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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1   Latar belakang 

Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, menuntut semua 

perusahaan untuk memiliki strategi untuk tetap mempertahankan perusahanya, 

pesatnya perkembangan dalam penggunakan jaringan internet sangat diperlukan 

baik untuk kepentingan perusahaan maupun kepentingan konsumen, segala 

pekerjaan dimudahkan dalam penggunakan teknologi internet, seperti 

memasarkan produk, melakukan promo dan transaksi hingga pengiriman barang, 

sehingga persaingan antar perusahaan menjadi lebih ketat dan mengharuskan 

sebuah perusahaan menerapkan teknologi internet. 

PD Darmo merupakan perusahaan dagang yang mengelola perlengkapan 

dan peralatan bangunan yang berdiri pada tahun 2010, nama PD Darmo diambil 

dari nama pendirinya yaitu Tn Darmo hingga saat ini telah diteruskan oleh 

anaknya yaitu Tn Jhon dan beralamat di desa haduyang branti raya lampung 

selatan. Produk yang ditawarkan pada PD Darmo sangat dibutuhkan semua 

kalangan sebagai bahan dan alat dasar untuk sebuah pembangunan baik rumah 

maupun gedung. Sehingga banyak produk yang disediakan belum banyak 

diketahui diwilayahnya. Hal tersebut menjadi tugas perusahaan untuk memperluas 

pasar dan meningkatkan minat konsumen, melalui pemasaran elektronik atau 

menggunakan internet. Perusahaan harus mengikuti perkembanganya agar tertap 

dapat bersaing, banyak perusahaan yang gencar melakukan promosi untuk 

menarik dan mempertahankan konsumen dengan memanfaatkan teknologi 

informasi khususnya internet  yang terus berkembang, termasuk dalam pembuatan  



2 

 

website dan pemasaran produk yang berbasis online hal  ini sepantasnya  terjadi  

demi  mencapai  efektifitas  dan  efisiensi  dalam  proses  bisnis  dan  pemasaran. 

untuk  dapat  bersaing  dengan  para  pesaing  dibutuhkan    suatu  strategi  

pemasaran  yang  tepat  dan inovatif  dalam  meningkatkan  pemasaran  dan  

proses  bisnis  dari  perusahaan  tersebut (Santi dan Putra, 2016). Pada PD Darmo 

belum menerapkan teknologi yang memanfaatkan jaringan internet dan belum 

memiliki media pemasaran secara elektronik, sehigga produk hanya dikenal pada 

wilayah perusahaan tersebut dan pelayanan yang terapkan hanya diberikan kepada 

pelanggan yang memiliki usaha retail. 

Teknologi baru dalam pemasaran produk yang sering disebut E-marketing 

belum diterapkan di PD Darmo untuk membantu memperkenalkan produk secara 

online menggunakan web, dengan menggunakan web informasi yang disampaikan 

akan lebih mudah diakases tanpa harus terkendala oleh jarak dan waktu serta 

MySQL sebagai database agar data dapat dikelola dengan baik untuk mengatasi 

permasalahan terkait pengolahan data yang ada pada perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai 

bagaimana membuat suatu aplikasi yang dapat digunakan dengan mudah dalam 

mendapatkan informasi dengan judul “Sistem informasi E-marketing untuk 

meningkatkan pelayanan konsumen (Studi Kasus : PD Darmo)”. 
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1.2   Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas pada 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi E-marketing 

pada PD Darmo ? 

2. Bagaimana meningkatkan pelayanan konsumen menggunakan E-

marketing pada PD Darmo ? 

 

1.4   Batasan masalah 

Agar penelitian dalam  rencana skripsi ini lebih terarah dan memudahkan 

dalam  pembahasan, maka perlu adanya pembatasan masalah, yaitu : 

1. Merancang sistem E-marketing. 

2. Tidak membahas pembukuan akuntansi. 

3. Sistem yang akan dibuat berbasis web, yang nantinya sistem akan 

menyampaikan informasi produk ke konsumen lebih mudah. 

 

1.3   Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu, merancang sistem informasi E-marketing 

untuk meningkatkan pelayanan konsumen pada PD Darmo. 

 

1.5   Manfaat penelitian    

Penelitian yang dilakukan diharapkan bermanfaat bagi perusahaan PD 

Darmo , diantaranya sebagai berikut: 
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1. Menghasilkan sistem yang dapat mengelola pemasaran produk secara 

online menggunakan web. 

2. Menggunakan internet bermanfaat untuk meningkatkan dan memperluas 

pasar sehingga perusahaan dan produk dapat dikenal dengan baik. 


