
ABSTRAK 

 

 Semakin meningkatnya minat masyarakat menggunakan internet dewasa ini, 

maka semakin besar peluang pemanfaatan internet sebagai sarana atau media 

pemasaran dan bisnis. Internet telah memunculkan alternatif strategi pemasaran yang 

baru bagi perusahaan-perusahaan yang ingin memperluas usahanya. Pemasaran 

sendiri merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian 

tujuan suatu perusahaan. Karena banyaknya keunggulan yang ditawarkan dari sistem 

pemasaran melalui internet maka banyak perusahaan yang mulai menyadari akan 

kebutuhan berbisnis online ini. 

 Salah satu perusahaan yang sudah mulai menyadari akan keuntungan dari 

sistem pemasaran ini adalah MADRAGS INDONESIA yang terletak di kota 

bandung. Untuk mengetahui apakah penggunaan internet benar-benar telah 

membawa banyak peningkatan terhadap perusahaan itu terutama dalam hal angka 

penjualan maka diadakanlah penelitian terhadap perbandingan angka penjualan 

sebelum digunakannya internet sebagai sistem pemasaran dan sesudahnya. 

 Data diperoleh dari angka penjualan perusahaan satu tahun sebelum 

penggunaan internet dan satu tahun sesudah digunakannya internet, kemudian data 

diolah dan dianalisis menggunakan metode “Uji Peringkat Bertanda Wilcoxon (The 

Wilcoxon Signed Ranks Test)”. Dari hasil pengolahan dan analisis data akhirnya 

diperoleh kesimpulan bahwa ternyata penggunaan internet sebagai sarana pemasaran 

akan meningkatkan jumlah penjualan pada perusahaan. 
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