
 
 

 
 

 BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Penggunaan internet saat ini sangat berkembang, internet digunakan untuk 

mencari informasi,  mendukung proses bisnis sehingga mendorong perusahaan 

semakin kompetitif. Penggunaan internet memberikan keleluasan bagi pelanggan 

untuk dapat melakukan transaksi, menawarkan produk dan jasa, berkomunikasi 

dengan produsen maupun konsumen, tanpa harus dibatasi dengan jarak dan waktu, 

sehingga dapat meningkatkan pangsa pasar dan memberikan peluang yang lebih 

besar. Dari pemikiran tersebut kemudian berkembang konsep e-marketing sebagai 

salah satu strategi didalam dunia bisnis.  

E-marketplace merupakan sebuah pasar virtual dimana pasar tersebut menjadi 

tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi. E-marketplace  

mempunyai fungsi yang sama dengan sebuah pasar tradisional, hanya yang menjadi 

perbedaannya adalah E-marketplace ini lebih terkomputerisasi dengan 

menggunakan bantuan sebuah jaringan dalam mendukung sebuah pasar agar dapat 

dilakukan secara efisien dalam menyediakan update informasi dan layanan jasa 

untuk penjual dan pembeli. (Skovgard, 2002)  

E-marketing memanfaatkan teknologi jaringan publik seperti internet untuk 

memasarkan produk dan layanan kepada pelanggan menggunakan media web. 

Promosi, iklan, transaksi pembayaran dapat dilakukan melalui halaman web. 

Pengguna internet marketing dapat dengan mudah mengakses informasi dimana 

saja dengan komputer yang terhubung dengan internet. Internet marketing di 

Indonesia saat ini sudah mulai menunjukkan respon yang positif. Hal itu 

dikarenakan pasar yang dihasilkan di Indonesia sangatlah luas dan beragam, dalam 
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proses pemasaran hubungan dengan konsumen dapat menjadi tujuan utama dalam 

memperoleh keuntungan bagi penjual. Dua sasaran pemasaran yaitu menjanjikan 

keunggulan nilai untuk menarik pelanggan baru, serta memberikan kepuasan untuk 

menjaga pelanggan yang ada. Pemahaman moderen tentang pemasaran yaitu 

memuaskan kebutuhan konsumen dan pemasaran merupakan fungsi organisasi dan 

sekumpulan proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan mengelola 

hubungan konsumen dengan cara yang menguntungkan organisasi dan para 

pemegang kepentingannya.   

Saat ini banyak kelompok tani atau organisasi yang sudah berbisnis dengan 

menggunakan e-marketing sebagai alat pemasaran diantaranya dalam bidang 

penjualan, periklanan, sebagai contoh kelompok tani ataupun perorangan yang 

sudah berkembang di dalam bidang pemasaran dan penjualan benih ikan lele yaitu  

Jual bibit lele sangkuriang bang deden inkuiri.com. Dalam hal ini peneliti ingin 

menerapkan pemasaran dalam bidang penjualan khususnya dalam bidang penjualan 

ikan lele. Pada umumnya masalah yang dihadapi oleh kelompok tani pembudidayan 

ikan lele adalah penyebaran informasi tentang penjualan ikan lele pada kelompok 

tani sumber rezeki masih sedikit yang mengetahui, sehingga pemasaran ikan lele 

pada kelompokk tani sumber rezeki sangat sulit untuk menjual ikan berjumlah 

banyak karna kurangnya informasi pengenai penjualan ikan lele tersebut, kemudian 

sulitnya mendapatkan informasi mengenai ikan lele yang dijual oleh kelompok tani 

ikan lele kususnya kelompok tani Sumber Rezeki, dan lingkup pemasaran yang 

kurang luas yang mengakibatkan pemasaran ikan lele menjadi terbatas dan sulitnya 

dalam memasarkan ikan lele pada kelompok tani sumber rezeki karena informasi 

https://inkuiri.com/site/olx.co.id/hobi-olahraga/hewan-peliharaan/ikan/jual-bibit-lele-sangkuriang-bang-deden.5ed275167a3494e8d96859bfe208650038724ed0.id
https://inkuiri.com/site/olx.co.id/hobi-olahraga/hewan-peliharaan/ikan/jual-bibit-lele-sangkuriang-bang-deden.5ed275167a3494e8d96859bfe208650038724ed0.id
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mengenai pembudidayaan ikan lele pada kelompok tani sumber rezeki sangat 

minim.  

 Berdasarkan permasalahan diatas kelompok tani pembudidaya ikan lele butuh  

dibuatkan suatu aplikasi pemasaran berbasis web yang dapat memperluas 

jangkauan pasar dan menarik para konsumen baru untuk membeli ikan lele pada 

kelompok tani Sumber Rezeki. Selain itu pelanggan dapat mengetahui harga-harga 

dan jenis ikan lele yang akan dibeli untuk dikembangbiakkan, ikan yang disediakan 

oleh kelompok tani dan mengetahui jenis ikan lele sesuai dengan keinginan 

pembeli.  

 

1.2 Perumusan Masalah  

1. Bagaimana menyajikan informasi mengenai penjualan ikan lele? 

2. Bagaimana memasarkan produk atau hasil budidaya ikan lele pada kelompok 

tani Sumber Rezeki? 

3. Bagaimana menguji fungsionalitas dari aplikasi e-marketplace kelompok tani 

Sumber Rezeki? 

 

1.3 Batasan Masalah  

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah sesuai dengan tujuan penelitian, 

serta memudahkan dalam pengumpulan dan pengolahan data, analisa serta 

menarik kesimpulan, maka ruang lingkup penelitian dibatasi dan diasumsikan 

sebagai berikut:  

1. Hanya membahas tentang kelompok tani yang bergerak dibidang 

pembudidayaan ikan lele yang berada di desa cipadang. 
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2.  Aplikasi e-marketplace digunakan untuk mempromosikan dan menjual ikan 

lele yang dibuat berbasis web   

3. Aplikasi e-marketplace hanya sebagai wadah bagi kelompok tani yang akan 

mejual ikan sesuai dengan jenis ikan lele yang telah disepakati. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah : 

1. Membangun sistem yang menyajikan informasi mengenai, penjualan ikan 

lele pada kelompok tani tani sumber rezeki berbasis web. 

2. membangun aplikasi e-marketplace sebagai sarana pemasaran dan penjualan 

bagi kelompok tani sumber rezeki desa cipadang yang dapat diakses secara 

online. 

3. Pengujian fungsi dari masing-masing button  menggunakan pengujian sistem 

black box testing. 

 

1.5 Manfaat penelitian 

1. Dapat menyaikan informasi mengenai penjualan ikan lele 

2. Membangun sistem informasi penjualan yang dapat dijadikan media 

berkumpulnya kelompok tani untuk menjual hasil pembudidayaan ikan lele. 

3. Mempermudah kelompok tani ikan lele dalam mempromosikan ikan lele 

dengan harga yang terjangkau. 

4. Dapat mempermudah pembeli atau customer dalam melakukan transaksi, dan 

dapat memilih jenis ikan lele yang akan dibeli. 


