informasi yang detail mengenai produk-produk yang dipasarkan dan 

daerah pemasaran yang kurang luas. 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis mengambil judul 

penelitian yaitu “Penerapan Responsif Web Design Pada Aplikasi E-Marketing 

Sebagai Sarana Pemasaran Kerupuk Wilayah Lampung” sebagai judul skripsi. 
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1.2. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana menyajikan informasi mengenai pemasaran produk makanan 

khususnya kerupuk? 

2. Bagaimana menerapkan sistem informasi e-marketing yang dapat dijadikan 

sebagai media yang dapat diakses melalui komputer maupun gadged? 

  

1.3. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah sangat diperlukan agar mempermudah dalam 

pembahasan dan lebih mengarah pada pokok persoalan, diantaranya: 

1. Hanya membahas tentang perusahaan yang bergerak dalam bidang 

pemasaran produk makanan kerupuk di lampung. 

2. Sistem informasi e-marketing digunakan untuk mempromosikan dan 

memasarkan produk makanan kerupuk di wilayah lampung yang dibuat 

berbasis web. 

3. Penerapan responsive web design menggunakan bahasa pemrograman PHP 

dan menggunakan basis data MySQL. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berikut ini merupakan tujuan dari penelitian ini: 

1. Merancang dan membangun sistem informasi yang menyajikan informasi 

mengenai pemasaran produk makan kerupuk 

2. Merancang desain sistem aplikasi e-marketing berbasis website dalam 

kegiatan pemasaran produk makanan kerupuk  
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3. Menerapkan sistem informasi e-marketing yang dapat dijadikan sebagai 

media yang dapat diakses melalui komputer maupun gadget.  

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan yaitu : 

1. Memudahkan masyarakat luas dalam mengetahui perusahaan yang bergerak 

dalam bidang pemasaran produk makanan khususnya kerupuk di wilayah 

lampung 

2. Memperluas daerah pemasaran.  

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Adapuan sistematika penulisan skripsi ini antara lain : 

BAB I 

Berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, tahapan penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II 

Berisikan tentang uraian dasar yang mendukung pembahasan. Materi yang 

diambil dapat merupakan pengertian dasar teori dari masalah yang sedang 

dikaji dan disusun sendiri oleh mahasiswa sebagai tuntunan untuk 

memecahkan masalah, berbentuk uraian kuantitatif, model matematis, atau 

persamaan-persamaan yang langsung berkaitan dengan isi yang dibahas 

dalam pembahasan. 
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BAB III 

Bagian ini menguraikan analisis dan rancangan sistem yang digunakan yaitu 

berisikan pengembangan sistem prototype dan pemodelan Unified Modeling 

Language (UML). 

BAB IV 

Pada bab ini membahas tentang analisis dan perancangan sistem yaitu 

menggunakan analisis PIECES dan pengembangan sistem menggunakan 

UML. 

BAB V 

Pada bab ini membahas tentang hasil dan pembahasan dimana hasil yang 

akan didapat akan dilakukan dengan cara implementasi dan pembahasan 

akan dijelaskan menggunakan pengujian sistem yaitu Black Box. 

BAB VI 

Berisikan Tentang Kesimpulan dan Saran yang harus dinyatakan terpisah. 

1. Simpulan, merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan 

dari hasil kajian pembahasan. 

2. Saran, dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan peneliti, 

ditujukan kepada pembaca atau peneliti dalam bidang sejenis yang 

ingin melanjutkan atau mengembangkan lebih lanjut. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 


