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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Website merupakan salah satu media yang sering 
digunakan oleh para pelaku bisnis sebagai tolak ukur 
perkembangan dan kemajuan bisnisnya. Banyak pelaku bisnis 
menggunakan website sebagai media perantara dengan 
konsumen. Desain web yang baik akan memudahkan konsumen 
untuk mengetahui informasi produk yang ingin mereka cari. 
Beberapa aspek perlu diperhatikan dalam penentuan kualitas 
website, antara lain konten atau isi di dalam website, desain, 
organisasi, dan pengaruh kemudahaan terhadap pengguna 
(Hasan, 2011). Hal-hal tersebut menentukan apakah website 
dapat digunakan sebagai media promosi secara online. 
Ditunjang oleh media sosial yang baik dan aktif serta update 
konten yang terjadwal tentu menambah nilai guna website dan 
dapat menambah pengetahuan serta penilaian masyarakat 
terhadap perusahaan. 

Promosi menjadi bagian yang sangat penting bagi pelaku 
bisnis di seluruh dunia, bentuk promosi yang informatif akan 
membuat usaha menjadi lebih dikenal masyarakat. Promosi 
adalah media penghubung dan pengenal produk yang dimiliki 
oleh produsen kepada konsumen. Promosi juga bertujuan untuk 
meningkatkan produktifitas perusahaan. Semakin gencar 
promosi yang dilakukan perusahaan, akan berdampak positif 
terhadap prospek penjualan nantinya. Seringkali konsumen luar 
kota merasa terlalu jauh dan enggan membeli produk tersebut 
secara langsung melalui media offline (outlet). Terkadang pula 
konsumen yang ingin mencari produk tersebut tidak mengetahui 
tempat menjual produk yang ingin dicari.  

Cara pemesanan melalui website akan menjadi salah 
satu solusi pelayanan konsumen dengan baik. Para pembeli 
tidak perlu lagi untuk pergi secara langsung untuk bertanya atau 
melihat produk di outlet yang ada. Internet kini telah tersedia di 
setiap gadget masyarakat, sehingga dapat dengan mudah 
mengakses website dan pembeli pun dapat melakukan 
pemesanan secara online. Hal ini tentu akan meningkatkan 
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kualitas dan mutu produk UKM meningkatkan angka 
pendapatan bisnisnya. 

CV. Kajeye Food adalah salah satu UKM yang 
memproduksi keripik buah dan sayuran sebagai komoditas 
utamanya dan telah memiliki syarat serta ketentuan yang 
diperlukan untuk menjadi sebuah unit usaha yang cukup besar. 
Selain itu, CV. Kajeye Food juga telah memiliki basis yang 
sangat kuat khususnya di Kota Malang sebagai salah satu 
produsen kripik buah terbaik dan recommended untuk dijadikan 
oleh-oleh atau buah tangan wisatawan lokal maupun 
mancanegara.  

Desain website yang baik tentu akan sangat 
mempengaruhi kekuatan dan efektifitas promosi perusahaan. 
Semakin ringan, mudah, dan informatif sebuah website, maka 
konsumen akan semakin tertarik. Menurut Gonzales (2004), 
penilaian kualitas website berdasarkan 4 aspek umum, yaitu 
kemudahan akses, kecepatan, adanya navigasi, dan konten 
yang diperlukan oleh customer. Persepsi konsumen yang 
berbeda-beda terhadap kepentingan sebuah website menjadi 
alasannya. Sehingga tidak bisa dipungkiri apabila penilaian 
website yang baik akan sangat penting dan bermanfaat bagi 
setiap pelaku bisnis untuk mengetahui faktor apakah yang 
terpenting bagi website agar dapat dinikmati oleh pengunjung 
website. 
 
1.2 Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah penelitian ini adalah : 
1. Berapakah skor index kepuasan konsumen terhadap 

website? 
2. Atribut apa sajakah yang perlu diperbaiki dan 

dipertahankan? 
3. Alternatif apa sajakah yang menjadi prioritas utama  

untuk ditambahkan website? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 
Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui skor index kepuasan konsumen 

terhadap website.  
2. Untuk mengetahui atribut apa saja yang perlu 

diperbaiki dan dipertahankan website. 
3. Untuk menentukan alternatif yang menjadi prioritas 

utama untuk ditambahkan website. 
 

1.4 Manfaat Penelitian 
 

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah: 
1. Bagi UKM, website dapat digunakan sebagai media 

mempromosikan produk dan informasi tentang UKM 
kepada masyarakat. 

2. Bagi konsumen, adanya website akan membuat 
semakin mudah cara mengakses informasi harga 
dan spesifikasi produk-produk dari CV. Kajeye Food 
tanpa harus mengunjungi UKM secara langsung 
atau offline. 
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