
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



 

43 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam era globalisasi seperti saat ini sudah banyak terdapat persaingan 

antara perusahaan berkembang. Setiap perusahaan akan berlomba – lomba untuk 

mendapatkan loyalitas dari para konsumen yang berujung pada mendapatkan 

keuntungan sebanyak - banyaknya. Segala upaya telah dilakukan untuk 

mendapatkan perhatian konsumen mulai dari mengikuti event, menjalin hubungan 

yang baik dengan perusahaan lain, melakukan acara amal, menjadi sponsor, dan 

lain sebagainya. Namun, tidak banyak dari perusahaan – perusahaan saat ini yang 

telah mempunyai sistem pemasaran yang efektif untuk mendukung aktifitas 

perusahaannya. Bahkan ada beberapa perusahaan yang tergolong besar masih 

mengalami kesulitan dalam memaksimalkan sistem pemasarannya. Salah satu 

solusinya adalah dengan memahami keinginan konsume dan strategi promosi 

yang tepat. Seringkali jarak dan waktu menjadi hambatan di dalam melakukan 

pemasaran jasa, hal ini dapat mengakibatkan tidak efisien dalam penggunaan 

biaya operasional dan juga keterlambatan dalam promosi. Sehingga 

memungkinkan pesaing untuk mendapatkan perhatian pasar yang lebih besar.  

Dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, bukan tidak mungkin 

perusahaan dapat mengalahkan permasalahan yang ada. 

Melihat permasalahan yang harus dihadapi, perusahaan membutuhkan 

teknologi yang efektif yaitu teknologi internet. Seperti kita ketahui penggunaan 
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internet saat ini sangat berkembang dan sudah sangat dekat dengan para 

konsumen. Animo masyarakat semakin besar karena para provider sudah 

memberikan harga yang terjangkau dan dapat diakses hampir diseluruh daerah 

yang ada di Indonesia. Dengan berkembang pesatnya inernet di Indonesia banyak 

perusahaan yang mulai memanfaatkan internet sebagai sarana pemasaran yang 

lebih ekonomis dan bisa dijadikan strategi pemasaran yang kuat. 

Jumlah penggunaan internet di dunia setiap tahunnya berkembang dengan 

pesat. Berdasarkan data dari http://www.internetworldstats.com/stats.htm 

menyebutkan bahwa pengguna inernet sampai tahun 2014 adalah sebanyak 

7.182.406.565 pengguna internet aktif. Benua Asia merupakan benua dengan 

pengguna internet terbanyak di dunia mencapai tiga milyar lebih. Di Indonesia 

sendiri pengguna internet aktif sudah mencapai lima puluh lima juta jiwa. 

Berdasarkan data statistik tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

peluang bisnis yang besar apabila perusahaan dapat memanfaatkan penggunaan 

internet sebagai stategi pemasarannya.  

 Monchichi Photography merupakan suatu badan usaha yang bergerak di 

bidang dokumentasi, yang melayani pembuatan foto dan video seperti pemotretan 

model, dokumentasi acara atau event, peluncuran produk, pembuatan company 

profile dan wedding.  Namun dari penawaran jasa tersebut diatas, Monchichi 

Photography lebih memfokuskan kepada dokumentasi wedding. Untuk dapat 

mempromosikan penawaran jasa tersebut, maka Monchichi Photography 

membuat suatu wadah yang dapat mempublikasikan atau memasarkan kepada 

pengunjung berbagai hasil kerja dokumentasinya melalui situs web.  
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1.2 Rumusan Masalah 

 Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang 

situ web e-marketing yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Monchichi 

Photography. 

1.3 Batasan Masalah 

 Di dalam penulisan ini, penulis membatasi pada analisis dan perancangan 

situs web yang mencakup pemasaran dan promosi produk secara efektif dan 

efisien pada Monchichi Photography. 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk menganalisis dan 

merancang situs web Monchichi Photography, guna mempromosikan perusahaan, 

produk perusahaan, serta mendapatkan informasi pelanggan . 

1.5  Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini maka didapatkan beberapa 

manfaat : 

1. Monchichi Photography 

 Portofolio setiap event akan tersedia secara up-to-date kepada 

pelanggan Monchichi Photography 

 Informasi Jasa yang diberikan akan disampaikan secara jelas dan 

detil kepada pelanggan Monchichi Photography 

 Meningkatkan pelanggan yang baru 

 Monchichi Photography mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas 

karena tidak dibatasi dengan waktu dan tempat. 
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2. Penulis 

 Penulis akan lebih memahami mengenai betapa pentingnya strategi 

pasar berdasarkan teknologi informasi yang tepat dapat menunjang 

pendapatan suatu perusahaan. 

 Sebagai syarat kelulusan bagi penulis. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi atas 5 bab, dimana 

pembagian dan uraian dari tiap – tiap bab dapat dijelaskan seperti berikut :  

 BAB I   : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas latar belakang dilakukannya penelitian, 

pengidentifikasian masalah yang akan dibahas, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat yang hendak dicapai baik 

bagi perusahaan maupun bagi penulis, ruang lingkup serta 

sistematika penulisan skripsi yang berisi mengenai 

gambaran umum isi setiap bab. 

 BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskanteori-teori yang menjadi landasan dari 

pembahasan keseluruhan dari materi dimana teori-teori 

tersebut berkaitan dengan penulisan skripsi sebagai dasar 

untuk analisis serta perancangan sistem yang akan dibuat. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan riwayat perusahaan, struktur 

organisasi perusahaan, tanggung jawab dan wewenang, 
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jasa perusahaan, proses bisnis perusahaan dan metodologi 

yang digunakan. 

 BAB IV : ANALISIS DAN PERANCANGAN SITUS WEB 

Dalam bab ini akan membahas tujuh tahap internet 

marketing yaitu membatasi peluang pasar, perumusan 

strategi perusahaan, perancangan pengalaman pelanggan, 

perancangan tampilan antar muka, perancangan program 

pemasaran, pemanfaatan informasi pelanggan dengan 

menggunakan teknologi dan evaluasi program pemasaran. 

 BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab terakhir dalam skripsi ini menjelaskan mengenai 

simpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta 

saran atau masukan yang dapat diberikan bagi perusahaan 

sebagai perbaikan dari sistem yang sedang berjalan dan 

penulis. 
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