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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar belakang 

Perkembangan suatu usaha atau kegiatan berawal dari kesediaan data yang 

ada guna pengambilan informasi. Nilai dari informasi juga harus tepat, cepat dan 

akurat sehingga keputusan yang diambil dapat menjadi tolak ukur keberhasilan 

kegiatan yang akan dilakukan. 

Dalam era komputerisasi seperti ini dibutuhkan pelayanan yang cepat 

dalam segala bidang tidak terkecuali dalam hal penjualan barang. Penjualan 

barang saat ini tidak hanya dilakukan dengan tatap muka langsung dengan 

pembeli. Di zaman modern kegiatan jual beli mulai merambah didunia elektronik 

seperti internet. Penjualan melalui internet banyak diminati masyarakat karena 

60% masyarakat intens mengakses internet.  

Beberapa penjualan online dilakukan melalui beberapa naungan toko 

seperti lazada, olx, tokopedia dan berniaga. Disana masyarakat dapat melihat 

barang  barang yang diposting untuk diperdagangkan. Mulai dari barang tersier, 

sekunder maupun primer sudah dipasarkan ditoko online. Namun dari sistem 

penjualan melalui toko online seperti itu pembeli hanya dapat mengetahui barang 

yang sudah laku dan barang yang belum laku. Kedekatan pembeli dengan 

pemilikbarang diharapkan dapat lebih mengetahui hal  hal yang dapat 

menunjang penjualan barang. Hal tersebut saat ini justru mulai diterapkan oleh 

para pengguna facebook yang mulai menjual barang dengan cara memposting 

gambar barang ke akun mereka. Hanya saja penjualan di akun seperti ini tidak 

dapat dipasarkansecara luas. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan mengangkat 

permasalahan tentang Aplikasi sistem dengan judul “PembangunanAplikasi 

Pemasaran Online Berbasis Web Menggunakan Pendekatan Social Commerce” 

yang akan menyajikan sebuah data atau informasi yang komplek tentang 

pemasaran / penjualan barang secara online melalui media sosial. 
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1.2.Batasan masalah 

Agar permasalahan yang dapat diatasi dengan sebaik-baiknya dan 

pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penulis 

membatasi permasalahan pada beberapa hal berikut : 

a. Bagaimana sistem mengelompokan data barang. 

b. Bagaimana aplikasi mampu menerapkan system social commerce 

dalam menjalankan pemasarannya serta membina komunikasi dengan 

pembeli. 

c. Bagaimana aplikasi mampu menumbuhkan minat pembeli dalam 

kunjungan ke pemasaran tersebut. 

 

1.3.Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dipaparkan 

diatas, kendala yang dialami di lingkup perdagangan melalui internet adalah 

ketepatan pengambilan data, respon pembeli dan pengguna serta update trend. 

Sehingga diperlukan solusi untuk pendataan dasar dan melakukan rekapitulasi 

pengolahan data, pengupdate-an informasi trend dan respon secara riil.  

Keberadaan data disini dimaksudkan menggunakan informasi barang – barang 

yang sedang trend dengan penggunaan informasi dari google trend. 

 

1.4.Tujuan penelitian 

Tujuan umum penelitian ini adalah mengimplementasikan pembangunan 

aplikasi pemasaran online pada dunia pasar mayadengan cara mengembangkan 

teknologi informasi yang tersaji lebih baik dan lebih terstruktur. 

 

1.5.Manfaat penelitian 

Adapun manfaat yang diharapakan dalam penelitian dan penulisan skripsi 

ini adalah : 

1) Bagi Penulis 

Dapat dijadikan sebagai pengaplikasian kembali teori-teori yang pernah 

dipelajari selama mengikuti perkuliahan 
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2) Bagi Instansi/pemilik 

a. Pembangunan aplikasi pemasaran online mampu menyesuaikan seiring 

persaingan dagang di internet. 

b. Data barang dagang dapat tersimpan dengan baik dan bisa sebagai 

acuan untuk pengembangan dan penambahan pemasaran. 

c. Dapat menyimpan riwayat data barang yang dipasarkan, data para 

pengunjung  maupun pembeli di toko online tersebut. 

3) Bagi Masyarakat 

Dengan adanya pembangunan aplikasi pemasaran online berbasis web dengan 

pendekatan social commerce ini, masyarakat maupun pedagang dapat 

memasarkan barang dengan cara yang lebih praktis dan modern. Masyarakat dapat 

melakukan komunikasi secara langsung dengan pemilik toko melalui media 

sosial.  


