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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Teknologi internet saat ini sangat mempengaruhi berbagai lini kehidupan 

masyarakat dunia. Kemajuan teknologi dirasa sangat menguntungkan berbagai 

pihak dalam memperoleh informasi apapun termasuk menunjang aktifitas bisnis. 

Teknologi informasi melalui internet merupakan salah satu bidang yang 

berkembang pesat saat ini. Seiring kemajuan teknologi internet, berbagai macam 

informasi dapat diperoleh dengan mudah sehingga informasi perlu disaring agar 

mendapatkan informasi yang tepat dan relavan. 

 Menurut Assosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2015) Indonesia 

mulai menggunakan teknologi internet dimulai sekitar tahun 1995 ketika Indo 

Internet membuka jasa layanan pada tahun 1997-an mulai berkembang pesat. Data 

penggunaan internet di Indonesia dapat dilihat pada gambar 1. 

 

Sumber : Assosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2016) 

Gambar 1. Grafik pengguna Internet di Indonesia
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 Data menunjukan pada tahun 2015 pengguna internet di Indonesia sekitar 

139 juta user atau sekitar 51,5% dari total penduduk Indonesia sebesar 256,2 juta. 

Pengguna internet terbanyak ada di Pulau Jawa dengan total pengguna 86.339.350 

user atau sekitar 65% dari total pengguna internet. Dibandingkan dengan pengguna 

internet pada tahun 2014 sebesar 107 juta user, maka terjadi kenaikan sebesar 32 

juta dalam kurum waktu 1 tahun. Data atau fakta ini menggembirakan, terutama 

bagi para pengusaha atau pemilik toko online. 

 Peranan teknologi menjadi sangat dominan bagi perkembangan perusahaan. 

Mulai untuk peningkatan penjualan, transaksi, kinerja perusahaan, sampai pada 

alasan efisiensi,efektifitas dan mencari keuntungan. Bisnis apapun bentuknya, 

membutuhkan penjualan agar tetap survive. E-Bisnis sendiri didefinisikan sebagai 

proses bisnis yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

mencapai perubahan dan pertumbuhan bagi perusahaan. Persaingan bisnis dengan 

penggunaaan teknologi informasi dapat kita lihat salah satunya pada promosi 

produk, dengan menggunakan media online yang relatif mudah dan cepat dalam 

melakukan promosi suatu produk untuk menuju pasar, salah satu teknologi 

informasi yang banyak digunakan dalam dunia bisnis yaitu marketing 

online.(Assosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2016) 

 Teknologi informasi ini merupakan salah satu kebutuhan untuk 

meningkatkan serta memenangkan persaingan bisnis dalam bidang promosi 

maupun penjualan dari hasil produksi. Penggunaan marketing online  tersebut akan 

memperlihatkan adanya kemudahan dalam berpromosi, bertransaksi, pengurangan 

biaya dan mempercepat proses transaksi.  Proses administrasi jual beli akan 

dilakukan secara online, sehingga akan sangat membantu kedua pihak dalam 
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menyelesaikan proses penjualan dan pembelian. Kenyataan yang sedang 

berkembang saat ini adalah internet dijadikan sebagai sarana utama para pelaku 

usaha untuk menjual dan  mempromosikan usaha mereka. Sifatnya yang mudah 

menjadikan internet sebagai media yang mampu menjawab tantangan atau kendala 

bisnis, seperti wilayah geografis, promosi, target pemasaran, proses administrasi 

pembelian dan penjualan. 

 Teknologi informasi dalam bidang marketing online telah banyak 

digunakan oleh industri dari yang tarafnya kecil, menengah, maupun besar tak 

terkecuali  pada sektor agribisnis yang sebagian proses mulai dari hulu dan hilirnya  

menerapakan teknologi informasi, salah satu contoh usaha dibidang agribisnis yang 

menerapkan teknologi informasi pada strategi promosinya adalah pedagang bunga, 

yang bertempat di Desa Sidomulyo, Kota Batu, Jawa Timur. 

 Desa Sidomulyo, Kota Batu merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur 

dengan laju perkembangan produksi bunga yang signifikan. Data BPS Kota Batu 

(2016) menunjukkan produksi bunga pada tahun 2016 mengalami kenaikan dari 

95,6 juta potong pada tahun 2015 naik menjadi 99,5 juta potong. Desa Sidomulyo 

menjadi sentra produksi karena menghasilkan bunga yang berkualitas. 

 Pedagang bunga sebelumnya menerapkan sistem penjualan secara offline, 

kurangnya promosi juga terlihat dari cakupan customer yang diperoleh pedagang 

bunga selama ini, yang sebagian besar berasal dari tetangga dan bukan orang 

umum. Media penjualan berjalan kurang maksimal disebabkan oleh ketidaktahuan 

para pedagang mengenai media penjualan mana yang paling tepat untuk 

meningkatkan penjualan bunga dan jumlah konsumen. Keterbatasan sistem 

promosi yaitu promosi melalui media publikasi seperti iklan di koran, majalah, 
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penyebaran brosur masih jarang dilakukan karena pertimbangan biaya promosi 

yang dikeluarkan terlalu besar. 

 Salah satu cara yang digunakan untuk mengatasi berbagai masalah 

penjualan marketing secara offline yaitu dengan penerapan sistem marketing online. 

Sistem marketing online dapat memangkas berbagai problem pemasaran yang 

terjadi, seperti pemangkasan biaya promosi, pencapaian segmen pasar yang luas 

dan sebagainya, sehingga penerapan sistem marketing online yang dilakukan para 

pedagang bunga diduga dapat meningkatkan keuntungan pedagang bunga. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui apakah terjadi peningkatan keuntungan yang diperoleh sesudah 

penerapan marketing online sebagai media penjualan bunga di Desa Sidomulyo 

Kota Batu. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah penelitian berjudul pemanfaatan marketing online 

sebagai media penjualan untuk meningkatkan keuntungan pada pedagang bunga di 

Desa Sidomulyo, Kota Batu adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan marketing online dalam penjualan yang dilakukan 

pedagang bunga ? 

2. Apakah terjadi peningkatan keuntungan pedagang bunga sesudah 

menggunakan sistem marketing online ? 

3. Bagaimana dampak setelah penerapan sistem marketing online terhadap 

jangkauan pemasaran pedagang bunga? 

 

1.3 Tujuan  
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 Tujuan penelitian yang berjudul Pemanfaatan Marketing online Sebagai 

Media Penjualan untuk meningkatkan keuntungan pedagang bunga di Desa 

Sidomulyo, Kecamatan Batu adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui pelaksanaan marketing online yang dilakukan oleh pedagang 

bunga. 

2. Menganalisis peningkatan keuntungan peadagang bunga sesudah 

menggunakan marketing online. 

3. Mengetahui dampak setelah penerapan sistem marketing online terhadap 

jangkauan pemasaran? 

 

1.4 Manfaat dan Kegunaan 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut : 

1. Agar dapat dijadikan sebagai sumber informasi oleh pedagang bunga di 

Desa Sidomulyo mengenai manfaat marketing online dan sebagai bahan 

pertimbangan untuk sistem yang tepat digunakan. 

2. Penulis, dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan 

mengenai manfaat marketing online sebagai sarana penjualan untuk 

meningkatkan keuntungan pendapatan pedagang bunga di Desa Sidomulyo. 

3. Peneliti lain, dapat memberikan informasi dan bahan kajian untuk penelitian 

selanjutnya mengenai pemanfaatan marketing online sebagai media 

penjualan untuk meningkatkan keuntungan pedagang bunga di Desa 

Sidomulyo. 

 

1.5 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.5.1 Batasan Istilah 
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 Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian penelitian ini 

didefinisikan sebagai berikut : 

1. Marketing online dalam penelitian ini adalah para pedagang bunga potong 

yang menggunakan media internet sebagai alat dalam aktivitas marketnya. 

2. Desa Sidomulyo dalam penelitian dijadikan sebagai tempat penelitian, 

dengan pertimbanganya di Desa Sidomulyo sudah terdapat pedagang yang 

menerpakan marketing online. 

3. Pedagang bunga dalam penelitian ini adalah pedagang di Desa Sidomulyo 

yang menjual berbagai jenis bunga potong dan pot yang telah menerapkan 

sistem marketing online sebagai media penjualan. 

4. Bunga adalah berbagai jenis bunga potong dan bunga dalam pot yang dijual 

oleh para pedagang dan dimanfaatkan sebagai bahan rangkaian bunga untuk 

berbagai keperluan dalam daur hidup manusia yaitu mulai dari kelahiran, 

perkawinan, dan kematian. 

5. Waktu, batas waktu yang digunakan pada penelitian ini adalah satu bulan 

sebelum penggunaan marketing online dan satu bulan sesudah 

menggunakan marketing online penelitian ini dilakukan pada bulan 

Desember karena pada bulan tersebut terdapat banyak hari penting seperti 

natal, tahun baru. 

1.5.2 Pengukuran Variabel  

1. Biaya adalah biaya khusus yang dikeluarkan khusus untuk kebutuhan usaha 

penjualan bunga potong atau bunga pot.(Rp) 

2. Biaya Tetap (Fix Cost) adalah pengeluaran yang tidak berpengaruh terhadap 

operasional yang dikeluarkan oleh para pedagang bunga.(Rp) 
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3. Biaya Variabel adalah pengeluaran yang besar kecilnya berpengaruh 

terhadap perawatan operasional yang dikeluarkan oleh para pedagang 

bunga.(Rp) 

4. Total biaya adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan para pedagang 

bunga untuk kegiatan produksi. (Rp) 

5. Total penerimaan adalah keseluruhan total penjualan bunga yang diterima 

oleh para pedagang. (Rp) 

6. R/C ratio adalah perbandingan antara penerimaan dan total biaya yang 

dikeluarkan para pedagang bunga. (Rp) 

7. Harga adalah nilai uang yang ditentukan terhadap komoditas pertanian 

bunga yang dihasilkan (Rp). 

8. Keuntungan adalah uang yang diterima oleh para pedagang bunga dari 

kegiatan penjualan setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan 

kegiatan oprasional. (Rp) 

 


