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1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi membawa perubahan

besar di berbagai bidang kehidupan. Salah satu strategi pemasaran yang

berkembang saat ini adalah melalui media internet khususnya website dimana saat

ini sedang berkembang pesat. Hampir seluruh perusahaan kecil maupun besar saat

ini telah menggunakan website untuk melakukan pemasaran atau lebih dikenal

dengan istilah e-marketing(Santi & Putra, 2016). Internet merupakan pasar global

yang sangat besar dengan akses 24 jam tanpa henti sehingga dimanfaatkan

sebagai media promosi, menyediakan informasi bagi pelanggan, bahkan

menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut, dengan adanya

e-marketing baik perusahaan maupun pelanggan dapat saling mengenal dan

berkomunikasi satu sama lain secara cepat sehingga dapat meningkatkan

kauntungan bagi kedua belah pihak (Rudy, 2008).

Strategi pemasaran pada perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan

teknologi internet yang lebih dikenal dengan istilah e-marketing (Electronic

Marketing). E-marketing adalah penggunaan teknologi informasi dalam proses

membuat, berkomunikasi, dan memberikan nilai (value) kepada pelanggan. E-

marketing mempengaruhi pemasaran tradisional dalam dua cara, pertama, e-

marketing meningkatkan efisiensi dalam fungsi pemasaran tradisional, kedua,

teknologi dari e-marketing merubah banyak strategi pemasaran. Hasil perubahan

dalam model bisnis baru ini dapat menambah nilai (value) pelanggan dan
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meningkatkan keuntungan perusahaan (Strauss & Frost, 2009). E-marketing

adalah melakukan bisnis online yang bentuknya paling jelas adalah menjual

produk kepada konsumen secara online. Sederhananya adalah membuat,

mengelola dan meluaskan hubungan komersial secara online (Kienan, 2001). E-

marketing adalah seluruh aktivitas online atau berbasis elektronik yang

memfasilitasi proses manufaktur barang dan jasa produsen untuk memuaskan

pelanggan (Reedy, et al., 2000).

Tekad Collection adalah perusahan yang bergerak dalam bidang penjualan

fashion beserta kebutuhannya, masalah pada Tekad Collection yaitu sering kali

pelanggan mengalami kesulitan dalam pencarian informasi, hal ini terjadi karena

belum adanya website berbasis e-marketing pada Tekad Collection, dan sering

kali pelanggan mengalami kekecewaan karena ketika mencari pakaian jumlah

persedian tidak tersedia, dan sering ketika customer sampai di Tekad Collection

pakaian telah habis, dan Tekad Collection akan sulit mengalami perkembangan

dalam memasarkan produk karena banyaknya persaingan pemasaran pada

perusahaan apabila tidak menggunakan teknologi internet berbasis e-marketing,

serta lokasi perusahaan yang berada di pedesaan yang tidak banyak costumer

mengetahuinya.

Alternatif dari masalah diatas, maka akan dibuat aplikasi secara online

berbasis e-marketing yang akan dibangun oleh Tekad Collection ini, di fokuskan

metode pengembangan sistem waterfall, perancangan sistem UML, dan aplikasi

yang digunakan Dreamweaver dan MySQL sebagai database untuk
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menyebarkaninformasi mengenai layanan, fasilitas, menu, dan promo serta

memberikan kenyamanan bagi pelanggan dalam mencari quantity barang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sering kali pelanggan mengalami kesulitan dalam pencarian

informasi, hal ini terjadi karena belum adanya website berbasis e-marketing

padaTekad Collection, dan sering kali pelanggan mengalami kekecewaan karena

ketika mencari pakaian jumlah persedian tidak tersedia, dan sering ketika

customer sampai di Tekad Collection pakaian telah habis, dan Tekad Collection

akan sulit mengalami perkembangan dalam memasarkan produk karena

banyaknya persaingan pemasaran pada perusahaan apabila tidak menggunakan

teknologi internet berbasis e-marketing, serta lokasi perusahaan yang berada di

pedesaan yang tidak banyak costumer mengetahuinya.

1. Bagaimana membangun sistem e-marketing padaTekad Collection ?

2. Apakah penerapan e-marketing pada Tekad Collection mampu

meningkatkan proses pemasaran?

1.3 Batasan Masalah

Penulis memberikan batasan masalah pada pembahasan dalam penelitian ini,

agar pembahasannya tidak terlalu luas atau menyimpang, yaitu :

1. Membahas pada sistem pemasaran padaTekad Collection.

2. Tidak membahas transaksi pembayaran.

3. Menggunakan metode pengembangan sistem waterfall.
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4. Menggunakan perancangan sistem UML.

5. Aplikasi yang digunakan adalah Dreamweaver dan MySQL sebagai

database.

1.4 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan

sasaran. Tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Menghasilkan sebuahsisteminformasi pemasaran untuk membantu proses

e-marketing diTekad Collection.

2. Meningkatkan proses pemasaran berbasis e-marketing dalam mengelola

pemasaran pada Tekad Collection.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian skripsi ini adalah :

1. Membantu Tekad Collection dalam mengelola data pemasaran.

2. Merancang sistem pemasaran pada Tekad Collection.

3. Bagi Universitas diharapkan dapat menambah informasi dan referensi bagi

mahasiswa.


