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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi 

telah berkembang semakin maju terutama internet.Internet dapat digunakan 

untuk mengakses jejaring sosial. Saat ini, jejaring sosial yang sedang populer di 

kalangan masyarakat salah satunya adalah Twitter. 

Twitter banyak digunakan masyarakat mulai dari menambah teman baru, 

bertemu dengan teman lama, mempererat komunikasi dengan sanak saudara yang 

berjauhan. Kegunaan  Twitter semakin bertambah contohnya, Twitter dapat 

digunakan sebagai media untuk  mempromosikan suatu produk kepada 

konsumen. 

Akan tetapi seringkali produsen tidak mengetahui tingkat keberhasilan 

dari promosi yang dilakukan. Sehingga perlu dilakukan suatu survai, untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan dari suatu pemasaran yang sudah dilakukan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana membuat aplikasi survai marketing menggunakan Twitter 

voting yang diintegrasikan dengan aplikasi web? 

1.3 Tujuan Pembahasan 

Membuat aplikasi survai marketing menggunakan Twitter voting yang 

diintegrasikan dengan aplikasi web. 
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1.4 Batasan Masalah 

Pembuatan aplikasi survai marketing menggunakan Twitter voting 

memiliki batasan beberapa batasan yaitu : 

1. Aplikasi hanya mengambil data berdasarkan hashtag. 

2. Bahasa pemograman yang digunakan adalah bahasa ASP.NET C#. 

3. Program hanya dapat dibuka di PC. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk lebih mempermudah dan memperjelas pembahasan, maka laporan 

ini disusun dalam sistematika sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan ini berisi penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan pembahasan, batasan masalah, dan sistematika pembahasan Tugas Akhir. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan penjelasan mengenai landasan teori-teori yang digunakan 

untuk mendukung laporan Tugas Akhir dan pembuatan aplikasi yang berjudul 

“PEMBUATAN APLIKASI SURVAI MARKETING MENGGUNAKAN 

TWITTER VOTING”. 
 

BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan Analisa dan PembahasanSistem dalam Tugas Akhir yang 

meliputi penelitian kebutuhan  seperti ketetapan yang diberlakukan dan kondisi 

yang terjadi. Dari analisis ini dirancang sistem yang sesuai dengan kondisi dan 

ketetapan yang berlaku. 
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BAB IV   DATA PENGAMATAN 

Bab ini berisikan hasil yang dicapai lewat aplikasi dari penelitian yang 

dilakukan mulai dari pemecahan masalah sampai pada penerapan sistem yang 

telah dirancang. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan dari Tugas akhir yang telah dilakukan dan saran yang dibutuhkan 

untuk pengembangan lebih lanjut. 


