BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Di jaman modern sekarang ini kebutuhan internet sangatlah banyak dan
telah menjadi kebutuhan semua orang, dari orang tua, anak muda, sampai anak
– anak pun membutuhkan internet sebagai sarana edukasi, pembelajaran, dan
lain - lain.
Dunia internet sangatlah luas, maka dari itu semua orang bahkan semua
hampir perusahaan membutuhkan internet sebagai pendongkrak penjualan
produk atau jasa yang perusahaan tawarkan. Hampir semua perusahaan
sekarang mempromosikan produk atau jasa mereka melalui internet, karena
jaman semakin modern dan semua orang beralih ke internet.
Di internet banyak cara agar produk atau jasanya bisa terlihat oleh semua
orang, contohnya dengan cara beriklan (sosial media, jasa penyedia iklan, dan
lain – lain ), affiliate, SEO (Search Engine Optimization), dan masih banyak
lagi, bahkan ada perusahaan yang sampai rela membayar ratusan juta hanya
untuk memasarkan produk atau jasanya dengan tujuan branding produknya
bisa lebih dikenal oleh semua orang. Jika di Felica Tour Travel menggunakan
sistem iklan sosial media dan sistem SEO pada websitenya, yang bertujuan
sama untuk memasarkan produk
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yang dijual dan bertujuan juga untuk branding produk agar semua orang
mengenal produk dari Felica Tour Travel.
Felica Tour Travel bergerak dibidang bisnis biro perjalanan dan pariwisata
ingin produknya dikenal seluruh indonesia. Felica Tour Travel mempunyai
motto “make perfect your holiday”, dari motto itu Felica Tour Travel
menggunakan cara sistem iklan di sosial media dan SEO pada website untuk
memasarkan produknya jadi harus ada yang khusus menangani pemasaran
produk Felica Tour Travel. Sekarang ini pemasaran melalui iklan di sosial
media ataupun sistem SEO websitenya masih belum efektif jadi dampaknya
sangatlah besar pada omzet perusahaan.
Dari opsi permasalahan tersebut, bisa dijabarkan jika keseluruhan
kekurangan Felica Tour Travel antara lain : Berkurangnya nilai omzet
perusahaan dikarenakan belum maksimal menjalankan sistem iklan sosial
media dan SEO websitenya.
Dari latar permasalahan perusahaan, dapat disimpulkan jika sangat perlu
untuk ada yang menangani khusus sistem pemasarannya. Maka dari itu Tugas
Akhir kali ini mengambil topik “Mengoptimasi Website Perusahaan Felica
Tour Travel Surabaya dengan menggunakan Sistem Search Engine
Optimazation (SEO)”.
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B. Rumusan masalah
Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diambil oleh penulis
adalah : Bagaimana cara mengoptimasi website dengan sistem SEO untuk
meningkatkan traffic website pada perusahaan Felica Tour Travel ?.
C. Tujuan dan manfaat dari penulisan Tugas Akhir
Tujuan dari penulisan Tugas Akhir adalah untuk mengoptimasi website
perusahaan agar bisa mencapai page rank pertama dan bisa dikenal semua
orang. Dan hasil yang diharapkan agar bermanfaat :
1. Bagi mahasiswa
Untuk menambah wawasan di dunia internet terutama bidang SEO dan
dapat diaplikasikan di perusahaan jika diperlukan.
2. Bagi perusahaan
Untuk meningkatkan traffic website perusahaan tersebut dengan tujuan
branding produk.
D. Batasan Masalah
Pada tugas akhir ini batasan masalahnya adalah mengoptimasi website
perusahaan Felica Tour Travel Surabaya pada halaman pertama google dengan
kata kunci yang telah dipilih.
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