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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Internet Marketing 
 

Pemasaran adalah proses perpindahan barang/ jasa dari 
produsen ke konsumen, atau semua kegiatan yang 
berhubungan dengan arus barang/ jasa dari produsen ke 
konsumen (Fuad, 2006). Pencantuman aspek-aspek marketing 
mix pada website berupa 4P (Product, Place, Promotion, dan 
Price) untuk menambah penilaian kelengkapan website dan 
keuntungan yang kompetitif (Singh, 2012). 

Internet secara istilah berasal dari bahasa latin yaitu inter 
yang berarti “antara”. Secara kata per kata internet berarti 
jaringan antara atau penghubung. Internet menghubungkan 
berbagai jaringan yang tidak saling bergantungan pada satu 
sama lain, sehingga mereka dapat berkomunikasi. Internet 
adalah jaringan komputer yang saling terhubung keseluruh 
dunia tanpa mengenal batasan territorial, hukun dan budaya 
(Andriyanto, 2010).  

Mulia (2009) mengatakan bahwa internet marketing 
adalah sarana untuk memasarkan produk atau jasa melalui 
internet. Internet Marketing juga merupakan aplikasi dan internet 
dan teknologi-teknologi digital terkait untuk mencapai tujuan-
tujuan pemasaran, teknologi-teknologi itu seperti media internet, 
kabel-kabel, satelit, perangkat keras, perangkat lunak yang 
diperlukan untuk keperluan internet marketing tersebut (Chaffey, 
2000). 

Internet Marketing (IM) dikenal sebagai pemasaran 
digital, pemasaran web, atau pemasaran online yang beroperasi 
sebagai bagian dari iklan produk atau jasa promosi melalui 
media internet. Internet Maketing dapat dikreasikan sebaik 
mungkin melalui desain, pengembangan, periklanan, dan 
penjualan melalui jejaring internet (Yazdanifard, 2011). 
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2.2 Promosi 
 

Menurut Rusmini (2013), promosi meliputi semua alat 
yang terdapat dalam bauran promosi yang peranan utamanya 
adalah mengadakan komunikasi yang bersifat membujuk. 
Promotion Mix adalah bauran komunikasi pemasaran yang 
terdiri atas Promosi Penjualan, Penjualan personal, Hubungan 
masyarakat dan Publisitas, serta periklanan. 

Setiap produk haruslah memiliki target pasar yang jelas, 
dan hal ini sangatlah perlu  untuk diidentifikasi dan diperlukan 
untuk menunjang pendapatan suatu perusahaan. Dengan 
metode utama yang akan digunakan seperti, Pengiklanan, 
Penjualan secara individu, promosi penjualan, pengenalan 
produk kepada public, dan hubungan dengan masyarakat. 
(Sunday, 2008) 
 
2.3 Website 

 
Sebuah website merupakan sumber informasi yang 

diakses melalui World Wide Web (WWW). Hal ini dapat 
dianggap sebagai salah satu sistem yang lengkap. Website 
dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori, sesuai dengan 
tujuan dari masing-masing kategori. Kategori hiburan, informasi, 
komunikasi, dan perdagangan (Lee, 2010) 

Website merupakan halaman situs sistem informasi yang 
dapat diakses secara cepat dan didasari dari adanya 
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut 
Suwanto, Web adalah salah satu layanan internet yang paling 
banyak digunakan dibanding dengan layanan lain seperti news 
dan e-mail (Suyanto, 2007). Web adalah suatu program yang 
dapat memuat film, gambar, suara, serta music yang ditampilkan 
dalam internet (Dewanto, 2006). 

Website yang sukses haruslah informatif, menghibur, 
menantang, dan unik. Homepage haruslah pendek, jelas, dan 
sederhana untuk menghindari membuang-buang waktu 
pelanggan. Website harus mudah untuk dimengerti dan mudah 
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untuk digunakan mencari informasi yang dibutuhkan. Selain itu, 
harus terus up to date untuk informasi terbaru tentang 
perusahaan. Produk atau layanan yang tersedia harus diwakili 
dengan jelas oleh kata-kata kunci atau gambar pada situs web 
(Yazdanifard, 2011). 
 
2.4 Fungsi Website 

 

Menurut Nuruddin (2013), Fungsi dari website terbagi 
menjadi 4 jenis antara lain: 

a) Fungsi komunikasi 
Situs web yang mempunyai fungsi komunikasi pada 
umumnya adalah situs web dinamis. Karena dibuat 
menggunakan pemograman web yang dilengkapi fasilitas 
yang memberikan fungsi - fungsi komunikasi seperti web 
mail, form contact, dan lainnya. 

b) Fungsi informasi 
Situs web yang memiliki fungsi informasi pada umumnya 
lebih menekankan pada kualitas bagian kontennya, 
karena tujuan situs tersebut adalah untuk menyampaikan 
isinya. 

c) Fungsi entertainment 
Situs web yang dapat memiliki fungsi entertainment 
apabila didalam situs tersebut terdapat penggunaan 
gambar animasi dan elemen bergerak yang dapat 
meningkatkan mutu presentasi desainnya, meski hal 
tersebut akan sangat berpengaruh terhadap proses 
download atau unggah web tersebut. 

d) Fungsi transaksi 
Situs web juga dapat dijadikan sebagai saran transaksi 
bisnis barang maupun jasa dengan cara 
menghubungakan perusahaan dengan konsumen, dan 
komunitas tertentu melalui transaksi elektronik. 
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2.5 Jenis Website 
 

Terdapat pula jenis penggunaan situs web yang 
dikelompokkan berdasarkan tujuannya yang bermacam-macam 
dan bervariasi, tergantung dengan user yang akan 
menggunakannya yaitu sebagai berikut: 

1) Sebagai alat pemasaran 
Menurut Mata (2014), bahwa pemasaran adalah salah 
satu cara untuk membangkitkan ketertarikan pada area 
berbeda. Suatu bisnis dapat memutuskan menggunakan 
teknologi komersial untukn mendukung kegiatan 
pemasarannya. Banyak bisnis menggunakan website 
sebagai alat pemasaran, karena begitu meledaknya 
pengguna internet dengan angka yang spektakuler pada 
sepuluh tahun terkahir.  

2) Menambah nilai tambah suatu produk 
Menurut Nejati (2010), Internet dapat menambah nilai 
suatu produk pada range tertentu yang memungkinkan 
untuk dapat memberikan keuntungan product-mix pada 
pengguna. Perusahaan dapat meningkatan informasi 
terkait produk dan kemudian “mengemas kembali” di 
dalam website secara online yang ditargetkan kepada 
customer baru. 

3) Sebagai katalog produk 
Menurut O’Loughlin (2010), sebuah contoh halaman 
yang berbasis pada katalog produk adalah untuk 
mempermudah calon pembeli dalam memilih produk 
yang ditawarkan. Pemesanan melalui e-mail merupakan 
contoh adanya katalog produk yang terpampang di 
halaman website dan mengizinkan pembeli untuk 
membeli produk melalui website.  

4) E-Learning 
Menurut Pelet (2013), Teknologi adalah satu faktor kunci 
dari kesuksesan diadakannya inisiatif e-learning. Desain 
website juga merupakan salah satu elemen yang penting 
dari kesuksesan aktifitas e-learning yang diterapkan oleh 
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suatu website. Website harus didesain sebagai tempat 
untuk bertukar pikiran dan sebagai sarana pembelajaran 
bagi pengguna. Terdapat didalam website tersebut 
pelajaran yang diajarkan dan tempat berbagi ilmu antara 
pemilik dengan pengguna website dengan karakter 
website yang rapi, terstruktur, mudah diakses dan mudah 
digunakan. 

5) Komunitas 
Menurut Bashar (2012), Social networking kini 
merupakan aspek yang penting di kehidupan. Banyak 
orang menghabiskan sebagian waktunya untuk online. 
Sebanyak 58% diantaranya menggunakan internet 
sebagai sarana untuk menghubungkan pengguna 
dengan teman-temannya. Sekitar 24% pengguna internet 
menggunakannya untuk mencari produk yang mereka 
inginkan. Sebanyak 16% lainnya menggunakan internet 
untuk bermain game dan 2% sisanya melakukan aktifitas 
lainnya. 

 
2.6 E-Commerce 

 
E-Commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis dengan 

tujuan mengambil keuntungan seperti penjualan, pembelian, 
pelayanan informasi, dan perdagangan melalui perantara yaitu 
melalui suatu jaringan komputer, terutama internet. Dengan 
adanya e-commerce ini memudahkan customer untuk dapat 
melakukan transaksi jual beli tanpa harus datang ke tempat 
produsen secara langsung (Rara, 2011). Manfaat dari 
penerapan E-commerce akan memberikan gambaran tentang 
bagaimana teknik sistem penjualan yang dibutuhkan dalam 
menghadapi persaingan perusahaan di era globalisasi saat ini. 
Hal ini diharapkan mampu memudahkan bagi penjual dalam 
membuat laporan rekapitulasi penjualan sehingga dapat 
menghasilkan dengan cepat dan akurat.  

Web adalah salah satu teknologi paling revolusioner atau 
terbarukan yang mengubah lingkungan bisnis dan memiliki 
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dampak yang dramatis pada perdagangan elektronik (e-
commerce). E-commerce didefinisikan sebagai pembelian dan 
penjualan produk, jasa, informasi melalui jaringan komputer, 
terutama internet. (Wen, 2001) 

 
2.7 Importance-Performance Analysis (IPA) 

 
Importance-Performance Analysis (IPA) adalah teknik 

penilaian skala kepentingan yang terdiri dari dua komponen, 
yaitu analisis kuadran dan analisis kesenjangan (gap). Teknik ini 
menggambarkan kinerja (Performance) sebuah merek 
dibandingkan dengan harapan atau tingkat kepentingan 
(Importance) yang dipersepsikan oleh konsumen dalam bentuk 
grafik. Grafik IPA berupa diagram yang terbagi menjadi 4 
kuadran dengan masing-masing tingkat kepentingan atributnya 
seperti yang terlihat pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1. Contoh Diagram Importance-Performance 

(Sumber: Kartikasari, 2013) 
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Keterangan : 
1. Kuadran I (Prioritas utama) 

Ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap 
penting oleh konsumen, tetapi pada kenyataannya faktor-
faktor ini belum sesuai dengan harapan  pelanggan (tingkat 
kepuasan yang diperoleh masih rendah). Variabel-variabel 
yang masuk dalam kuadran ini harus ditingkatkan. 

2. Kuadran II (Pertahankan prestasi) 
Ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap 
penting oleh pelanggan dan faktor-faktor yang dianggap  
pelanggan sudah sesuai  dengan yang dirasakannya 
sehingga tingkat kepuasannya relatif lebih tinggi. Variabel-
variabel yang masuk dalam kuadran ini harus tetap 
dipertahankan  karena  semua variabel ini menjadikan 
produk atau jasa unggul di mata pelanggan. 

3. Kuadran III (Prioritas rendah) 
Ini adalah wilayah yang memuat  faktor-faktor yang 
dianggap kurang penting oleh pelanggan dan pada 
kenyatannya kinerjanya tidak terlalu istimewa. Peningkatan 
variabel-variabel yang termasuk dalam kuadran ini dapat 
dipertimbangkan kembali karena pengaruhnya terhadap 
manfaat yang dirasakan oleh pelanggan sangat kecil. 

4. Kuadran IV (Berlebihan) 
Ini adalah wilayah yang memuat faktror-faktor yang 
dianggap kurang penting oleh pelanggan dan dirasakan 
terlalu berlebihan. Variabel-variabel yang termasuk  dalam 
kuadran ini dapat dikurangi agar perusahaan dapat 
menghemat biaya. 

 
2.8 Customer Satisfaction Index (CSI) 

 
Customer  Satisfaction  Index adalah teknik yang 

digunakan  untuk  mengukur  tingkat  kepuasan  pelanggan 
terhadap kinerja yang diberikan oleh perusahaan. Tahapan-
tahapan pengukuran CSI adalah (Sofian, 2006): 
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1. Menentukan Mean Importance Score (MIS) dan Mean 
Satisfaction Score (MSS), nilai ini berasal dari rata-rata 
tingkat kepentingan dan kinerja tiap atribut. 

2. Menghitung Weighting Factors (WF), yang merupakan 
fungsi dari median tingkat kepentingan (MISi) masing-
masing atribut dalam bentuk persentase (%) dari total 
MISi untuk seluruh atribut yang diuji 

3. Menghitung Weighted Score (WS), yang merupakan 
fungsi dari skor median tingkat kepuasan (MSSi) masing-
masing atribut dikalikan dengan WF masing-masing 
atribut. 

4. Menghitung Weighted Average Total (WAT), yang 
merupakan fungsi dari total Weighted Score (WS) atribut 
ke-1 (α1) hingga atribut ke-n (αn) 

5. Menghitung indeks kepuasan konsumen (CSI), yaitu 
fungsi dari nilai Weighted Average (WA) dibagi dengan 
Highest Scale (HS) kemudian dikali 100%. Selanjutnya 
tingkat kepuasan responden secara keseluruhan dapat 
dilihat  dari kriteria tingkat kepuasan. 
 

 x 100 % 

Keterangan:  
   = Total nilai Weigthed Score 

           HS           = Skala Maksimum  
 

Tabel 2.1 Kriteria Tingkat Kepuasan Pelanggan 
Nilai CSI Kriteria CSI 

0,81-1,00 Sangat Puas 
0,66-0,80 Puas 
0,51-0,65 Cukup Puas 
0,35-0,50 Kurang Puas 
0,00-0,34 Tidak Puas 

Sumber : Irawan (2002) 
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2.9 Analytical Hierarchy Process (AHP) 
 
Analitycal Hierarchy Process (AHP) merupakan suatu 

metode pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh 
Thomas L. Saaty. Model pendukung keputusan ini menguraikan 
masalah multi kriteria atau multi faktor yang kompleks menjadi 
suatu hierarki. Hierarki didefinisikan sebagai suatu representasi 
dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur 
multi level dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level 
kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level 
terakhir dari alternatif. AHP memberikan nilai bobot relatif dari 
suatu kriteria majemuk atau alternatif majemuk secara intuitif, 
yaitu dengan melakukan perbandingan berpasangan dengan 
menggunakan skala perbandingan berpasangan yang 
ditentukan oleh Saaty (Sumiati, 2007). 

Metode AHP ini membantu memecahkan persoalan yang 
kompleks dengan menstruktur suatu hirarki kriteria, pihak yang 
berkepentingan, hasil dan dengan menarik berbagai 
pertimbangan guna mengembangkan bobot atau prioritas 
(Sinaga, 2009). 

 
2.10 Penelitian Terdahulu 

 
Gonzales (2004) melakukan penelitian evaluasi 

kuantitatif dari sebuah website komersial pada sebuah 
perusahaan di Spanyol menggunakan WAI (Web Asseement 
Index dengan cara membagi Website tersebut menjadi 
beberapa grup penilaian yaitu Accessibility, Speed, Contents 
Quality, Navigability, dan Communicational content. Dari 
penelitian tersebut akan diketahui Index penilaian mana yang 
paling berpengaruh pada website perusahaan tersebut dengan 
total penilaian 100 poin dan masing-masing grup index memiliki 
bobot penilaian dan variabel yang berbeda-beda yang akhirnya 
didapatkan hasil akhir pada penilitian Gonzales bahwa 
Navigability merupakan grup index yang paling berpengaruh 
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pada website tersebut dengan total penilaian 75,81, yang 
kemudian disusul oleh Kecepatan akses website. 

Lee (2010) melakukan penelitian terhadap efek-efek 
yang berdampang pada penggunaan dan desain website oleh 
preferensi pengguna. Ada 4 hal sangat mempengaruhi sudut 
penilain desain website yaitu Entertainment, Information, 
Communication, dan Commerce.  Menurutnya website adalah 
sumber informasi bagi sebuah perusahaan yang dapat 
melengkapi sistem dan produk perusahaan tersebut serta dapat 
berfungsi sebagai suatu wadah untuk melayani pelanggan 
melalui performa tingkat tinggi dari website demi memuaskan 
keinginan pengguna website. 

Seperti yang telah diungkapkan oleh Jarvinen (2014) 
mengenai analisis penilaian performa website sebagai 
pemasaran digital, data primer yang diambil sebagai target 
penilaian desain website adalah mereka yang expert dibidang 
digital marketing dan mampu untuk menganalisis website. 
 

 


