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ABSTRAK 

 
Berkembangnya Sistem Informasi pada perusahaan banyak berpengaruh  terhadap  bagaimana 

sebuah perusahaan dapat melakukan promosi dan marketing kepada semua konsumen dari berbagai 

belahan tempat dan pekerjaan tanpa dibatasi ruang dan waktu. Namun dalam prakteknya banyak 

perusahaan yang mengalami kesulitan dalam membangun hubungan baik dengan konsumen  

Tujuan marketing dan promosi bukan hanya menjual sebuah produk di e-commerce, namun 

bagaimana membangun sebuah sistem penjualan untuk menarik konsumen kedalam sebuah funnel dan 

menerapkan Business to Customer dengan sistem Customer Relationship Management (CRM) agar 

konsumen puas dengan produk dan pelayanan yang perusahaan berikan. 

Salah satu metode yang dapat digunakan adalah melalui teknik funneling dan upselling melalui 

pendekatan CRM. Melalui website perusahaan dan iklan yang dipasang di landingpage konsumen 

akan diarahkan untuk mengunjungi dan mengisi form option in yang telah terintegrasi melaui email 

autoresponder.  

Website penjualan berbasis e-commerce membantu konsumen mendapatkan informasi terkait 

produk yang dijual serta manfaat yang dibutuhkan secara up to date. Dan konsumen yang telah 

mengunjungi website secara bertahap akan terbangun kedekatannya melaui pendekatan Customer 

Relationship Management. 

 Disatu sisi untuk lebih meningkatkan pencarian website melaui pencarian google dan pengembangan 

selanjutnya perlu penggunaan Search Engine Optimezer (SEO) dan metode cros selling untuk 

membantu meningkatkan pengunjung website dan sebagai alternative pilihan produk bagi konsumen. 

 

KATA KUNCI  : E-commerce, Funneling, Upselling 

 

I. LATAR BELAKANG 

Perkembangan pemasaran digital 

(digital marketing) di Indonesia terus 

mengalami peningkatan yang cukup 

menjanjikan dari waktu ke waktu. Dengan 

penetrasi internet dan media sosial yang 

terus menanjak naik di antara lebih dari 

260 juta penduduk, Indonesia kini 

memperlihatkan potensinya sebagai target 

pasar yang cukup menjanjikan di Asia 

Tenggara, terutama dalam urusan 

pemasaran produk. 

Hampir delapan puluh juta orang 

atau sepertiga dari populasi Indonesia 

merupakan pengguna aktif media sosial. 

Angka tersebut tentunya menjadi pasar 

bagi Negara- negara di ASEAN untuk 

masuk ke Indonesia. Disusul selanjutnya 
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iklan media sosial, search marketing 

berbayar, content marketing, dan 

influencer marketing.  

Di sisi lain pembelanjaan pemasaran 

digital untuk media sosial di Indonesia juga 

tidak sedikit. di tahun 2016 pemilik 

perusahaan rata-rata mengeluarkan  uang 

sebesar Rp1,9 miliar per tahun untuk 

keperluan iklan marketing produk. Bisa 

dikatakan angka tersebut terjadi adanya 

peningkatan hasil yang dirasakan para 

pengiklan sehingga membuat budget 

berbelanja di tahun berikutnya meningkat. 

Meskipun ada peningkatan yang cukup 

signifikan, namun bukan berarti 

pertumbuhan pemasaran digital tidak 

mengalami kendala di Indonesia.  

Tantangan lain datang dari iklan 

produk adalah tentang kurangnya 

pemahaman soal tujuan pemasaran digital. 

Kebiasaan konsumen dalam melakukan 

pembelian produk berubah ubah, 

mengakibatkan lebih dari lima puluh lima 

persen pengiklan kurang memahami faktor 

yang membuat metode pemasaran ini 

menjadi efektif dan objektif. sebagian besar 

konten pemasaran digital lebih banyak 

ditujukan untuk keperluan membangun 

awareness dan keterlibatan user belaka. 

Bukan untuk menghasilkan penjualan 

langsung atau direct sales dan lead 

generation. 

Dalam bisnis dan pemasaran semua 

berhubungan dengan lead. Lead atau 

prospek adalah orang yang tertarik dengan 

produk jasa atau penawaran. Salah satu 

tantangan terbesar yang dihadapi bisnis 

online adalah membuat sales funnel dapat 

dimanfaatkan dengan baik. Namun pada 

kenyataannya dalam menjalankan  funnel 

tidak sesuai dengan yang diharapkan, 

Ketika konsumen untuk pertama kalinya 

menemukan brand produk yang dijual, 

konsumen memerlukan cukup banyak 

waktu dan usaha sampai akhirnya 

memutuskan mengapa  membeli produk 

itu. Dalam perjalanan melalui sales funnel 

konsumen akan melewati beberapa tahap 

diantaranya, Awareness (mempelajari 

produk),  Interest  (mulai  melihat, 

mengapa produk dan pelayanan bermanfaat 

untuk konsumen),  Decision (membuat 

keputusan untuk interaksi dengan produk 

yang dijual),  Action (memutuskan 

membeli produk).  Proses yang terakhir 

dari Sales funnel adalah mendorong 

konsumen untuk melakukan pembelian 

ulang. 

Tempat penelitian yang diambil 

bergerak dibidang perdagangngan dan jasa 

dengan produk aneka penjualan macam 

madu asli, seperti Madu Kaliandra, Madu 

Hutan, Bee Polen, Royal Jelly dan produk 

lebah lainya masih menggunakan 

pemasaran konvesional dengan sistem 
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penjualan pameran dan penjualan sistim 

konsinyasi dengan pusat oleh-oleh yang 

berada didaerah. 

Dengan media promosi penjualan 

yang sudah berjalan saat ini. Maka perlu 

Sales funnel untuk membangun sebuah 

lead prospek agar dapat menghasilkan 

hubungan jangka panjang yang solid agar 

konsumen puas dengan pelayanan yang 

diberikan sehingga membantu konsumen 

melakukan pembelian kembali. Tentu saja 

dengan pola perilaku AIDA (awareness, 

interest, decision, dan action) berlaku 

untuk setiap aspek dari funnel yang 

dikonversi. 

Solusi yang diajukan untuk 

mengatasi masalah adalah dengan 

mengembangkan sarana promosi dan 

penjualanya melalui teknik funneling dan 

strategi pemasaran upselling. Diharapkan 

melalui promosi teknik funneling dan 

strategi pemasaran upselling dapat 

meningkatkan penjualan dan meningkatkan 

nilai brand perusahaan. 

II. METODE 

Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh informasi dan 

kondisi yang terjadi dilapangan, maka 

peneliti menggunakan penelitian kualitatif 

dengan studi pustaka dan metode 

wawancara serta observasi.   

1. Studi Pustaka 

Mencari studi literatur tentang proses dan 

tahapan – tahapan yang digunakan dalam 

membangun sales funneling dan upselling 

e-commerce. Dan mencari refrensi dan 

membandingakan dengan penelittian 

sebelumnya sesuai dengan permasalahan 

yang terjadi di lapangan. Tujuannya 

membantu dalam melakukan pengujian 

sistem yang ada dilapangan. 

2. Wawancara 

Wawancara bertujuan untuk mencari 

informasi secara langsung kepada bagian 

administrasi dan bagian produksi madu 

yang ada di perusahaan. Dengan tujuan 

mendapatkan informasi yang relevan untuk 

membantu penelitian. Metode yang 

digunakan adalah menganjukan pertanyaan 

kepada karyawan dan bagian manajemen 

secara langsung  bagaimana business 

proses yang terjadi, proses produksi, serta 

manajemen pemasaran yang ada 

diperusahaan tersebut.  

3. Observasi 

Dengan mengumpulkan data dari hasil 

observasi peneliti dapat 

mendokumentasikan secara langsung 

proses yang terjadi dan kendala-kendala 

yang dihadapi sehingga dapat memberikan 

masukan untuk bahan pengambilan 
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keputusan dalam pengembangan sistem 

informasi. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A.  Hasil Penelitian 

1. Halaman Homepage 

Berikut adalah tampilan website 

halaman depan website, dibuat sesuai 

kebutuhan yang disesuaikan dengan sistem 

usulan pemilik usaha. Menu homepage 

berisi tentang alasan memilih membeli 

madu di perusahaan,  trend produk yang 

terlaris, galeri kegiatan, perizinan yang 

diperoleh dan chat admin. 

 

 

 

 

 

2. Menu Shop 

Menu shop yang digunakan terdiri 

dari nama produk, gambar produk, harga 

produk dan tombol produk, diskripsi 

produk akan tampil setelah memilih 

produk yang dipilih. Konsumen setelah 

memilih produk akan di tampilkan 

beberapa pilihan produk yang paling 

banyak dipilih (upselling) tujuannya agar 

konsumen dapat membayar lebih dengan 

produk yang lebih baik. 

3. Cart 

Cart atau pemesanan barang berisi 

deskripsi nama barang yang dibeli harga 

barang dan total yang harus dibayar. 

 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Agus Supriadi | 14.1.03.03.0001 
Fakultas Teknik  – Prodi Sistem Informasi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 4|| 

 
 

4. Checkout 

 

 

Proses checkout, konsumen yang 

belum pernah registrasi akan diminta 

mengisi nama lengkap, alamat pengiriman, 

email, dan data pribadi yang lain. 

Sedangkan konsumen yang sudah pernah 

registrasi dapat langsung login di menu 

login saat proses checkout 

5. Form Option In 

Form option in yang digunakan 

untuk mendapatkan alamat email 

pelanggan yang disisipkan di landigpage. 

6. Data Alamat Email Pelanggan 

 Form option in yang telah 

terpasang dilandingpage akan terhubung 

dengan mailchimps, nama dan alamat  

yang dimasukan pelanggan akan tersimpan 

dihalaman mailchimps. 

 

B. Kesimpulan 

Hasil penelitian yang sudah dilakukan 

maka  dapat disimpulkan beberapa hal 

antara lain : 

1. Dengan membangun lead prosepek 

yang sesuai dengan market maka 

biaya yang harus dikeluarkan 

perusahaan untuk iklan lebih sedikit 

dari pada biaya iklan dengan 

menggunakan brosur. Dimana tujuan 

utamanya adalah konsumen tertarik 

dengan apa yang perusahaan 

tawarkan. 

2. Dengan menerapkan sales funneling 

konsumen lebih mudah di edukasi dan 

diarahkan untuk melakukan pembelian 

produk, karena konsumen telah 

mengetahui apa yang konsumen 

butuhkan, serta manfaat dan 

pelayanan yang diberikan sehingga 
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konsumen dapat melakukan 

pembelian kembali atau after sales 

jauh lebih besar. 

 

7. PENUTUP 

Untuk pengembangan selanjutnya 

peneliti menyarankan beberapa hal 

sebagai berikut : 

1. Penerapan metode SEO (Search 

Engine Optimezer) terhadap website 

agar dapat membantu memaksimalkan 

pencarian di google. 

2. Penerapan metode cross selling 

terhadap produk agar dapat 

memberikan pilihan yang membantu 

menambah nilai jual produk. 
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