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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Soccer Bandar Lampung merupakan perusahaan dibidang penjualan 

peralatan dan perlengkapan olahraga yang memiliki produk-produk berkualitas 

dan bermacam produk olahraga, sehingga proses bisnis pada bidang penjualan 

maupun promosi erat kaitan dengan strategi bisnis yang diterapkan masing-

masing perusahaan. Strategi yang diterapkan bertujuan untuk memberikan 

pelayanan terhadap pelanggan seperti untuk mempertahankan atau menarik minat 

pelanggan. Informasi yang didapat saat ini sangat mudah untuk diakses oleh 

masyarakat dengan memanfatkan teknologi komputer seperti jaringan internet, 

dengan hal tersebut menuntut perusahaan mengikuti perkembangan teknologi agar 

dapat bersaing.  

Promosi merupakan salah satu aktivitas penting yang dilaksanakan oleh 

perusahaan dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan, terutama tujuan 

perusahaan yang bersifat ekonomis yaitu untuk mengembangkan usahanya agar 

memperoleh laba maksimum dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan. 

Promosi mempunyai peranan penting dalam dunia usaha untuk selalu mencari, 

memperoleh dan mempertahankan pangsa pasarnya. Kegiatan promosi yang 

dilakukan perusahaan untuk memasarkan produk, kualitas layanan juga berperan 

penting dalam keputusan konsumen untuk tetap menjadi pelanggan  perusahaan 

(Daud, 2013). 

Kegiatan transaksi yang terjadi pada soccer Bandar Lampung dan 

pemasaran produk yang ada dengan dilakukan menggunakan sistem secara 
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manual (tertulis) sering mengalami kesulitan pada saat pencarian data, pencatatan 

hingga perekapan data dan belum menerapkan sistem pemasaran secara online (E-

marketing) memungkinkan pelanggan tidak dapat mengetahui informasi produk 

terbaru dengan mudah karena harus datang keperusahaan sehingga perlu adanya 

pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah penyampaian informasi 

produk ke pelanggan (Fadilah, 2017). E-marketing sendiri merupakan penggunaan 

teknologi informasi dalam proses membuat, berkomunikasi, dan memberikan nilai 

(value) kepada pelanggan yang dapat membantu bisnis dalam pemasaran produk 

(Sari, 2014). Untuk dapat meningkatkan pelayanan informasi yang baik mengenai 

promosi perlu adanya strategi untuk mempermudah penyampaian informasi ke 

pelanggan yaitu menggunakan strategi komunikasi yang dilakukan menggunakan 

internet secara online.  

Internet adalah media terbaru bagi Public Relations untuk mempengaruhi 

pasar. Internet merupakan suatu alat yang sangat kuat yang memberikan 

kesempatan untuk dengan segera mendekati konsumen dengan sangat cepat 

memalui website  yang dirancang dan terhubung ke beberapa layanan website lain 

sehingga dapat menjadi cara untuk membangun market place dengan 

memanfaatkan layanan toko online. Menurut Brunn, Jensen, & Skovgaard (2002), 

e-marketplace adalah wadah komunitas bisnis interaktif secara elektronik yang 

menyediakan pasar dimana perusahaan dapat ambil andil dalam B2B e-commerce 

dan memperluas kombinasi dari bisnis sehingga memungkinkan dua pihak 

perusahaan dan konsumen saling bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen, dengan adanya sistem promosi dengan menggunakan strategi 

komunikasi dapat dibangun sebuah sistem menggunakan website dengan 
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mengutamakan komunikasi ke pelanggan dan menghubungakanya ke market 

place sehingga konsumen atau pelanggan dapat memperoleh informasi lengkap 

mengenai produk dan dapat melakukan transaksi dengan mudah melalui market 

place. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat dilihat bahwa sistem yang 

sedang berjalan belum menerapkan sistem E-marketing sehingga perlu adanya 

perancangan sistem menggunakan alat pengembang sistem UML dan metode 

pengembang sistem Prototype.  Sehingga penulis tertarik untuk menulis laporan 

dengan judul “Analisis dan Perancangan E-marketing Menggunakan Desain 

Strategi Komunikasi dan Promosi (Studi Kasus : Soccer Bandar Lampung)” 

1.2   Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka 

dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana merancang E-

marketing menggunakan desain komunikasi dan promosi pada Soccer Bandar 

Lampung ? 

 

1.3  Batasan masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan secara terarah dan sesuai dengan yang 

diharapkan maka ditetapkan batasan masalah yaitu: 

1. Melakukan analisis terhadap promosi yang terkait pada Soccer Bandar 

Lampung 

2. Tidak membuat catatan akuntansi 

3. Transaksi yang dilakukan melalui marketplace 
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1.4  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu: 

1. Membangun sebuah sistem E-marketing dengan menggunkan desain strategi 

komunikasi serta dapat melakukan promosi dengan mudah. 

2. Sebagai syarat menyelesaikan program studi S1 sistem informasi. 

 

1.5  Manfaat Penelitian dan Kontribusi Penelitian    

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu: 

1. Bagi peneliti  

Dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh pada masa perkuliahan 

serta dapat berkonstribusi secara ilmiah. 

2. Bagi perusahaan  

Dengan adanya sistem E-marketing dan promosi dapat meningkatkan profit 

perusahan dan mempermudah pengenalan produk ke masyarakat luas. 

 


