
  BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi yang maju pesat dan dengan 

adanya perekonomian dunia secara global membuat persaingan bisnis 

perusahaan semakin ketat dimana pihak manajemen tingkat atas dituntut 

untuk memikirkan langkah strategis dalam setiap perencanaan aktifitas 

perusahaan. Salah satu usaha yang ditempuh perusahaan dalam 

memenangkan persaingan yaitu dengan menggunakan internet sebagai 

media informasi yang lengkap dan akurat. Dengan kemudahan 

menggunakan internet saat ini konsumen dapat mencari suatu produk yang 

ditawarkan oleh produsen, konsumen dapat berkomunikasi dengan produsen 

secara online dan konsumen dapat langsung mengetahui informasi produk 

yang akan dibeli. 

Pemasaran dalam internet terus berkembang dengan cepat. Banyak 

perusahaan maju maupun yang berkembang memanfaatkan teknologi ini 

untuk memasarkan produknya. Selain dapat menekan biaya pemasaran, 

jangkauannya yang luas membuat internet menjadi lahan pemasaran di 

banyak perusahaan. 

PT. Hamudha Prima Media adalah salah satu perusahaan yang 

bergerak dibidang penerbitan dan percetakaan. Pada saat ini PT. Hamudha 

Prima Media dalam sistem pemasarannya masih hanya menggunakan tenaga 
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kerja sebagai perantara, menggunakan iklan dan lain sebagainya. Sistem 

pemasaran seperti ini dinilai kurang efektif dan kurang efesien. 

Oleh karena itu dirancang suatu sistem pemasaran dengan 

menggunakan media website atau internet dengan tujuan untuk 

meminimalkan waktu proses pemasaran dengan tujuan dapat meningkatkan 

volume penjualan sehingga pendapatan perusahaan dapat meningkat, karena 

mengakses via internet lebih mudah dan cepat ketimbang telepon atau face 

to face.  

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, Bagaimana perancangan sistem 

pemasaran menggunakan media website atau internet di PT. Hamudha 

Prima Media?  

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah diberikan untuk mengatasi kompleksitas 

permasalahan, sehingga pendefinisian permasalahan nyata bisa dilakukan 

secara lebih sederhana dan mudah dipahami. Adapun batasan masalah yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini dilkukan di PT.Hamudha Prima Media.  

2. Penggunaan sistem pemasaran berbasis website menggunakan sistem 

manajemen konten Joomla 2.5. 

3. Sistem Pemasaran hanya sebatas informasi spesikasi produk yang 

dijual. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Merancang sistem pemasaran menggunakan website. 

2. Menghasilkan sistem pemasaran menggunakan website. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dihadapkan dapat diambil dan dapat 

memberikan manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi Peneliti 

1. Dapat digunakan sebagai proses pembelajaran pada suatu 

masalah yang dihadapi di dunia nyata, serta mengembangkan 

keterampilan, daya fikiran serta kemampuan menerapkan ilmu 

yang selama ini didapat di bangku kuliah. 

2. Menambah wawasan mengenai permasalahan yang ada dalam 

praktek kerja yang sesungguhnya.  

b. Bagi Perusahaan 

1. Memberikan kemudan komunikasi antar perusahaan dan 

pembeli dalan pembelian maupun penjualan. 

2. Menawarkan sistem pemasaran yang lebih akurat dan efektif. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Penilitian tugas akhir ini terdiri dari lima bab dengan sistematika 

sebagai berikut : 
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BAB I :  PENDAHULUAN  

Dalam bab ini terdiri tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. Hal ini diperlukan untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih baik akan karakteristik-karakteristik utama 

dari sistem, yang berkaitan dengan tujuan penelitian.  

BAB II : LANDASAN TEORI 

Berisi beberapa konsep dasar dan metode dari buku-buku, jurnal 

ilmiah, dan referensi-referensi lain, yang digunakan dalam 

penyelesaian masalah, serta penjelasan tentang peran masing-

masing metode dalam rangkaian proses penyelesaian masalah. 

Penjelasan secara teoristik yang berhubungan dengan pemasaran 

dan pembuatan website. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN  

Untuk bab ini diuraikan tentang bahan atau materi penelitian, 

obyek penelitian, tata cara penelitian, data yang diperlukan serta 

cara analisa yang akan digunakan dengan menampilkan rangkaian 

proses penelitian yang dilakukan dalam flow chart. 

BAB IV : PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Memaparkan keseluruhan proses observasi dan pengumpulan data, 

serta pengolahannya, serta penjelasan teknis untuk mendapatkan 
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nilai-nilai sebagai alat bantu dalam pemecahan masalah dengan 

beberapa metode dan data wawancara. Kemudian  hasil penelitian 

dan pembahasan dari pengolahan data, dilakukan analisa sejauh 

mana nilai-nilai tersebut memberikan solusi bagi permasalahan 

yang telah didefinisikan diawal penelitian. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Menuliskan kembali beberapa hasil utama dari rangkaian proses 

yang telah dilakukan , memberikan hasil yang dapat digunakan 

oleh konsumen atau tidak nantinya dan juga rekomendasi 

mengenai kemungkinan dilakukannya penelitian lanjutan. 

 


