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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Marketing merupakan salah satu bagian dari perusahaan yang memiliki 

peran penting dalam menentukan kemajuan perusahaan. Dengan adanya 

marketing yang efektif, maka perusahaan tersebut akan semakin maju pula. 

Dengan semakin berkembangnya trend dan teknologi pada era ini, cara untuk 

melakukan marketing pun dapat semakin berubah. Perkembangan trend dan 

teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan marketing dengan 

jangkauan yang lebih luas dan lebih efektif. Pola marketing tradisional pada 

umumnya menggunakan brosur yang disebarkan pada orang-orang atau 

menggunakan iklan melalui media masa seperti televisi ataupun koran. Namun 

pada era sekarang ini, semua telah tergeser dengan adanya teknologi yang bisa 

dibawa kemana saja oleh masyarakat seperti smartphone atau tablet. Menurut 

CBSNews.com 2012, pengguna smartphone di dunia telah melewati angka 1 

miliyar. Pada tabel 1.1 dapat dilihat persentase pengguna smartphone mulai dari 

2011 hingga prediksi 2017 kedepan. Pada gambar tersebut dilihat bahwa 

perkembangan pengguna smarphone di Indonesia makin tahun makin meningkat 

secara pesat. Sementara platform yang populer saat ini untuk smartphone ataupun 

tablet adalah android dengan market share sebesar 81% di dunia pada tahun ini 

(venturebeat.com). Market share Samsung di Indonesia sendiri mencapai 52% 

(thejakartapost.com). Dari data-data di atas dapat dikatakan bahwa perubahan 

trend dan teknologi ini sangat besar dan akan terus meningkat. Oleh karena itu, 
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terdapat peluang yang sangat besar untuk melakukan marketing memanfaatkan 

perubahan-perubahan ini. Selain menghemat waktu dan biaya, marketing dengan 

menggunakan perubahan marketing ini juga lebih mudah untuk disebar luaskan.  

 

 

Pada penelitian tugas akhir ini, penyusun akan merancang sebuah aplikasi 

yang memiliki fungsi untuk mendigitalisasikan brosur dan menambahkan fitur 

video yang dapat didownload oleh masyarakat luas.  

Gambar 1.1 Tabel persentase pengguna smartphone berdasarkan negara 
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Berikut merupakan persentase grafik pengguna smartphone Android di 

Indonesia dari tahun ke tahun berdasarkan gambar 1.1. Berikut merupakan grafik 

dari persentase data diatas. 

 

Dari data-data diatas dapat dilihat bahwa pengguna smartphone baik di 

Indonesia maupun di dunia akan terus meningkan dari tahun ke tahun. Dan 

dikarenakan platform yang sangat booming di Indonesia dan dunia adalah 

platform android, maka aplikasi ini akan dirancang dan dikembangkan pada 

platform android. Selain mendigitalisasikan brosur dan fitur video, aplikasi ini 

juga akan memiliki fitur pop up quiz berhadiah untuk mendekatkan masyarakat 

pada pihak perusahaan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana cara merancang dan mengembangkan fitur brosur dan 

portofolio yang bersifat data statik/pasif pada digital marketing tool bagi 

Universitas Ciputra? 

2. Bagaimana cara merancang dan mengembangkan fitur video yang bersifat 

moving pada digital marketing tool bagi Universitas Ciputra? 

3. Bagaimana cara merancang dan mengembangkan fitur interaktif pop up 

quiz pada digital marketing tool bagi Universitas Ciputra? 

1.3 Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup dari penelitian ini yaitu perancangan aplikasi marketing 

tool yang ditujukan pada Universitas Ciputra. Perlu diketahui bahwa aplikasi yang 

akan dibuat hanyalah kerangka dari marketing tool. Untuk content / isi dari 

aplikasi tersebut adalah tanggung jawab dari client / pengguna. 

Aplikasi digital marketing tool ini akan dibuat menggunakan bahasa 

pemrograman java dan berjalan pada platform Android. Versi Android yang akan 

digunakan adalah versi 4.0 (Jelly Bean) dan keatasnya. Aplikasi ini sendiri 

memiliki fitur brosur dan portofolio agar semua masyarakat dapat mengenal pihak 

perusahaan. Namun fitur ini dapat di isi apa saja selama isi tersebut berbentuk 

format gambar (.jpg, .png). Selain itu terdapat fitur video dimana pihak 

perusahaan dapat memberikan video mengenai perusahaan untuk memberikan 

marketing yang lebih interaktif. Selain fitur-fitur tersebut, terdapat fitur tambahan 

berupa pop up quiz berhadiah guna menarik dan mendekatkan masyarakat kepada 

perusahaan. Fitur ini merupakan fitur tambahan dan tidak harus ada. Aplikasi ini 
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akan dihubungkan pada web server perusahaan sehingga perusahaan dapat 

langsung mengganti isi dari aplikasi ini. 

Berikut merupakan arsitektur sistem dari Aplikasi Digital Marketing Tool: 

 

 

1.4 Tujuan Penelitian Tugas Akhir 

1. Untuk merancang dan mengembangkan fitur brosur dan portofolio 

aplikasi Digital Marketing Tool bagi Universitas Ciputra agar dapat 

memberikan efisiensi bagi penyebaran brosur dan portofolio. 

2. Untuk merancang dan mengembangkan fitur video aplikasi Digital 

Marketing Tool bagi Universitas Ciputra agar dapat memberikan 

marketing yang lebih hidup dan menarik. 

3. Untuk merancang dan membangun fitur pop up quiz berhadiah yang 

berjalan pada rana background agar dapat mendekatkan para pihak 

stakeholder. 

 

 

Gambar 1.2 Arsitektur Sistem Aplikasi Digital Marketing Tool 
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1.5  Manfaat Penelitian Tugas Akhir 

 Manfaat bagi penyusun: 

1. Pengalaman dalam menangani real project. 

2. Menjalin hubungan dengan pihak Universitas Ciputra. 

Manfaat bagi client (Universitas Ciputra): 

1. Mendapatkan aplikasi dengan harga yang relative lebih murah. 

2. Meningkatkan efisiensi marketing Universitas Ciputra. 
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1.6  Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 

 Metodologi pelaksanaan tugas akhir ini dapat dilihat pada gambar 1.3. 

 

 Feasibility Study: pada fase ini dilakukan study kelayakan 

apakah proyek yang akan dikerjakan layak atau tidak untuk 

dikerjakan. Pada fase ini juga akan dibuat dokumen berupa 

Gambar 1.2 Waterfall Methodology Model 
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investigation report (laporan investigasi). Jika pada fase ini 

ternyata proyek yang akan dikerjakan ternyata tidak layak, 

maka proyak harus dihentikan. 

 Requirement: Pada fase ini dilakukan perincian kebutuhan 

untuk proyek yang akan dikerjakan. Pada fase ini juga akan 

dibuat dokumen berupa System Requirement Document untuk 

dokumentasi. Jika pada fase ini proyek tidak memenuhi syarat, 

maka proyek tidak bisa dilakukan. 

 System Design and Development: Pada fase ini dimulai 

perancangan dan pengembangan dari proyek yang akan 

dikerjakan. Pada fase ini juga akan dibuat dokumen berupa 

System Design Documentation. Jika pada proyek ini terdapat 

masalah pada system design, maka proyek tidak dapat 

dilanjutkan. 

 Implementation: Pada fase ini, aplikasi dan system telah selesai 

dikerjakan dan dimulai fase implementasi. 

 Testing and Maintenance: Fase ini merupakan fase terakhir dari 

proyek dimana aplikasi dan system yang telah di- 

implementasikan dicoba ke orang lain dan dirawat. Pada fase 

ini akan dibuat dokumen berupa feed back dari tester. 
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1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Penulisan tugas akhir ini memiliki sistematika sebagai berikut: 

Bab 1: Pendahuluan 

Pada bab ini tercantum latar belakang dari pembuatan tugas akhir 

ini sampai metodologi pelaksanaan tugas akhir. 

Bab 2 : Landasan Teori 

Pada bab ini tercantum teori – teori yang digunakan untuk 

merancang aplikasi tersebut yaitu penjelasan mengenai Aplikasi 

Digital Marketing Tool pada platform Android. 

 Bab 3: Perancangan 

Pada bab ini tercantum detail mengenai penjelasan dan 

perancangan dari Aplikasi Digital Marketing Tool pada platform 

Android. 

Bab 4: Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Pada bab ini tercantum detil dari hasil dari penelitian serta 

pembahasannya. 

Bab 5: Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini diuraikan kesimpulan apa saja yang telah didapatkan 

serta saran apa saja yang dapat diberikan. 
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1.8  Profil Perusahaan 

 

 

 

 

 

QInfo merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang sarana dan 

prasarana informasi untuk tempat-tempat luas seperti taman/tempat hiburan 

ataupun perusahaan besar yang membutuhkan sarana informasi sebagai segment 

pasarnya. Perusahaan ini menawarkan sarana penyediaan informasi mulai dari 

informasi mengenai arah / lokasi hingga informasi bagi staf-staf dari perusahaan 

yang bersangkutan. Dari sarana penyediaan informasi tersebut, juga dapat 

ditambahkan unsur komersialisasi untuk perusahaan / klien yang bersangkutan 

sehingga dapat menarik lebih banyak customer ataupun pengunjung yang 

mengunjungi tempat tersebut. 

Dengan moto “Information within Imagination”, QInfo akan memberikan 

software informasi yang akan membantu anda pada banyak hal yang berhubungan 

langsung dengan pelanggan / pengunjung anda dengan memberikan informasi 

yang anda harapkan.  
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1.9 Analisa Mengunakan Porter’s Five Forces Model 

Analisa dari 5 kekuatan dasar dari perusahaan QInfo adalah sebagai 

berikut: 

 Buyer Power 

Untuk mengetahui kekuatan dari pembeli, harus diketahui dahulu 

pangsa pasar dari perusahaan QInfo. Pangsa pasar dari perusahaan QInfo 

adalah sekolah dan univeristas dengan tinkat ekonomi menengah keatas, 

taman bermain, mall, dan perusahaan yang memiliki area yang luas. 

Jumlah klien di Indonesia sendiri yang terbanyak adalah dari sekolah 

(terdapat total 6410 sekolah (kemdikbud.go.id)) dan universitas (total 

terdapat 3151 perguruan tinggi (metrotvnews.com)). Dengan jumlah klien 

yang cukup besar, maka tekanan dari klien dalam hal ini tidaklah besar. 

Supplier Power 

Supplier dari perusahaan QInfo untuk sementara hanya bergantung 

pada ADT (Android Development Tool) yang disediakan oleh Google dan 

Java SDK (Software Development Kit) yang disediakan oleh Oracle. 

Selain itu juga terdapat library-library pendukung dalam pembuatan 

aplikasi yang bersifat opensource. Semuanya merupakan alat yang bersifat 

tidak berbayar. Dengan kata lain, selama Google masih tidak memungut 

biaya untuk ADT dan Oracle untuk Java SDK nya, maka ancaman dari 

supplier juga tidaklah besar. Memang ada resiko jika Google atau Oracle 

tiba-tiba tutup, namun resiko tersebut sangatlah kecil. 
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Substitutes 

Perusahaan QInfo memberikan produk berupa digitalisasi dari 

informasi-informasi yang selama ini masih bersifat fisik atau jasa sehingga 

dapat lebih mudah didistribusikan dan mengurangi biaya produksi dari 

produk fisik. Tentunya produk fisik seperti brosur, banner, poster, ataupun 

portofolio masih dapat menggantikan produk dari QInfo, namun tentunya 

biaya dan usaha yang dikeluarkan akan lebih besar. Dilihat dari hal 

tersebut, maka produk substitute dapat dikatakan memiliki ancaman yang 

rendah. 

Threat of New Entrants 

Untuk dapat masuk ke industri ini, seseorang harus memiliki 

pengetahuan dan kemampuan dalam pemrograman mobile, desktop, dan 

web. Tidak sembarang orang dapat menguasai kemampuan tersebut 

sehingga ancaman dari pendatang baru juga masih rendah. Selain itu, 

selama masa berlaku antara klien dan QInfo masih berlaku, maka new 

entrants juga tidak dapat masuk ke perusahaan ini. 

Existing Rivals 

Untuk saat ini belum terdapat rival yang siknifikan. 

 




