
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia telah banyak mengalami 

kemajuan, didukung dengan teknologi komunikasi yang menunjukkan 

peningkatan yang sangat signifikan merupakan alternatif yang tepat bagi suatu 

perusahaan untuk menunjang kinerja dari perusahaan tersebut agar dapat berjalan 

dan bekerja dengan baik. Pada umumnya masyarakat selalu menginginkan sesuatu 

yang berbeda, tidak terkeculi dengan cara berbelanja. Oleh karena itu dengan 

membuka usaha berbentuk dengan konsep e-commerce diharapkan akan mampu 

menarik minat konsumen untuk melakukan transaksi pada website PT Hinalang 

Jaya yang telah disediakan oleh penulis menggunakan metode CRM dan SOSTAC. 

Customer Relation Management (CRM) adalah suatu metode yang 

digunakan untuk mempermudah proses komunikasi antara konsumen dan 

perusahaan untuk bertujuan menimbulkan rasa nyaman pada diri konsumen 

terhadap perusahaan, sasaran utama CRM adalah loyalitas dari para pelanggan 

(Strene, 2000). PT Hinalang Jaya adalah salah satu perusahaan yang bergerak 

sebagai retailer usaha penjualan produk elektronik yang ada diwilayah Kaliwungu 

Dusun III RT 05, RW 03 Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah. Sebagai salah 

satu usaha yang tergolong maju dan berkembang, namun persaingan bisnis 

semakin banyak, sehingga mengalami kendala pada terbatasnya area pemasaran, 

sulitnya akses dari konsumen untuk melakukan pemesanan dan transaksi, maka 

diperlukannya mengembangkan usaha dengan memanfaatkan Teknologi 

Informasi yang dapat mengelola proses bisnis dan melakukan pengolahan data 
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yang ada pada perusahaan PT Hinalang Jaya. Proses pengolahan data terkait data 

penjualan barang dan data konsumen yang berjalan saat ini masih menggunakan 

pencatatan konvensional, yaitu belum adanya suatu sistem yang dapat mengolah 

data secara otomatis untuk mempercepat proses pengolahan data untuk menjadi 

informasi. 

Salah satu bukti kebutuhan yang diinginkan oleh pemilik PT Hinalang 

Jaya dalam melakukan pemasaran produknya adalah perusahaan ingin produk 

yang dijual dapat dipromosikan secara luas keberbagai daerah sehingga produk 

pada PT Hinalang Jaya dapat dikenal oleh masyarakat luas dan meningkatkan 

penjualan usaha miliknya tanpa meski harus membutuhkan biaya yang besar 

dalam melakukan proses periklanannya. Kemudian dari sistem tersebut mampu 

memberikan keterangan terkait data penjualan barang dan data konsumen yang 

ada pada PT Hinalang Jaya sebagai salah satu upaya pengendalian data penjualan 

barang dan data konsumen memudahkan admin PT Hinalang Jaya dalam 

melakukan pembuatan laporan penjualan dan data konsumen yang ada pada 

perusahaan didukung dengan menggunakan metode penelitian Situation Analysis, 

Objective, Strategy, Tactics, Action And Control (SOSTAC). Dalam strategi 

SOSTAC merupakan sebuah tahapan penelitian, yang mendefinisikan 

perkembangan-perkembangan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan (Chaffey, 2009). Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis 

terarik untuk mengangakat judul “Penerapan E-Commerce Menggunakan 

Metode SOSTAC Dan CRM (Studi Kasus: PT. Hinalang Jaya). 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat diambil sebuah rumusan masalah, yaitu : 

1. Bagaimana merancang e-commerce untuk PT. Hinalang Jaya dalam 

memasarkan dan menjual produknya. 

2. Bagaimana membangun e-commerce yang menerapkan metode Sostac dan 

CRM pada PT. Hinalang Jaya. 

  

1.3.  Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas penulis 

membatasi masalah yaitu : 

1. Lokasi yang menjadi objek penelitian adalah PT Hinalang Jaya. 

2. Hanya membahas terkait proses pemasaran dan penjualan pada PT 

Hinalang Jaya. 

3. Menggunakan bahasa pemprograman PHP. 

4. Menggunakan database Mysql. 

5. Melakukan tahapan pengujian kualitas fungsi program yang akan 

menggunakan Black Box. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Perancangan e-commerce pada PT Hnalang Jaya dalam pemasaran dan 

penjualan produknya adalah melalui media online untuk mempermudah 
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pelanggan mengakses pembelian dan melihat katalog barang yang ada 

di PT Hinalang Jaya. 

2. Untuk memperluas penualan yang ada diperusahaan PT Hinalang Jaya. 

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Pada PT Hinalang Jaya, manfaat yang didapat adalah terbantunya proses 

serta meningkatkan daya pemasaran dan penjualan usaha miliknya, 

memberikan kemudahan bagi admin melakukan pengolahan data 

penjualan dan data konsumen, memberikan kemudahan dan meningkatkan 

pelayanan ke konsumen dengan baik. 

2. Dengan adanya rancangan suatu sistem yang akan dibuat, maka akan 

mempermudah memberikan pelayanan bagi perusahaan dan konsumen 

berkomunikasi melalui web yang telah disediakan, mempermudah untuk 

konsumen dapat dengan mudah mengakses informasi dan melihat katalog 

produk barang yang ditawarkan oleh perusahaan dan cara pemesanan 

barang dan perusahaan mendapatkan hasil laporan penjualan yang 

dibutuhkan dengan response time. 


