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Bab I Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Startup Business, sudah mengalami perkembangan yang terus maju 

setiap tahunnya dengan memanfaatkan teknologi digital atau internet sebagai 

basis utama. Produk utama dari Startup Business yaitu sebuah aplikasi yang 

dikembangkan menjadi digital yang dapat dioperasikan melalui website. Dari sudut 

pandang segi pendanaan di Indonesia merupakan negara yang sedang bergairah 

pada saat ini untuk Startup Business. Di Indonesia sendiri sudah mulai banyak 

bidang usaha mulai dari e-commerce, edukasi, game, sains, gaya hidup, dan real 

estate yang menciptakan persaingan sangat ketat di zaman sekarang ini. Untuk 

bersaing didalam usaha, pemasaran saja tidak cukup karena konsumen 

dihadapkan banyak pilihan. Konsumen sering dihadapkan banyak iklan dari 

berbagai merek. Membutuhkan sebuah strategi yang tepat untuk menarik 

perhatian dari konsumen, dan mendorong konsumen agar melakukan transaksi. 

Disinilah hal yang paling penting dan sangat dibutuhkan untuk dilakukan 

komunikasi pemasaran dalam startup business.  

“ Kementerian Koperasi dan Usaha Keccil Menengah (Kemenkop UKM) melansir 

sebanyak 3,79 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sudah 

memanfaatkan platform online dalam memasarkan produknya. Jumlah ini berkisar 

8 persen dari total pelaku UMKM yang ada di Indonesia, yakni 59,2 juta” (Ayu 

Yuliani, 2017, https://www.kominfo.go.id/content/detail/11526/kemenkop-ukm-

379-juta-umkm-sudah-go-online/0/sorotan_media , 17-11-2017).

Banyak para pelaku UMKM dan perusahaan kecil sampai besar sudah 

dihadapkan perkembangan pemasaran secara online maupun offline. Dimana 

untuk membuka sebuah usaha dibutuhkan strategi pemasaran. Agar mampu 

melakukan transaksi secara digital atau online melalui e-commerce.  

Start-up bisnis yang berkembang adalah usaha yang relative baru 

dijalankan. Pemerintah kota bersama dinas terkait banyak memberikan pelatihan 

untuk mendukung pertumbuhan start-up bisnis. Kondisi Start-up Bisnis/UMKM 

menurut dinas UMKM dilihat pada tabel dibawah. 
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Tabel 1.1. Data Start-up Bisnis/UMKM Kota Surabaya 

Sektor Usaha Jumlah UMKM Jumlah Tenaga Kerja 

PERTANIAN 5,166 5,465 

PERTAMBANGAN DAN 

PENGGALIAN 

161 304 

INDUSTRI PENGOLAHAN 11,394 38,325 

LISTRIK, GAS DAN AIR - - 

KONSTRUKSI 1,199 3,470 

PERDAGANGAN HOTEL 

DAN RESTAURANT 

169,980 290,483 

TRANSPORTASI 15,958 23,892 

KEUANGAN 641 2,708 

JASA-JASA 56,263 102,132 

JUMLAH 260,762 466,779 

 

 Tabel 1.1 merupakan penjelasan tentang keberadaan para Start-up bisnis 

yang sudah mulai berkembang dan bervariasi. Dengan adanya perkembangan 

start-up bisnis diharapkan mampu meningkatkan perusahaan UMKM dari faktor 

internal yang dapat dikelola. Dari faktor internal dapat dilihat dari sudut pandang 

perusahaan dari marketing, finance, human resource, dan operational (Echdar, 

2013). Hal tersebut sangat penting sebagai penentu keberhasilan dari start-up 

bisnis. Jika tidak dikelola dengan operasional yang baik akan mengurangi dari 

profit start-up bisnis. 

 

 Para UMKM sendiri melatih pemasaran dan proses jual beli melalui online 

produk para UMKM meliputi sablon kaos, tikar, jamur, perhiasan, cemilan, kulit, 

argobisnis, dan lain-lain. Bagi perusahaan skala kecil sampai besar meliputi besi, 

baja, alat-alat bangunan, container, alat-alat berat, dan lain- lain. Pemerintah 

mendukung dan mendorong para pelaku UMKM untuk proses jual beli secara e-

commerce.  
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“Setiap pengusaha atau penjual produk membutuhkan situs khusus yang menjadi 

wajah brand. Situs ini dibutuhkan untuk merepresentasikan nilai usaha dan lebih 

baik daripada memiliki channel ecommerce dan sosial media. “ (Kustin Ayuwuragil, 

2018,https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180206182402-185-

274325/umkm-butuh-website-untuk-bangun-merek-bukan-marketplace , 06 – 02 – 

2018 ) 

 

 Penyebab para pelaku UMKM dan perusahaan kecil sulit bersaing secara 

global maupun individu yaitu tidak adanya pengetahuan tentang perkembangan 

pemasaran secara online dengan berbasis digital yaitu website. Meskipun para 

UMKM sudah menggunakan dan meningkatkan usaha secara online banyak 

website yang memiliki kualitas yang sederhana dan tampilan yang kurang. 

Facawebindo.com adalah bisnis jasa yang masih mulai berkembang di dunia basis 

digital yang terletak di Surabaya, Jawa Timur. Bisnis jasa ini bergerak dibidang 

jasa pembuatan website, khususnya para UMKM atau perusahaan kecil sampai 

besar. 

 

Facawebindo memiliki target market perusahaan dengan usia 18 – 65 

tahun dengan pekerjaan wirausaha yang berdomisili di Indonesia. Aspek kondisi 

sosial ekonomi konsumen yaitu menengah sedang ke bawah.  

 

Banyak para wirausaha yang sangat jarang sekali menggunakan website 

sebagai sarana pemasaran dan ada yang sudah menggunakan website sebagai 

pemasaran. Hal tersebut sering kali banyak perusahaan yang sudah mulai 

bertumbuh besar memilih sarana jasa pembuatan website yang sudah terbaik 

dibidangnya. Semua konsumen ingin mendapatkan website yang dapat berjalan 

dengan sempurna tidak ada kerusakan agar dapat digunakan jangka panjang. 

Dengan memiliki nama yang baik di bidang jasa pembuatan website akan 

memberikan dampak yang besar untuk mendapatkan konsumen dari para 

wirausaha dengan cepat. Pastinya untuk bersaing dengan jasa pembuatan 

website di seluruh Indonesia maka harus ada persiapan yang baik untuk 

memberikan harga dan kualitas pengerjaan yang terbaik untuk konsumen. 
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Hal – hal yang sering terjadi untuk melakukan sebuah bisnis jasa pembuatan 

website banyak sekali kendala yang dihadapi oleh perusahaan yang masih baru 

dan mulai berkembang di bidangnya. Pemasaran yang belum rutin membuat 

perusahaan kesulitan mendapatkan konsumen dikarenakan masih dikerjakan 

sendiri. Tenaga kerja harus mendapatkan kinerja yang baik agar mendapatkan 

hasil yang memuaskan dan tidak terjadi kendala pada website yang membuat citra 

perusahaan menjadi tidak baik. Tenaga kerja yang belum ada membuat setiap 

pekerjaan menjadi kesulitan tersendiri jika tidak dibidangnya. Dalam kondisi yang 

masih baru memulai berkembang akan kesulitan untuk mendapatkan portofolio 

atau karya yang akan disampaikan kepada konsumen. Untuk mendapatkan 

konsumen tampilan dan struktur website dari jasa pembuatan website harus 

sempurna dan tidak ada kesalahan dalam penulisan dan penyampaian kepada 

konsumen. 

 Definite merupakan we are part of Indonesia’s emerging business group 

with core offering of end digital services and products. Perusahaan tersebut 

menargetkan perusahaan yang ingin memasarkan product secara online dan 

perusahaan yang mau mengembangkan fitur baru pada website. Perusahaan 

besar sudah telah dicapai yang membuat harga dari Definite yang sangat fantastis. 

Logo brand dari Definite memberikan kesamaan pada icon dan design tampilan 

keseluruhan pada website. Bagian konten seperti font dan warna menampilkan 

tulisan yang sangat jelas atau mudah dibaca dan pada isi dari website tidak terlalu 

banak tulisan. Visual yang disampaikan pada konsumen sangat menarik yaitu 

Case Studies/ portofolio. Pada bagian tersebut di desain sangat mirip sesuai brand 

dari perusahaan tersebut dan diberikan visual atau gambar secara jelas dan detail 

apa saja yang sudah dikerjakan oleh Definite.  

 Stucel adalah sebuah agensi digital marketing di Jakarta, Indonesia. 

Didirikan pada Juni 2015. Perusahaan Stucel lebih menerima perusahaan kecil 

sampai besar. Beberapa harga yang ditawarkan dapat terjangkau oleh 

perusahaan kecil atau start up yang ingin memiliki website dengan harga yang 

sangat terjangkau. Pada website Stucel terdapat form perencanaan proyek atau 

rencana pembuatan website jika klien yang sudah memiliki ide website yang akan 

di inginkan bisa di sampaikan langsung melalui form perencanaan. Proyek 

tersebut akan dipelajari oleh Stucel dan akan langsung dihubungi oleh pihak 

Stucel. Company Profile.pdf sangat jelas pada setiap layanan terdapat apa yang 
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akan diterima oleh klien dan proses kerja dalam setiap layanan tersebut. 

Penjelasan yang disampaikan sangat rinci dan jelas. Pada bagian Company 

Profile.pdf isi setiap Case Studies/ portofolio ada penjelasan yang detail sudah 

dikerjakan oleh Stucel. 

Webarq adalah digital agency is a Google Premier Partner dan Facebook 

Partner based in Jakarta, Indonesia. Established in 2009, we were formerly known 

as Web Architect, who came about in the midst of an evolution in Information 

Technology locally and globally. Perusahaan ini sudah menargetkan beberapa 

perusahaan yang sedang sampai ke atas dengan harga yang sangat terjangkau 

untuk kalangan menengah maupun kalangan bawah masih bisa menggunakan 

perusahaan Webarq. 

Logo dari webarq didesain sesuai dengan tampilan website seimbang dengan 

brand dari webarq mulai dari warna dan tema yang di ambil sama. Tidak hanya itu 

pada icon social media dibuat sendiri. 

Strategi Definite yaitu penjelasan pada portofolio/ case studies secara 

detail dalam menyampaikan konten yang akan disampaikan. Tampilan dari 

website tidak terlalu banyak konten yang membuat klien langsung tertarik 

menghubungi langsung DEFINITE untuk mempertanyakan hal-hal tersebut. 

Tampilan website yang elegant tidak terlalu banyak tulisan membuat website 

menjadi minimalis hal tersebut sering dipakai untuk memancing klien 

menghubungi perusahaan. 

Strategi Stucel yaitu tampilan yang diberikan oleh Stucel pada form 

perencanaan proyek dan Company Profile.pdf sangat tertata rapi dan tidak 

dijadikan satu di dalam form perencanaan proyek. 

Strategi Webarq yaitu dengan menggunakan tampilan website yang 

konsisten secara keseluruhan dari logo seperti warna logo menyatuh dengan 

tampilan website akan membuat customer akan merasa mau menggunakan jasa 

pembuatan website 

Strategi yang dapat di adaptasi menjadi solusi yaitu perusahaan kompetitor 

Definite karena penjelasan pada portofolio/ case studies secara detail dan 

tampilan website tidak terlalu banyak konten yang membuat klien langsung tertarik 

menghubungi langsung Definite. Tampilan yang elegant tidak terlalu banyak 

tulisan membuat website menjadi minimalis. Hal tersebut sering di pakai untuk 

memancing konsumen menghubungi perusahaan.  
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Dari hasil observasi tampilan website facawebindo.com responden memilih 

“Bagus” sebanyak 57,8%, “Sedang” 28,1%, “Sangat Bagus” 12,5% dan “Kurang 

Bagus” 1,6%.  

 

Gambar 1.1.  

Sumber : Penulis 

Pembacaan dalam konten website responden merasa mudah membaca 

tulisan sebanyak 34,4% masih “Bagus”, 28,1% “Sangat Bagus”, 26,6% “Sedang”, 

9,4% “Kurang Bagus”, dan 1,6% “Tidak Bagus”.  

 

Gambar 1.2. 

Sumber : Penulis 

Tulisan pembacaan konten yang masih kurang dimengerti oleh responden 

yang masih belum mengenal website. Struktur menu yang ada di website 

responden lebih mengerti sebanyak 54,7% “Bagus”, 20,3% “Sangat Bagus, 6,3% 

“Kurang Bagus”, dan 3,1% “Tidak Bagus”.  
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Gambar 1.3. 

Sumber : Penulis 

Konsistensi tampilan setiap menu/ halaman yang diberikan “Bagus” 40,6%, 

“Sedang” 29,7%, “Sangat Bagus” 21,9%, “Kurang Bagus” 6,3%, “Tidak Bagus” 

1,6%.  

 

Gambar 1.4. 

Sumber : Penulis 

Kelengkapan penyajian informasi pada website memilih sebanyak 45,3% 

responden “Bagus”, 31,3% responden “Sedang”, 17,2% responden “Sangat 

Bagus”, dan 6,3% responden “Kurang Bagus”.  

 

Gambar 1.5. 

Sumber : Penulis 
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Kemudahan untuk menangkap informasi di website responden memilih 

“Bagus” 42,2%, “Sedang” 31,3%, “Sangat Bagus” 20,3%, dan 6,3% “Kurang 

Bagus”.  

 

Gambar 1.6 

Sumber : Penulis 

Mencari kontak yang dihubungi untuk mendapatkan suatu informasi lebih 

jelas responden merasa “Bagus” sebanyak 45,3%, “Sedang” sebanyak 29,7%, 

“Sangat Bagus” sebanyak 15,6%, dan 9,4% responden melihat “Kurang Bagus”.  

 

Gambar 1.7. 

Sumber : Penulis 

1.2. Rumusan Masalah  

Rumusan  masalah  untuk latar belakang masalah di atas: Bagaimana 

merancang website untuk Facawebindo.web.id beserta media promosinya. 

1.3. Tujuan Pengembangan  Proyek (Tujuan Perancangan) 

Tujuan pengembangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

Merancang website untuk perusahaan UMKM yang membutuhkan website.  
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1.4. Spesifikasi Produk yang Diharapkan  

1. Running Website (searchable in Google) 

1. Using .com, .us, .co.id, .org domain 

2. Website can use HTML or CMS (joomla, wordpress, etc) 

3. CMS user needs to design their own template or modify existing template 

2. Offline version of the Website (files) and screen captures (image files) 

3. Mobile web version of the website 

4. User interface design  

5. Website >> Google Analytics 

6. SEO~ strategy 

7. Strategic Promotional MEDIA (Marketing timeline & minimum 8 media concept) 

  

 

1.5. Pentingnya Pengembangan (Manfaat perancangan) 

Manfaat perancangan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Mempermudah customer / klien untuk menggunakan website 
facawebindo.web.id 

1.6. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan (Batasan Perancangan) 

Hal yang umum yang menjadi batasan adalah: 

a) Batasan ilmu DKV 

b) Batasan material yaitu media promosi cetak dan online 

c) Batasan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk TA dengan 

menggunakan software yaitu adobe illustrator untuk membuat visual, adobe 

photoshop untuk edit visual, dan adobe muse untuk merancang website. 

d) Batasan waktu pelaksanaan Tugas Akhir dari tanggal 01-10-2018 sampai 

22-11-2018 

1.7. Definisi Istilah    

Website : pilihan yang tepat untuk memberikan informasi penting di dalam 

website agar audience mendapatkan informasi dengan mudah. 

Development : membuat website secara baik dan benar tanpa merusak 

struktur tampilan website yang mudah di lihat. 

User Interface : hal yang paling penting pada website untuk mengetahui letak 

posisi pada website yang baik atau layout yang baik. 

Strategy Communication : pemasaran sangat penting untuk meningkatkan 

pendapatan dan penjualan perusahaan. 
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1.8. Sistematika  Penulisan (Metode Perancangan) 

Metode merupakan “cara”, bagian ini memaparkan bagaimana cara/ proses/ 

alur kerja anda pada keseluruhan tugas akhir. Mulai dari penyusunan kajian 

analitis, yaitu: mencari permasalahan, tujuan perancangan, penggalian data, 

hingga analisis data dan perancangan produk sebagai temuan dari hasil 

penelitian anda (mulai dari, ide rancangan, hingga hasil akhir berupa karya 

perancangan). 

 

 

Gambar 1.8 Metode Perancangan 

 

 

 

 

  


