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ABSTRAKSI 
 

Dalam dunia televisi, Manajer marketing harus mengetahui aktifitas dari 

marketing yang sedang bertugas di luar kantor agar dapat lebih memudahkan 

dalam monitoring. Manajer marketing harus cermat dalam monitoring staf 

marketing supaya tidak terjadi hal-hal yang bisa merugikan televisi karena tidak 

menutup kemungkinan akan terjadi kerugian dalam proses ini serta untuk 

memproses data agar lebih teratur dan terperinci. Peneliti mengambil kasus di 

ADiTV Yogyakarta karena di ADiTV tersebut belum ada sistem yang dapat 

memonitoring aktifitas dari staf marketing yang sedang melakukan tugas keluar. 

Data dari staf marketing akan lebih terorganisasi dan rapi dengan sistem ini. 

Dengan demikian rumusan masalah adalah bagaimana agar manajer marketing 

ADiTV dapat memanajemen dan memonitoring aktifitas yang dilakukan oleh Staf 

Merketing dalam melaksanakan tugas dengan Sistem Informasi Manajemen 

Merketing Berbasis Web Studi Kasus Di ADiTV Yogyakarta ini. Tujuan 

pembuatan sistem ini agar Manajer Marketing ADiTV dapat memanajemen data 

inputan dan memonitoring aktifitas dari staf marketing ADiTV. Aplikasi sistem 

informasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan 

database Mysql. 

Metode yang digunakan dalam penelitian dan pembuatan skripsi ini dengan 

menggunakan metode wawancara secara langsung ke ADiTV Yogyakarta untuk 

mengetahui data dan informasi yang bersangkutan dalam sisitem ini, terkait hal ini 

wawancara langsung dengan Manajer Marketing ADiTV Yogyakarta. Metode 

yang kedua adalah dengan studi pustaka, yaitu dengan pengumpulan data  dari 

internet dan buku yang sesuai  dengan  tema  permasalahan. 

Hasil dari penelitian ini adalah Manajer Marketing ADiTV dapat 

melakukan monitoring, manajemen data inputan yang dilakukan oleh Staf 

Marketing ADiTV dalam pelaksanaan tugas untuk dilakukan pemrosesan 

selanjutnya. 

 

Kata Kunci : Aktifitas Marketing, Manajemen Olahan Data Marketing, 

Sistem Informasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Persaingan bisnis di dalam era 

globalisasi saat ini sangat komplek 

dan susah, akan tetapi menyediakan 

peluang bagi para pebisnis. Dalam 

dunia televisi, manajer marketing juga 

harus mengetahui aktifitas dari 

marketing yang sedang bertugas di 

luar kantor agar dapat lebih 

memudahkan dalam memonitoring. 

Manajer Marketing harus cermat 

dalam memonitoring Staf Marketing 

supaya tidak terjadi hal-hal yang bisa 

merugikan televisi karena tidak 

menutup kemungkinan akan terjadi 

kerugian dalam proses ini serta untuk 

memproses data agar lebih teratur dan 

terperinci. 

Peneliti Mengambil kasus di 

ADiTV Yogyakarta karena di ADiTV 

tersebut belum mempunyai sistem 

untuk memonitoring aktifitas Staf 

Marketing yang sedang melakukan 

tugas keluar. 

Beberapa batasan masalah 

dalam penelitian ini adalah sistem 

yang dibuat merupakan inputan data 

aktifitas marketing yang ada di 

ADiTV, sistem ini berfungsi untuk 

memanajemen data masukan dari Staf 

Marketing yang bertugas, sistem ini 

dapat memonitoring semua aktifitas 

dari Staf Marketing oleh Manajer 

Marketing ADiTV. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk memberikan alternatif aplikasi 

sistem untuk memanajemen data 

masukan dari Staf Marketing ADiTV, 

untuk memonitoring aktifitas yang 

dilakukan Staf Marketing ADiTV 

oleh Manajer Marketing ADiTV, agar 

Staf Merketing dapat berinteraksi 

langsung dengan Manajer Marketing 

terkait laporan marketing. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Siti Fatmawati (2011) dalam 

penelitiannya yang berjudul “Aplikasi 

sistem Informasi Manajemen Logistik 

Berbasis Web Pada PT. Arindo 

Pratama Cabang Solo” mengatakan 

bahwa aplikasi ini dibuat karena di 

PT Arindo Pratama Cabang Solo 

masih memanfaatkan aplikasi buatan 

Microsof Excel dalam memanajemen 

data logistiknya, sehingga datanya 

masih berada pada file-file dan belum 

tersimpan dalam database. 



Aplikasi sistem ini berbasis web 

dengan aplikasi dreamweaver dan 

bahasa pemrograman PHP serta 

menggunakan database mysql. 

Aplikasi ini dijalankan dengan 

mengggunakan localhost dan browser 

Firefox. Sistem informasi manajemen 

logistik ini sangat bermanfaat bagi PT 

Arindo Pratama karena berisi tentang 

pembukuan, data-data transaksi yang 

terjasi, laporan berbentuk pdf serta 

mengunakan grafik dalam 

informasinya. Hasil akhir dari sistem 

ini dapat membantu bagi karyawan 

PT Arindo Pratama dalam melakukan 

pekerjaan yang berkaitan dengan 

logistik. 

Maulin Wijayanti (2011) dalam 

penelitiannya yang berjudul 

“Membangun Sistem Informasi 

Inventaris Barang Produk Berbasis 

Web Pada UD. Sumber Makmur” 

mengatakan bahwa di UD Sumber 

Makmur sangat memerlukan aplikasi 

guna mengontrol dan mengecek 

barang inventaris yang dimiliki, maka 

dari itu aplikasi ini dibuat supaya 

memudahkan bagi UD Sumber 

Makmur. Di UD Sumber Makmur 

masih menggunakan sistem manual 

serta belum terkomputerisasi. Dalam 

pencatatan data masih menggunakan 

kertas yang menyebabkan tingkat 

kesalahan pada laporan barang serta 

tidak ada laporan yang dapat 

dipertanggung jawabkan. 

Sistem ini menggunakan 

aplikasi dreamweaver, bahasa 

pemrograman PHP, serta databasenya 

menggunakan MySQL. Sistem ini 

berguna untuk mengubah sistem lama 

(manual) menjadi terkomputerisai 

untuk mempermudah proses 

pendataan inventaris barang produksi 

pada UD Sumber Makmur. 

Amelia (2009) dalam 

penelitiaanya yang berjuadul 

“Merancang Persediaan Bahan Baku 

dengan Metode Q pada PT. Kimia 

Farma Bandung” mengatakan bahwa 

dalam setiap harinya supervisor 

mengecek satu per satu kondisi actual 

stock bahan baku berdasarkan pada 

data bahan baku luar, bahan baku 

masuk yang diinputkan sebelumnya 

oleh bagian gudang pada sistem 

informasi, keadaan ini cukup 

memakan waktu lama, kemudian 

dalam melakukan pemesanan bahan 

baku bergantung pada jumlah safety 



stock yang masih tersisa di gudang. 

Dalam melakukan pengendalian 

persediaan bahan baku, supervisor 

masih melakukan perhitungan secara 

manual dengan menggunakan 

Microsof Excel. Dengan sistem ini 

diharapkan dapat membantu 

perusahaan dalam mengetahui kondisi 

aktual persediaan bahan. 

Purnamasari (2009) dalam 

penelitiannya yang berjudul “Sistem 

Informasi Manajemen Persediaan 

Baraang di PT. Surya Pratama 

Buana” mengatakan bahwa PT. Surya 

Pratama Buana merupakan satu-

satunya Autorized PT. Astra Nissan 

Diesel Indonesia di Bandar Lampung 

untuk mengetahui kebutuhan barang 

bulanan yang akan di pesan oleh 

outlet, PT. Surya Pratama Buana 

harus menngecek satu-satu ke 

masing-masing outlet, lalu 

mengirimnya melalui jasa 

pengiriman. PT Surya Pratama Buana 

ini tidak ada suatu sistem yang dapat 

memberikan informasi mengenai 

keadaan barang dan pengolahan data 

mengenai keluar masuknya barang 

masih menggunakan sistem semi 

manual, karena itu dibutuhkan suatu 

perencanaan persediaan barang di PT. 

Surya Pratama Buana yang dapat 

menentukan besarnya persediaan dan 

juga sebuah sistem informasi yang 

dapat mendukung segala aktifitas 

mengenai manajemen persediaan 

barang. 

METODE 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan cara 

mengumpulkan data yang dibutuhkan, 

mengelompokkan data, analisis 

sistem serta pembuatan program 

sistem manajemen marketing ADiTV 

berbasis web. 

Dalam membangun aplikasi 

manajemen marketing ADiTV ini 

diperlukan etode perancangan yang 

baik dan akurat agar dihasilkan 

sebuah sistem yang dapat berjalan 

optimal dengan memberikan 

kemudahan bagi user, antara lain 

sebagai berikut : 

a. Pengumpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data 

penulis melakukan observasi, 

wawancara dan studi pustaka. 

Tahap ini digunakan untuk 

melakukan observasi atau 



penelitian, pencarian data, 

pengumpulan data yang diperlukan 

dengan kebutuhan aplikasi. 

b. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem aplikasi ini 

dengan menggunakan bahasa 

pemrograman PHP, untuk 

mengelola database menggunakan 

MYSQL. 

c. Desain Sistem 

Pada Tahap ini akan dilakukan 

perancangan antar muka dan 

arsitektur sistem. Desain sistem 

secara umum menggunakan 

template website kemudian 

melakukan beberapa editing pada 

tempalte tersebut. 

d. Pengujian Sistem 

Pengujian Sistem dilakukan 

setelah sistem selesai dibuat dan 

pengujian sistem dilakukan dengan 

membagi kuisioner pada Direktur 

Marketing ADiTV dan Staf 

Marketing ADiTV, untuk 

mengetahui hasil dari sistem maka 

diperlukan data kuisioner. Data 

kuisioner terdiri dari 6 soal yang 

dibagikan pada Direktur Marketing 

ADiTV dan Staf Marketing 

ADiTV. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Sistem Informasi Manajemen 

Marketing Berbasis Web Studi Kasus 

di ADiTV Yogyakarta ini dikerjakan 

dengan menggunakan bahsa PHP dan 

database MySQL, sedangkan proses 

pengerjaan sistem informasi ini 

dengan mengunakan sofware 

Dreamweaver dan Notepad++. Sistem 

ini dikerjakan pada laptop Aspire 

4739 dan pengujian oleh Manajer 

Marketing ADiTV Yogyakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 1. Halaman Kegiatan

Halaman Kegiatan ini berisi tentang 

nama klien yang diambil dari klien 

pada menu klien, kemudian keperluan 

dan komentar. Hak akses di halaman 

ini bisa admin dan user. 

 

Gambar 2. Halaman MoU

Halaman Penjualan ini menampilkan  

2 tipe penjualan, yakni MoU dan OC. 

Disini halaman MoU adalah tampilan 

semua inputan dan terdapat opsi 

pilihan untuk mengedit dan 

menghapus inputan MoU bila yang 

login admin. Terdapat juga tombol 

untuk menambahkan MoU. 



 

Gambar 3. Halaman OC 

Halaman Penjualan Menampilkan 2 

tipe penjualan, yakni MoU dan OC. 

Disini halaman OC adalah tampilan 

semua inputan dan terdapat opsi 

pilihan untuk mengedit dan 

menghapus inputan OC bila yang 

login Admin. Halaman ini mirip 

dengan halaman MoU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Halaman Klien 

Halaman Klien ini berisikan 

informasi identitas dari klien, 

pencarian klien yang lebih spesifik 

dan bila admin yang login terdapat 

opsi pilihan untuk mengedit klien dan 

menghapus klien. 



Gambar 5. Halaman Laporan Kegiatan 

Halaman Laporan Kegiatan ini 

berisikan inputan dari menu kegiatan. 

Dan bila admin yang mengakses 

halaman ini terdapat link untuk 

mendowload laporan kegiatan 

tersebut, berbentuk excel. 

 

Gambar 6. Halaman Laporan MoU 

Halaman Laporan MoU ini berisikan 

inputan dari menu penjualan jenis 

MoU, dan bila amin yang mengakses 

halaman ini terdapat link untuk 

mendowload laporan MoU tersebut, 

berbentuk excel. 



 

Gambar 7. Halaman Laporan OC  

Halaman Laporan OC ini berisikan 

inputan dari menu penjualan jenis 

OC, dan bila admin yang mengakses 

halaman ini terdapat link untuk 

mendowload laporan OC tersebut, 

berbentuk excel. 

 

Gambar 8. Halaman Profil User  

Halaman Profil user ini adalah 

halaman yang berisikan data 

informasi tentang user yang sudah 

masuk dalam sistem ini. Admin 

mendapatkan hak akses pebuh dan 

dapat mengubah dan menghapus user, 

sedangkan level user hanya bisa 

mengakses profil saya dan melihat 

daftar user yang sudah divalidasi. 

 

 

 

 

 

 



Kesimpulan yang didapat 

berdasarkan hasil pengujian dan 

analisa hasil aplikasi sistem serta 

hasil dari kuisioner, berikut 

kesimpulannya : 

a. Pembuatan Sistem Informasi 

Manajemen Marketing 

Berbasis Web Studi Kasus di 

ADiTV Yogyakarta ini sudah 

selesai dibuat dan memberikan 

alternatif aplikasi sistem untuk 

manajemen data masukan dari 

Staf Marketing ADiTV. 

b. Manajer Marketing dapat 

dengan mudah memonitoring 

dan memanajemen hasil kerja 

dari Staf yang sedang 

bertugas. 

c. Sistem Aplikasi ini dapat 

membantu Manajer Marketing 

dan Staf Marketing dalam 

keefisien waktu penginputan 

hasil kerja dan dapat 

berinteraksi langsung antara 

Manajer Marketing dan Staf 

Marketing terkait laporan 

marketing. 
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