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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penyebaran informasi pemasaran dan penjualan yang masih menggunakan 

brosur memerlukan anggaran dan sumberdaya manusia untuk menyampaikan brosur 

tersebut ke masyarakat. Hal ini tentu memerlukan pengawasan. Zuboff berargumentasi, 

dalam arah yang sejalan dengan argumentasi Marx yang mengkongkritkan evaluasinya 

tentang biaya tinggi dari sistem manajemen Traditional. Ia menunjukkan bahwa 

komputer dengan sifat ambivalennya dapat berperan dalam pembangunan masyarakat 

alternatif. Otomatisasi meningkatkan otonomi manajemen hanya dengan sedikit ongkos 

melalui terciptanya ruang-gerak para pekerja, dimana ruang gerak tersebut justru 

membuka peluang untuk meningkatkan kualitas kerja individu secara terarah. 

Pandangan ini dinyatakan Zuboff dengan : "Design teknologi sekaligus menyangkut 

asumsi-asumsi yang dapat mengundang atau meniadakan kontribusi insani". Ia 

selanjutnya menyatakan bahwa komputer memungkinkan dua proses transformasi 

komplementer sekaligus. Pertama, komputer dapat digunakan untuk mengotomatisasi 

produksi sehingga membebaskan manusia dari upaya-upaya fisik proses produksi yang 

membosankan. Disisi lain, komputer juga dapat digunakan untuk mengintegrasikan 

mesin dan pekerja pada tingkat keterlibatan intelektual dan produktivitas yang lebih 

tinggi, yang dia sebut dengan istlah “to informate”. Istilah ini bukan sekedar suatu 

alternatif bagi otomatisasi dalam makna yang umum, namun lebih merupakan suatu cara 

yang lebih baik dalam otomatisasi yang mempertimbangkan potensi sumberdaya insani 

dalam lingkungan kerja bersama-sama dengan mempertimbangkan potensi teknikal 

komputer secara sinergis. 

Saat ini, dan bisa jadi ke depan, bahwa salah satu aset perusahaan bisnis 

modern yang sangat berharga adalah sistem informasi yang memiliki tingkat respon 

tinggi serta fokus kepada para penggunanya dari segala aspek. Sistem informasi yang 
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dibangun dengan baik dan benar antara lain dapat meningkatkan produktivitas, 

mengurangi stok material produksi, menghilangkan kegiatan yang tidak memiliki 

manfaat (nilai tambah), meningkatkan layanan dan kepuasan pelanggan, 

mengkoordinasikan setiap bagian dalam perusahaan serta meningkatkan kualitas 

kebijakan manajemen. Sedangkan secara umum manfaat-manfaat tersebut dapat 

dikategorikan sebagai manfaat berwujud (tangible benefit) dan manfaat tak berwujud 

(intangible benefit).  

Perusahaan di dunia sekarang ini menghadapi pacu percepatan yang terus 

berubah sehingga membutuhkan cara yang sederhana dan cepat untuk merakit dan 

memodifikasi aplikasi bisnis. Sistem Informasi Jejaring Pemasaran pada Lamban Sastra 

Isbedy Stiawan ZS, dibangun guna meningkatkan kualitas bisnis penjualan buku. Bagi 

Komunitas sastra sudah banyak yang membeli buku di Lamban Sastra Isbedy Stiawan 

ZS, Untuk itu Lamban Sastra Isbedy Stiawan ZS memerlukan website guna memperluas 

jaringan pasar karena, selama ini buku-buku yang di jual hanya di pasarkan melalui 

acara launcing dan media sosial. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

diambil sebuah rumusan masalah yaitu : 

1. Bagaimana mempromosikan buku-buku di Lamban Sastra Isbedy Stiawan  

ZS agar penjualannya mengalami peningkatan? 

2. Bagaimana membangun website Lamban Sastra Isbedy Stiawan ZS? 

 

1.3 Batasan Masalah  

Agar permasalahan tidak meluas dan menyimpang dari pembahasan maka 

ruang lingkup permasalahan adalah sebagai berikut : 

1. Sistem Informasi Jejaring Pemasaran dibuat dalam bentuk website. 

2. Sistem Informasi Jejaring Pemasaran Lamban Sastra Isbedy Stiawan ZS dapat 

diakses oleh dua user yaitu admin dan pengunjung. 
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3. Website yang dibangun hanya pada tahap pemesanan buku. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yaitu :  

1. Membangun perangkat lunak yang memasarkan penjualan buku dan kegiatan 

resmi Lamban Sastra Isbedy Stiawan ZS. 

2. Membangun perangkat lunak yang dapat meningkatkan penjualan buku pada 

Lamban Sastra Isbedy Stiawan ZS 

3. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata S1 Sistem informasi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini yaitu: 

1. Bagi Organisasi  

Mumudahkan dan menghemat biaya dalam melakukan pemasaran 

2.   Bagi Peneliti  

       Mampu merancang dan mendesign sistem informasi jejaring pemasaran 

3. Bagi Akademisi 

a. Penelitian ini bisa sebagai acuan untuk penelitian berikutnya dan bisa 

mengembangkan tentang penelitian ini. 

b. Menyediakan akses terhadap banyak informasi yang dapat diakses dengan 

mudah oleh  mahasiswa. 

 

1.6   Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang pemasaran bisnis secara online atas kinerja marketing yang 

menggunakan teknologi informasi berbasi web sebagai pendukung penjualan maka 

diuraikan jurnal berikut. 

1. Sandy Kosasih (2015), tujuan penelitian ini adalah membuat pelayanan seta 

mengefektifkan jalannya bisnis penjualan mobil bekas. Perancangan sistem 
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menggunakan pendekatan ICDM (Internet Commerce Development 

Methodology). Pendekatan ICDM menggabungkan struktur manajemen, 

prosedur keterlibatan pelanggan dan memberikan pedoman pada pengembangan 

budaya organisasi yang kondusif 

2. Iwan Rijayana (2016), tujuan penelitiannya adalah media penjualan dan promosi 

dengan menggunakan aplikasi sistem pemasaran berbasis web yang dapat 

memperluas daerah pemasaran produk. Metode penelitian dalam pembangunan 

sistem ini yaitu : Object Oriented Analyst and Design) dan menggunakan free 

web yaitu wordpress sebagai tools - nya. 

3. Amirullah dkk (2016), Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempermudah 

pelanggan menemukan perumahan  yang  diinginkan dengan menampilkan type 

rumah, harga rumah, dan lokasi perumahan dengan pemetaan. Metode analisa 

yang digunakan adalah metode analisa PIECES dan untuk metode perancangan 

dalam penelitian ini menggunakan UML, perancangan interface hingga 

pengkodingan dan database menggunakan syntax PHP, MySql, dan Jquery, 

hingga sampai pada tahap pengujian fungsional sistem menggunakan blackbox 

testing 

4. Febriyan Rina Fitriana dkk (2016), tujuan penelitian ini menerangkan bahwa 

pemasaran menggunakan media sosial memiliki keterbatasan kemampuan dalam 

penyebaran informasi. Analisis dalam perancangan ini menggunakan analisi 

SWOT. 

5. Teguh Hari Wibowo dkk (2013), Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan 

merancang situs web untuk bagian pemasaran pada PT Radio Sonora. 

Perancangan situs web ini menggunakan perancangan analisis terstruktur dengan 

metode waterfall model dan menggunakan flowchart diagram dan entity 

relationship diagram untuk menggambarkan sistem dari situs web yang akan 

dibuat. Situs web yang dibuat ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan 

bagian pemasaran dalam mengelola informasinya. 
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Jadi, perbedaan penelitian Sistem Jejaring Pemasaran ini dengan penelitian di 

atas adalah sistem yang dibangun sampai pada tahap pemesanan dan pembayaran 

dimana perancangan sistem yang dibangun menggunakan pendekatan Object Oriented 

Programming (OOP) dengan Unified Modeling Language (UML), yaitu usecase 

diagram, class diagram, dan activity diagram. 

 


