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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pemasaran adalah suatu proses social dan manajerial yang didalamnya individu 

dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai dengn pihak 

lain. Komunikasi pemasaran merupakan proses  yang dilakukan oleh perusahaan 

dalam mengkoordinasikan beberapa elemen promosi dan kegiatan pemasaran lainnya 

sehingga terjalin komunikasi dengan konsumen perusahaan (Belch & Belch, 2004). 

Konsep yang secara umum sering digunakan untuk menyampaikan pesan adalah apa 

yang disebut bauran promosi (promotional mix) disebut bauran promosi karena 

biasanya pemasaran sering menggunakan jenis promosi yang terintegrasi dalam suatu 

rencana promosi produk. Kolter (2000) menyebutkan terdapat lima jenis promosi 

yang biasa disebut sebagai bauran promosi yaitu iklan (advertising), penjualan tatap 

muka (personal selling), promosi penjualan (sales promotion), hubungan masyarakat 

dan publisitas (public and public relation) serta pemasaran langsung (direct 

marketing). 

Dengan demikian yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran adalah kegiatan 

penyampaian pesan atau informasi tentang suatu produk dari komunikator kepada 

konsumen yang tujuannya agar konsumen mengenal keberadaan produk tersebut. 

Komunikasi menciptakan adanya interaksi antara perusahaan dengan konsumen. 

Strategi promosi merupakan salah satu awal dalam rangka mengenalkan produk 
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kepada konsumen dan ini menjadi sangat penting karena berhubungan dengan 

keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Strategi promosi akan bisa 

berguna dengan optimal bila didukung dengan perencanaan yang terstruktur dengan 

baik. 

Strategi promosi merupakan salah satu  awal dalam rangka mengenalkan produk 

kepada konsumen dan ini menjadi sangat penting karena berhubungan dengan 

keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Strategi promosi akan bisa 

berguna dengan optimal bila didukung dengan perencanaan yang terstruktur dengan 

baik. Perusahaan jasa harus dapat merancang strategi promosi yang tepat dalam 

mencapai tujuan perusahaan, salah satu tujuan perusahaan adalah dapat menarik 

minat konsumen untuk menggunakan jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu untuk 

menarik perhatian konsumen melakukan pembelian maka perusahaan harus bisa 

menerapkan suatu strategi pemasaran yang tepat sesuai dengan kondisi pasar yang 

dihadapi. Keberhasilan strategi pemasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah 

satunya yaitu dengan memilih promosi yang tepat dalam memasarkan jasa. 

Internet merupakan pasar global yang sangat besar dengan akses 24 jam tanpa 

henti sehingga dapat dimanfaatkan sebagai media promosi, menyediakan informasi 

bagi pelanggan, bahkan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan 

tersebut. Penerapan strategi pemasaran pada perusahaan dapat dilakukan dengan 

menggunakan teknologi internet yang lebih dikenal dengan istilah E-Marketing 

(Electronic Marketing). E-Marketing adalah sebuah teknik pemasaran berbasis web 

dan internet digunakan untuk mencapai sasaran dan mendukung konsep pemasaran 
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yang modern. Dengan sebuah website, perusahaan dapat memasarkan produk atau 

jasa secara cepat untuk dapat dikenal oleh masyarakat luas mengenai penjelasan 

produk atau jasa yang lebih terperinci yang dapat membantu pelanggan untuk 

mendapatkan informasi yang diinginkan (Rudy, 2010). 

Mega Florist Bandar Lampung adalah perusahan yang bergerak dalam bidang 

jasa pelayanan penyewaan dan pengiriman bunga papan area Bandar Lampung, Mega 

Florist sendiri telah berdiri sejak bulan april tahun 2015. Meskipun sudah tiga tahun 

berdiri masih banyak masyarakat Bandar Lampung yang belum mengenal Mega 

Florist. Masalah pada Mega Florist Bandar Lampung itu sendiri yaitu belum terdapat 

sistem untuk memasarkan penyewaan bunga papan, dan pemasarannya masih 

menggunakan brosur, media cetak, dan iklan sehingga memerlukan biaya yang lebih 

untuk memasarkan jasa pelayanan penyewaan bunga papan pada Mega Florist Bandar 

Lampung, sering kali pelanggan mengalami kesulitan dalam pencarian informasi 

tentang produk yang dipasarkan oleh Mega Florist Bandar Lampung, hal ini terjadi 

karena belum adanya website berbasis e-marketing pada Mega Florist Bandar 

Lampung, dan pelanggan harus kelokasi atau ketempat pembuatan papan bunga Mega 

Florist tersebut untuk mengetahui informasi mengenai produk dan harga penyewaan 

bunga papan yang ditawarkan. 

Alternatif dari masalah diatas, maka akan dibuat aplikasi secara online berbasis 

e-marketing yang akan dibangun oleh Mega Florist Bandar Lampung ini, di fokuskan 

untuk menyebarkan informasi paket penyewaan dan pengiriman bunga papan web ini 

akan menghadirkan layanan, fasilitas, menu, dan promo serta memberikan 
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kenyamanan bagi pelanggan dalam mencari informasi bunga papan yang ditawarkan. 

Berdasarkan kebutuhan perusahaan maka penulis memilih judul “Implementasi E-

marketing Sebagai Layanan Pelanggan (Study Kasus : Mega Florist Bandar 

Lampung)”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam  penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana pemodelan sistem e-marketing sebagai media promosi dan 

pemasaran bunga papan pada Mega Florist Bandar Lampung? 

2. Bagaimana mengimplementasikan sistem e-marketing pada Mega Florist Bandar 

Lampung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan 

sasaran. Tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah : 

1. Merancang sistem e-marketing pada Mega Florist Bandar Lampung. 

2. Mengimplementasikan sistem e-marketing sebagai layanan pelanggan pada Mega 

Florist Bandar Lampung. 
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1.4 Batasan Masalah 

Penulis memberikan batasan masalah pada pembahasan dalam penelitian ini, 

agar pembahasannya tidak terlalu luas atau menyimpang, yaitu : 

1. Sistem hanya membahas promosi, pemasaran dan transaksi pembayaran bunga 

papan pada Mega Florist Bandar Lampung 

2. Input-an sistem yaitu data pelanggan, data bunga papan, dan data order. 

3. Output-an sistem yaitu laporan pemesanan bunga papan. 

1.5 Keaslian Penelitian 

Penelitian oleh Indrajani, Winny Olivia dan Christina (2007) dari Fakultas 

Komputer, Universitas Bina Nusantara, Jakarta meneliti tentang “Analisa dan 

Perancangan Aplikasi E-Marketing Pada PT. Alpha Cipta Computindo”. Penelitian 

ini menguraikan tentang menganalisis proses pemasaran, permasalahan dan 

kebutuhan informasi dalam merancang aplikasi e-marketing, dan merancang aplikasi 

e-marketing yang ditujukan untuk meningkatkan pemasaran PT. Alpha Cipta 

Computindo. Dengan analisis dan perancangan ini dihasilkan aplikasi e-marketing 

yang memiliki fasilita-fasilitas seperti media pemasaran, penyediaan katalog dan 

layanan komunikasi. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian atau kegunaan penelitian yang diharapkan dari seluruh 

rangkaian kegiatan penelitian serta hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Praktis 

Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan 

penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan 

sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai penerapan fungsi Ilmu 

Pemerintahan yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan pada Sekolah 

Tinggi Ilmu Pemerintahan. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil 

penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi 

untuk meningkatkan kinerja aparat melalui peningkatan gaya kepemimpinan yang 

efektif. 

2. Manfaat Akademisi 

Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan 

rujukan bagi upaya pengembangan Ilmu Pemerintahan, dan berguna juga untuk 

menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap kinerja pegawai 

dengan permasalahan gaya kepemimpinan pada birokrasi pemerintahan. 

 


