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ABSTRACT 
The purpose of this research is to analyze the marketing system used at PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa and change 
the application into a base one. The methodology used includes data collection (survey, interview, spread out, 
questioner, and literature study), analysis and design. By developing a web base application, the information can be 
presented quicker and it can be expected to increase the marketing results. The implementation shows that the 
prospective customers can easily obtained information. By setting up the application on line, the information can also be 
accessed at any time.  
Keywords: Analysis, Design, E-Marketing 
 
1. Pendahuluan 
PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa yang berdiri pada tahun 2000 dan bergerak di bidang produksi mesin diesel, 
menginginkan agar produknya bisa dikenal oleh semua pelanggannya secara cepat dan akurat. Dalam rangka membantu 
menciptakan suatu teknik pemasaran yang baik dengan penerapan teknologi informasi yang baik pula, maka penerapan 
E-marketing pada perusahaan ini tentu akan sangat membantu.  
Adapun ruang lingkup pengembangan dibatasi oleh: 
• Pembuatan aplikasi e-marketing untuk perusahaan yang mencakup penyediaan informasi mengenai PT. Surya Indah 

Dieselino Perkasa dan produk apa saja yang ditawarkan.  
• Fokus pada kegiatan pemasaran saja dan tidak menyediakan pembayaran online. 
• Menyediakan fasilitas pemesanan online dimana hanya pelanggan tetap PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa yang 

dapat melakukan pemesanan barang. 
Penelitian ini memiliki tujuan antara lain adalah: 
• Menganalisis sistem pemasaran yang sedang berjalan pada PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa. 
• Merancang aplikasi e-marketing untuk mendukung sistem yang sedang berjalan. 
Adapun manfaat-manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut: 
• Memperluas pangsa pasar. 
• Meningkatkan penjualan  PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa. 
• Meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. 
• Meningkatkan kemampuan bersaing. 
Metodologi penelitian ini meliputi tiga bagian, yaitu  
• Metode pengumpulan data berupa: survei, wawancara, penyebaran kuisioner, dan studi kepustakaan  
• Metode analisis  
• Metode perancangan 
 
2. Landasan Teori 
Internet marketing adalah aplikasi internet dan teknologi digital yang terhubung untuk mencapai tujuan marketing 
[Chaffey dan Mayer, 2000]. Internet marketing adalah proses membangun dan mempertahankan hubungan dengan 
pelanggan melalui kegiatan online untuk memfasilitasi pertukaran ide-ide, produk-produk, dan layanan-layanan agar 
tercapainya tujuan dari kedua pihak [Mohammed, 2003]. Terdapat 5 komponen internet marketing, yaitu: 
1. Proses 

Terdapat tujuh proses internet marketing yaitu, melihat kesempatan bisnis yang ada, menyusun strategi pemasaran, 
merancang pengalaman pelanggan, membuat hubungan antar muka (interface) dengan pelanggan, merancang 
aplikasi pemasaran, meningkatkan informasi pelanggan melalui teknologi, dan evaluasi aplikasi pemasaran. 

2. Membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan 
Tujuan dari pemasaran adalah untuk membangun dan menjaga hubungan dengan pelanggan agar bertahan lama. 
Tujuan dari internet marketing ini, tidak hanya sekedar membangun hubungan dengan pelanggan secara online, 
namun membangun hubungan offline sebaik online. Jadi, program internet marketing berguna untuk memberikan 
kepuasan kepada pelanggan yang menggunakan pelayanan baik secara online maupun offline. 

3. Online 
       Internet marketing berhubungan dengan sarana yang tersedia di dalam dunia internet. 
4. Pertukaran 
       Marketing offline maupun online mempunyai inti yang sama yaitu konsep pertukaran. 
5. Kepuasan kedua belah pihak 
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Dalam hal ini, kedua belah pihak harus merasa diuntungkan dalam pertukaran yang terjadi. Jika perusahaan tidak 
dapat memenuhi kewajiban keuangan kepada karyawan, pemasok, atau pemegang saham maka pertukaran tersebut 
tidak seimbang. Pelanggan senang, tetapi perusahaan tidak dapat menopang model penghasilannya. Kedua belah 
pihak harus merasa untung untuk pertukaran yang berkelanjutan. 

 
Pemasaran merupakan kegiatan perorangan atau organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran 
yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi dan penentuan harga 
barang, jasa, dan gagasan [McLeod, 2001]. Pemasaran adalah keseluruhan sistem kegiatan usaha yang ditujukan untuk 
merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, serta mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan 
kebutuhan para pembeli yang ada, maupun pembeli potensial [Stanton, 1998]. Pemasaran adalah proses perencanaan dan 
pelaksanaan suatu konsep penetapan harga, promosi, dan distribusi gagasan [Kotler, 2003]. Sedangkan database adalah 
kumpulan data yang secara logika berhubungan yang dibuat untuk memenuhi keperluan informasi [Connolly, 2002].   

 
3. Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan 
PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa merupakan perusahaan yang didirikan pada tanggal 15 April 2000. Kantor pusat PT. 
Surya Indah Dieselindo Perkasa berada di Komplek Glodok Plaza Blok F No.119 dan pabriknya berada di Jl. Kamal 
Raya no.18S Tegal Alur. PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa merupakan penghasil mesin diesel. Pelanggan PT. Surya 
Indah Dieselindo Perkasa adalah seluruh toko mesin diesel yang tersebar di seluruh Indonesia. PT. Surya Indah 
Dieselindo Perkasa mempunyai beberapa cabang yang tersebar di Indonesia, yaitu: Medan, Surabaya, Bandung, 
Semarang, Makasar, Samarinda, Pontianak, Palembang. 
 
Pada bagian  ini terdapat 3 tahap dalam 7 tahapan internet marketing untuk menganalisis sistem yang sedang berjalan, 
yaitu: 
1. Tahap pertama: melihat kesempatan bisnis yang ada.  

Dalam tahap pertama ini terdapat 6 langkah yang harus dilakukan, yaitu:  
1.1. Menemukan peluang pada sistem yang sedang berjalan maupun sistem yang baru. 

1.1.1. Banyak masyarakat yang beralih dari penggunaan alat-alat tradisional ke alat-alat modern.  Hal ini dapat 
dilihat dari peningkatan hasil penjualan diesel pada PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa. 

1.1.2. Semakin banyak orang menggunakan fasilitas internet, sehingga membuka kesempatan bisnis yang besar 
melalui internet, seperti  e-marketing. 

1.2. Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi. 
1.2.1. Pada langkah ini, kami mendapatkan informasi kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi melalui 

kuisioner yang dibagikan kepada pelanggan PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa. Sehingga diperoleh 
hasil bahwa kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi, antara lain : 

1.2.2. Pelanggan sulit untuk memperoleh informasi yang terbaru seperti perubahan harga produk dan produk 
terbaru, serta berita-berita dan event yang akan diadakan oleh perusahaan. 

1.2.3. Pemesanan melalui telepon hanya dapat dilakukan pada jam kerja saja, sehingga proses pemesanan tidak 
cepat. 

1.2.4. Pelanggan yang memesan melalui telepon, sulit untuk melakukan protes/komplain apabila terjadi 
kesalahan dalam pencatatan pemesanan. Hal ini dikarenakan tidak adanya bukti tertulis. 

1.3. Menentukan pembagian target pelanggan. 
Target pelanggan PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa diambil berdasarkan geografis yaitu: pulau Sumatera, 
Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Serta berdasarkan firmografis yaitu: banyaknya pesanan produk.  

1.4. Memperkirakan kebutuhan sumber daya untuk memberikan penawaran. 
Terdapat 3 kategori untuk memperkirakan kebutuhan sumber daya yaitu: 
1.4.1. Customer facing  

Yang mana PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa memiliki beberapa kantor cabang, yaitu di Medan, 
Surabaya, Bandung, Semarang, , Makasar, Samarinda, Pontianak, Palembang.  

1.4.2. Internal  
Yang mana PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa memiliki kurang lebih 120 karyawan yang bisa 
diandalkan dalam bidangnya masing-masing, serta telah menggunakan komputer untuk mempermudah 
pekerjaannya. Perusahaan mempunyai kurang lebih 100 buah komputer.   

1.4.3. Upstream  
Yaitu memiliki pemasok yang dapat menyediakan berbagai jenis suku cadang yang memiliki kualitas 
yang baik. 

1.5. Memperkirakan kesempatan bersaing dengan perusahaan kompetitor, teknologi, dan keuangan.  
Di lihat dari pesaing, PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa mempunyai pesaing langsung yaitu Cahaya Matahari, 
Cahaya Mas, HRC, Akiong, KBN, serta pesaing tidak langsung yaitu generator.  Dari segi teknologi, teknologi 
yang telah diterapkan dalam kegiatan operasional adalah menggunakan program Visual Basic, serta mempunyai 
kurang lebih 100 buah komputer 
Dari segi keuangan, meningkatnya hasil penjualan yang didapat oleh perusahaan akan mendukung perusahaan 
dalam mengembangkan usahanya. 
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1.6. Melakukan keputusan Go atau No-Go.  
Keputusan ini diambil dengan melihat beberapa kategori, yaitu:  
1.6.1. Competitive vulnerability 

PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa memiliki banyak pesaing, baik pesaing langsung maupun tidak 
langsung. Dengan demikian Competitive vulnerability-nya positif. 

1.6.2. Technical vulnerability 
Technical vulnerability-nya positif dikarenakan PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa memiliki bagian 
pemasaran di setiap cabang yang menangani pemasaran produk mereka. 

1.6.3. Magnitude of unmeet need 
Masih banyak kebutuhan pelanggan pada PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa yang belum terpenuhi 
dalam hal pelayanan produk dan jasa, sehingga Magnitude of unmeet need-nya positif 

1.6.4. Interaction between segment 
E-marketing pada PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa dapat digunakan oleh berbagai segment pasarnya, maka 
Interaction between segment-nya positif. 

1.6.5. Likely rate of growth 
Hasil penjualan PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa setiap tahunnya mengalami peningkatan yang dapat dilihat 
dari peningkatan hasil penjualannya. sehingga Likely rate of growth-nya positif. 

1.6.6. Technological  vulnerability 
Technology vulnerability-nya positif, karena PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa mempunyai 100 komputer 
yang digunakan untuk membantu proses marketingnya. 

1.6.7. Market size 
Pada PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa terdapat cabang-cabang perusahaan yang tersebar di seluruh pulau di 
Indonesia, sehingga market size-nya positif. 

1.6.8. Level of profitability 
Level of profitability-nya positif, karena tiap tahunnya PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa mengalami kenaikan 
jumlah keuntungan yang dapat dilihat dari peningkatan hasil penjualannya. 

Karena PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa memiliki faktor-faktor yang semuanya positif sehingga dapat disimpulkan 
bahwa PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa layak untuk mengembangkan e-marketing. 

 
2. Tahap kedua: menyusun strategi pemasaran.  

Strategi PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa dibedakan ke dalam tiga faktor, yaitu :  
2.1.1. Segmentation  

Penggunaan fasilitas pemasaran melalui internet tidak mengubah segmentasi pasar yang dituju. Tetapi, 
dengan adanya pemasaran melalui internet dapat memperluas segmentasi pasar, dimana selama ini tidak 
dapat dijangkau oleh sumber daya manusia yang dimiliki oleh PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa. 
Segmentasi pasar yang ada pada PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa adalah market expansion. 

2.1.2. Targeting  
Target yang dimiliki oleh PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa adalah pelanggan yang melakukan 
pemesanan dalam jumlah yang banyak. Targeting PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa adalah blanket 
targeting, yang mana segmentasi pasar tidak mengalami perubahan tetapi mengalami perubahan secara 
geografis. Blanket targeting akan memungkinkan terjadinya perluasan dalam segmentasi pasar, hal ini 
dimungkinkan apabila banyak diantara segmen pasar dari perusahaan merupakan pengguna internet. 

2.1.3. Positioning  
Dalam hal positioning, PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa memilih strategi blanket positioning karena 
segmen pasar utama PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa tidak mengalami perubahan. 

 
3. Tahap ketiga: merancang pengalaman pelanggan. 

Tahapan dalam pengalaman pelanggan pada PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa adalah sebagai berikut:  
3.1. Functionality    

Pada tahap functionality dijelaskan fungsi-fungsi standard yang dapat memudahkan pengguna dalam 
menggunakan website. Fungsi-fungsi standard tersebut meliputi kemudahan dalam menggunakan website, 
navigasi yang mudah digunakan, waktu akses yang cepat dan tampilan yang menarik.  

3.2. Intimacy 
Dalam tahap ini menjelaskan apa yang akan dilakukan PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa untuk membuat 
pelanggan menjadi loyal terhadap perusahaan. Tersedia gambar produk yang lebih detail, sehingga pelanggan 
dapat melihat gambar produk dengan lebih baik.  

3.3. Evangelism  
Tahap ini ditunjukkan dengan adanya fasilitas testimonial, dimana dengan adanya fasilitas testimonial, 
diharapkan pelanggan dapat memberitahukan kesan pelanggan terhadap produk-produk PT. Surya Indah 
Dieselindo Perkasa maupun mengenai website itu sendiri.  
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4. Perancangan Sistem Yang Diusulkan 
Terdapat 4 tahapan dalam 7 tahapan internet marketing yang merupakan lanjutan dari 3 tahapan analisis sistem yang 
sedang berjalan.   
4. Tahapan keempat: merancang customer interface. 

Yang terdiri dari:  
4.1. Context  

              Konteks ini berupa hybrid yang mana gabungan dari fungsional dan estetika. 
4.1.1. Fungsional 

Pada website ini tersedia link berita dan layanan yang menyediakan informasi mengenai pameran yang 
akan diadakan oleh perusahaan, servis keliling maupun produk terbaru. Serta fasilitas pencarian 
(search) untuk memudahkan pelanggan dalam bergerak mencari informasi dalam website. 

4.1.2. Estetika 
Fungsi estetika dari website PT.Surya Indah Dieselindo Perkasa terlihat pada pemberian warna dengan 
warna dasar putih yang dikombinasi dengan warna biru untuk memperjelas tampilan, pemilihan font 
dengan tipe Verdana yang mudah dibaca dan pemberian gambar-gambar produk. 

4.2. Content  
               Content memiliki  dimensi dalam perancangan sebuah website, yaitu: 

4.2.1. Offering Mix 
Offering Mix pada website PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa lebih berfokus kepada informasi dan 
produk. Detail produk dapat dilihat pada halaman produk. 

4.2.2. Appeal Mix 
Bagian dari content ini mengacu kepada promosi dan komunikasi yang dilakukan oleh PT. Surya Indah 
Dieselindo Perkasa berupa testimonial dan support. 

4.2.3. Multimedia Mix 
Pada website PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa penggunaan aplikasi multimedia masih sederhana 
dan terbatas pada penerapan teks, warna, huruf, gambar, serta grafis yang sederhana. Penerapan 
multimedia ini selain menambah nilai estetika website juga melengkapi informasi tentang produk dan 
perusahaan PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa.  

4.3. Community  
Website PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa menyediakan testimonial, dimana pelanggan dapat memberikan 
pendapat maupun pengalaman mereka mengenai produk PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa.  

4.4. Customization  
Setiap pelanggan yang telah menjadi member dan login pada website PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa, 
pelanggan akan mendapatkan fasilitas pesanan yang berisi tanggal transaksi, produk yang pernah dibeli, serta 
halaman profil pelanggan itu sendiri. 

4.5. Communication  
Dalam berkomunikasi antara pelanggan dengan PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa, website PT. Surya Indah 
Dieselindo Perkasa memiliki fasilitas FAQ, support, dan testimonial. Pada menu tersebut memungkinkan 
pelanggan untuk berinteraksi dengan PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa untuk memberikan kritik dan saran. 

4.6. Connection  
Website PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa tidak terhubung dengan perusahaan pemasok maupun perusahaan 
lainnya. 

4.7. Commerce   
Website PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa tidak melibatkan transaksi penjualan secara online, namun 
menyediakan pemesanan secara online.  

  
Gambar 1. Rancangan Layar Halaman Utama dan Tampilan Layar Halaman Utama 
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Gambar 2. Rancangan Layar Halaman Utama (Admin) dan Tampilan Layar Halaman Utama (Admin) 

 
5. Tahapan kelima: merancang program pemasaran.  

Tahapan ini bertujuan membangun hubungan dengan pelanggan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
5.1. Awareness 

Ini merupakan tahap awal dalam membangun kepercayaan pelanggan atas perusahaan untuk dapat menimbulkan 
rasa kepedulian dan kesadaran target pelanggan mengenai keberadaan produk dan website PT. Surya Indah 
Dieselindo Perkasa di pasaran. Strategi yang diambil oleh PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa untuk tahap ini, 
yaitu dengan menggunakan nama alamat website sama dengan merk produk yang ditawarkan oleh PT. Surya 
Indah Dieselindo Perkasa yang sudah dikenal dan mudah diingat. Selain itu juga dengan mengadakan pameran 
serta pemasangan iklan di media untuk mengenalkan produk kepada masyarakat. 

5.2. Exploration/Expansion 
Setelah pelanggan mengetahui keberadaan produk dan website PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa, perusahaan 
perlu meningkatkan nilai bagi pelanggannya dengan memahami kebutuhan dari segmen target pelanggannya. 
Website PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa dirancang secara user friendly dan penggunaan bahasa yang mudah 
dimengerti sehingga pelanggan mudah dalam memperoleh informasi yang mereka butuhkan.  

5.3. Commitment 
Website PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa selalu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya. PT. 
Surya Indah Dieselindo Perkasa juga memperhatikan kualitas produk yang ditawarkan kepada pelanggan. 
Internet marketing PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa merupakan bagian kunci dalam memberikan kepuasan 
pada pelanggan, yaitu tersedianya setiap saat, informasi yang selalu baru, serta memberikan kemudahan 
pelayanan yang cepat dan sederhana. 

5.4. Dissolution 
Website PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa akan senantiasa memelihara dan meningkatkan commitment. 
Putusnya hubungan antara perusahaan dan pelanggan dapat disebabkan karena PT. Surya Indah Dieselindo 
Perkasa tidak menepati komitmen yang ada ataupun pelanggan merasa tidak cocok atas penawaran. Namun, 
website PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa akan selalu berusaha meningkatkan kebutuhan pelanggan dan 
berusaha untuk menepati komitmennya. 

Tahap ini terdapat marketspace matrix, dimana menggambarkan program-program strategi pemasaran yang dilakukan 
oleh website PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa. Dengan melakukan strategi ini diharapkan agar internet marketing 
berjalan dengan baik, dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1. Marketspace Matrix 

 
6. Tahap keenam: meningkatkan informasi pelanggan melalui teknologi.  

Marketing Research merupakan penelitian pasar yang digunakan sebagai alat bantu dalam menentukan produk yang 
tepat pada suatu segmen pasar tertentu. Tahapan dalam melakukan marketing research adalah sebagai berikut: 
6.1. Define Problem 

Permasalahan yang harus dijelaskan di sini adalah menentukan target pasar yang dituju. Target pasar yang dituju 
oleh PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa sebagian besar adalah agen-agen diesel. 

6.2. Collect Data 
Tahap ini adalah tahap awal dalam mengumpulkan data-data pelanggan untuk menemukan pemecahan masalah 
di atas. Pengumpulan data ini akan menentukan mayoritas pelanggan dengan minat produk masing-masing, serta 
tingkat keloyalan pelanggan.  
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Cara-cara yang digunakan dalam pengumpulan data terdiri dari: 
6.2.1. Perhitungan frekuensi intensitas pelanggan mengunjungi website. 
6.2.2. Komentar pelanggan terhadap produk dan pendapat mengenai kebutuhan mereka serta minat pasar saat ini 

melalui halaman Testimonial. 
6.3. Organize Data 

Semua informasi mengenai pelanggan disimpan ke dalam database sebagai bahan analisis untuk mempelajari 
kecenderungan pasar saat ini.  

6.4. Analyze Data 
Pada halaman Admin terdapat berbagai halaman yang menunjukkan jumlah pemesanan dari pelanggan sehingga 
data tersebut dapat menjadi bahan analisis. 

6.5. Utilize Data 
Tahap berikutnya setelah melakukan analisis data maka perusahaan  dapat menggunakan data yang ada sebagai 
bahan pertimbangan dalam menentukan strategi pemasaran selanjutnya. 

7. Tahap ketujuh: evaluasi program pemasaran.  
Pada evaluasi program pemasaran ini dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada pihak perusahaan terutama 
bagian pemasaran, hal ini dilakukan untuk mengevaluasi website yang telah dirancang apakah telah memenuhi 
kebutuhan atau belum, baik bagi perusahaan maupun pelanggan. Sedangkan pendapat dari pelanggan belum dapat 
dilakukan karena aplikasi ini belum diimplementsaikan. 
 
Hasil dari kuisioner tersebut diketahui bahwa tampilan website PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa sudah cukup 
menarik. Adanya navigasi yang terstruktur menjadikan responden mudah dalam menelusuri website serta dapat 
beradaptasi dengan cepat. Informasi yang disediakan website PT. Surya Indah Dieselindo Perkasa sudah dapat 
memenuhi kebutuhan responden. Fasilitas yang disediakan website ini lengkap dan bermanfaat. Responden merasa 
cukup mudah dalam melakukan pemesanan online serta dapat mengatasi masalah yang dihadapi sebelumnya. 

 
5. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi dan evaluasi terhadap keseluruhan sistem, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
• Penganalisaan sistem berjalan dan perancangan aplikasi E-marketing ini dilakukan untuk memperluas pangsa pasar 

PT. Surya Indah Dieselino Perkasa, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pelanggan. 
• Adanya kebutuhan pelanggan akan informasi yang dapat diperoleh dengan lebih  mudah dan cepat, informasi yang 

selalu diperbaharui, serta dapat melakukan pemesanan diluar jam kerja, sehingga mendorong PT. Surya Indah 
Dieselino Perkasa untuk menerapkan aplikasi E-marketing ini. 

• Fitur-fitur utama pada aplikasi E-marketing PT. Surya Indah Dieselino Perkasa, antara lain fitur ”Cari” dimana 
pelanggan dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan mudah, ”daftar” untuk menjadi anggota PT. Surya 
Indah Dieselino Perkasa, ”keranjang belanja” dimana pelanggan dapat melakukan pemesanan online, ”support”, 
”testimonial” dimana pelanggan dapat memberikan pendapat mereka mengenai produk dan layanan PT. Surya Indah 
Dieselindo Perkasa, serta tampilan produk yang lebih detail, yang mana fitur-fitur tersebut akan memberikan nilai 
lebih pada aplikasi ini. 

 
6. Keterbatasan Penelitian 
Adapun beberapa saran yang diusulkan untuk mendukung jalannya sistem dan pengembangan sistem tersebut dengan 
baik, yaitu : 
• PT.Surya Indah Dieselindo Perkasa perlu mempekerjakan karyawan yang bertugas untuk menangani pemeliharaan 

aplikasi e-marketing ini agar dapat berfungsi secara optimal, serta memberikan pelatihan bagi mereka. 
• Perlu dilakukan pemeliharaan aplikasi e-marketing ini secara terus-menerus, dengan selalu melakukan pembaharuan 

informasi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi pelanggan. 
• Memanfaatkan informasi yang diperoleh dari aplikasi ini sebaik mungkin sehingga dapat membantu PT. Surya Indah 

Dieselindo Perkasa untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. 
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