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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Pelanggan merupakan kunci utama bagi keberlangsungan suatu perusahaan. 

Perusahaan harus dapat mengelola pelanggan lama dan menarik pelanggan baru: 

kegiatan pemasaran. Pemasaran merupakan salah satu komponen dalam ilmu 

Manajemen Hubungan Pelanggan (Customer Relationship Management). 

Pemasaran saat ini telah menjadi tren untuk melakukan promosi, meningkatkan 

jumlah pelanggan baru untuk memperluas pasar, dan mempertahankan loyalitas 

pelanggan lama untuk meningkatkan volume penjualan perusahaan. Dengan 

bantuan teknologi informasi yang sesuai, kegiatan pemasaran dapat diubah 

menjadi kegiatan yang sangat menguntungkan perusahaan. Kegiatan pemasaran 

dengan bantuan teknologi informasi, e- marketing, dilakukan untuk meningkatkan 

image perusahaan (Meyliana, 2011). 

Kualitas pelayanan saat ini juga sangat diperlukan oleh suatu perusahaan, 

dimana hal ini berkaitan erat dengan kepuasan  pelanggan.  Kualitas  layanan  

memberikan  dorongan  khusus  bagi  para  pelanggan  untuk menjalin  ikatan  

relasi  saling  menguntungkan  dalam  jangka  panjang  dengan  perusahaan.  

Ikatan  emosional semacam  ini  memungkinkan    perusahaan  untuk  memahami  

dengan  seksama  harapan  dan  kebutuhan  spesifik pelanggan.    Loyalitas  

pelanggan  sangat  menentukan  kelangsungan  hidup  dari  suatu  perusahaan,  

maka  dari  itu perusahaan  harus  memelihara  hubungan  yang  baik  dengan  

pelanggan  sehingga  pelanggan  akan  menjadi  loyal terhadap  perusahaan.  Salah  

satu  faktor  penting  dalam  membina  hubungan  baik  dengan  konsumen  dan 
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menciptakan loyalitas pelanggan adalah dengan memberikan pelayanan yang baik 

kepada konsumen (Kalalo, 2013) 

CV Jagat Rimba Putra adalah sebuah manufakur yang bergerak dibidang  

penjualan keramik untuk penjualan segala jenis keramik  yang dipasarkan 

khususnya di Bandar Lampung. CV Jagat Rimba Putra  memiliki misi yaitu 

memberikan komitmen untuk menjaga mutu dan kualitas produk agar para 

pelanggannya selalu mendapatkan yang terbaik dengan tetap memperhatikan 

kualitas dari kesesuaian produk/warna, tahan uji, konsisten, serta kualitas 

pelayanan dan kepuasan pelanggan. CV Jagat Rimba Putra  beralamat di Jl. Pulau 

Damar 18 A Way Kandis, Tanjung Seneng,  Bandar Lampung. 

Terkait proses pemasaran CV Jagat Rimba Putra pemasarannya hanya 

menggunakan brosur dan pembicaraan dari orang ke orang mengenai produk, hal 

ini dirasa  kurang efektif dalam media promosi penjualan keramik. Pelayanan 

informasi dalam menjelaskan produk, melayani konsultasi dan melakukan 

pembelian dimana pelanggan harus mendatangi CV Jagat Rimba Putra hal ini 

membutuhkan waktu yang cukup lama bagi pelanggan, sehingga proses pelayanan 

kurang maksimal. Untuk segi pengeluaran biaya dan penggunaan waktu lebih unggul 

di bandingkan proses terkomputerisasi yang bisa diakses menggunakan internet dari 

sebuah website.  

Dalam pencatatan data pelanggan, pihak CV Jagat Rimba Putra belum 

memiliki sistem manajemen pengolahan data yang baik, yang memungkinkan data 

tersebut hilang ataupun rusak karena banyaknya model form persyaratan yang 

mengguakan media kertas sebagai arsip datanya, juga tidak ada media penyimpanan 

data dan dokumen secara digital. CV Jagat Rimba Putra terus meningkatkan 

pelayanan terhadap pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang dapat 
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digunakan oleh pihak CV Jagat Rimba Putra untuk membantu proses pemasaran 

produk dan pelayanan informasi terhadap pelanggan.   

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka penulis  tertarik  untuk  melakukan 

penelitian dengan  judul “Aplikasi E-Marketing Untuk Meningkatkan 

Pelayanan Informasi Dan Kepuasan Pelanggan Berbasis Web (Studi 

Kasus: CV Jagat Rimba Putra)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah -

masalah yang akan dijelaskan yaitu proses pemasaran masih menggunakan brosur 

dan dari orang ke orang, pelayananan informasi membutuhkan waktu yang cukup 

lama, pencatatan data pelanggan belum memiliki sistem manajemen pengolahan 

data yang baik, yang memungkinkan data tersebut hilang ataupun rusak. 

Berdasarkan masalah yang diuraikan, maka rumusan masalah yang diangkat oleh 

penulis adalah : 

1. Bagaimana mengatasi masalah layanan pemasaran pada  CV Jagat Rimba 

Putra? 

2. Bagaimana membangun website Aplikasi E-Marketing pada CV Jagat 

Rimba Putra? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penulis memberikan batasan masalah pada pembahasan penelitian ini, agar 

pembahasanya tidak terlalu luas atau menyimpang, penelitian ini hanya dibatasi 

pada : 

1. Objek penelitian dilakukan pada CV Jagat Rimba Putra  
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2. Hanya membahas masalah terkait pemasaran dan pelayanan informasi produk 

keramik pada CV Jagat Rimba Putra. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun rincian tujuan dari penelitian ini adalah menghasilakn Aplikasi E-

Marketing Untuk Meningkatkan Pelayanan Informasi dan Kepuasan Pelanggan 

Berbasis Web (Studi Kasus: CV Jagat Rimba Putra). Sebagai berikut : 

1. Untuk mempermudah perusahaan dalam melakukan pemasaran produk pada 

CV Jagat Rimba Putra. 

2. Membangun website yang mampu memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai produk  dan cara pemesananan. 

 

1.5 Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Akademis, 

Hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu 

pengetahuan dalam kajian keilmuan dan perkembangan teknologi, serta 

berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan 

kajian terhadap aplikasi e-marketing untuk meningkatkan pelayanan 

informasi dan kepuasan pelanggan berbasis web. 

2. Bagi Perusahaan, 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan atau pertimbangan dalam 

pengembangan dan pemanfaatan aplikasi e-marketing untuk meningkatkan 
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pelayanani nformasi dan kepuasan pelanggan berbasis web Pada            

CV Jagat Rimba Putra. 

3. Bagi masyarakat, 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pembaca dan menjadi 

literature tambahan bagi penelitian selanjutnya. 


