
BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1Latar Belakang 

Permasalahan yang dihadapi oleh PT. Swasembada  adalah Kurangnya kemampuan pemasaran produk 

ke luar kota dan ke luar negeri, untuk menunjang pemasaran produk. Hal ini disebabkan pengetahuan 

tentang penggunaan teknologi informasi yang masih terbatas. Tidak maksimalnya pemasaran produk 

yang dihasilkan karena selama ini UKM hanya menggunakan aplikasi Blackberry Messenger dan 

Facebook dimana keduanya memiliki keterbatasan kemampuan dalam penyebaran informasi yang 

maksimal. Maka dari itu dibutuhkan sistem informasi pemasaaran berbasis web yang dapat memberikan 

informasi mengenai produk PT. Swasembada  secara lengkap, menarik, cepat dan mudah.  

1.2.Tujuan 

1.2.1Umum 

Tujuan penelitian adalah:  

1. menganalisa pemasaran produk yang terjadi selama kurun waktu 2015 sampai 2017  

2. merancang sistem informasi pemasaran online BM berbasis web 

1.2.2Khusus 

Meningkatkan omset penjualan melalui aplikasi pemasaran berbasis informatika 

1.3Manfaat  

Memberikan kontribusi bagi PT. Swasembada  dalam melakukan pemasaran bebasis teknologi informasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 2. LANDASAN TEORI 

2.1Sistem Informasi  Pemasaran 

2.1.1Pengertian Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah kombinasi dari pengguna teknologi, data, proses, dan teknologi informasi yang 

saling berhubungan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan dan memberikan informasi untuk 

mendukung sebuah organisasi. (daftar pustaka1) 

2.1.3Pengertian Sistem Informasi Pemasaran 

Sistem informasi pemasaran menawarkan pengertian yang lebih baik dalam performansi dan 

meningkatkan market share sehingga memudahkan organisasi dalam mengambil keputusan (daftar 

pustaka2). Secara statistik ada hubungan yang signifikan antara komponen system informasi pemasaran 

(record internal, penelitian 64 Rina Fitriana, Wawan Kurniawan, Syamila Sarah pemasaran, marketing 

intelligence dan pengambilan keputusan. (daftar pustaka3) 

2.2 Analisa dan Desain Berorientasi Objek 

Analisis dan disain berbasis objek adalah metode analisis yang memeriksa kebutuhan-kebutuhan dari 

sudut pandang objek yang ditemui dalam ruang lingkup permasalahan dan setiap objek mewakili 

beberapa entitas kepentingan dalam sistem yang dimodelkan yang ditandai dengan adanya sebuah 

kelas, elemen data dan perilaku dari objek tersebut. Analisis dan disain berorientasi objek dibagi 

menjadi dua bagian yaitu analisa berorientasi objek dan disain berorientasi objek. (daftar pustaka4) 

2.3Unified Modeling Language (UML) 

UML adalah salah satu alat bantu yang sangat handal di dunia pengembangan sistem yang berorientasi 

objek. UML merupakan kesatuan dari bahasa pemodelan yang dikembangkan Booch untuk 

memvisualisasi, merancang dan mendokumentasikan sistem peranti lunak. (daftar pustaka5) 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian dijelaskan dalam bentuk diagram alir. Dengan metodologi yang sistematis, dapat 

melakukan penelitian dengan terstruktur dan terarah sehingga masalah dianalisis dengan lebih baik. 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian yang ada dalam penelitian ini adalah PT. Swasembada uang terletak pada Jl. Teluk 

Layur 56 Jakarta 

3.2Jenis Data 

3.2.1Data Primer 

Data primer merupakan data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian, dalam . Dalam penelitian 

ini data primer berupa data pemasaran produk pada tahun 2015 sampai tahun 2017 

3.2.2Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data pendukung yang berkitan dengan tema penelitian yang tengah 

dilakukan , data sekunser diperoleh dari literatur jurnal yang berkaitan dengan pemasaran 

3.3Sumber Data 

3.3.1Survey 

Melihat langsung data penjualan yang terjadi di objek penelitian pada tahun 2015 sampai 2017 

3.2.1Wawancara 

Melakukan tanya jawab berkaitan dengan proses pemasaran yang terjadi pda PT. Swasembada 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 4. HASIL 

 

4.1Segmentation, Targeting and Positioning (STP) 

4.1.1Segmentation 

Berdasarkan daftar produk yang variatif, PT. Swasembada mengelompokkan produknya berdasarkan 

segmentasi demografis pada variabel usia, yaitu remaja dan dewasa 

4.1.2Targeting 

4.1.3Positioning 

 

 

 

 

 


