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Abstrak 


Perubahan dari era industri menjadi era informasi membuat folms 
perusahaan mengalami perubahan. Saat ini perosahaan hams terlebih dahulu 
mengetahui selera dan kemauan konsumen sebelum membuat suatu produk. 
Perkembangan teknologi yang semakin pesat juga menjadi salah satu pemicu 
perubahan selera konsumen tersebut. Dengan demikian perusahaan hams dapat 
mengaplikasikan teknologi menjadi salah satu sarana pendukung kemajuan 
perusahaan. Penerapan teknologi dapat dilakukan pada departemen yang dianggap 
perlu oleh manajemen untuk meningkatk:an lcineIja perusahaan. Salah satunya 
dapat diterapkan pada departemen produksi untuk mendesain produk. Dengan 
menggunakan teknologi sebagai sarana mendesain produk diharapkan perusahaan 
dapat lebih cepat mengakomodasi keinginan konsumen yang cepat berubah. 
Selain itu basil desain te:rsebut dapat dimanfaatkan untuk membantu sistem 
pemasaran yang menerapkan teknologi pula dengan memanfaatkan teknologi 
internet yaitu pemasaran online. 

Obyek penelitian ini adalah CV. X Surabaya yang memproduksi keramik 
dekorasi baik untuk lantai maupun dinding. Dalam penelitian dengan topik 
pemanfaatan teknologi komputer dalam merancang produk: sekaligus sebagai 
sarana promosi online ini difokusbn untuk mengurangi marketing cost yang 
berdampak pada meningkatnya laba perusahaan.. 

CV. X Surabaya selama ini telah menerapkan teknologi komputer pada 
proses desain produk. Program komputer yang digunakan adalah Adobe 
Photoshop yang diaplikasikan untuk memperbaiki gambar yang sebelumnya telah 
dibuat secara mannal. Hanya Pada beberapa motif saja program tersebut 
digunakan sepenuhnya. Hasil tersebut kemudian disimpan dan digunakan sebagai 
bahan pembuatan katalog konvensional. Namun lamanya waktu dan maha1nya 
biaya pembuatan katalog membuat produk: lambat tersebar dan pada ak:hirnya 
berpengarub. pada laba perusahaan.. Sewn ito, untuk pasar luar negeri pun 
perusahaan menggunakan cara promosi dengan pengiriman katalog secara 
konvensional pula. Hal ini tentu saja akan semakin menambah biaya pemasaran. 

Simpulan yang dapat diambil adalah perusahaan telah menggunakan 
teknologi komputer untuk mendesain beberapa motif dan digunakan untuk 
membantu memperbaiki desain produk yang dibuat secara manual. Selain ito 
perusahaan masih menggunakan sistem pemasaran konvensional dengan 
menyebarkan katalog manual, baik untuk konsumen dalam negeri maupun luar 
negeri. Hal ini menjadi salah satu penyebab tingginya harga jual produk dipasaran 
terutama pasaran luar negeri. Sedangkan pemanfaatan media internet sebagai 
sarana promosi dalam pemasaran online diharapkan dapat membantu mengurangi 
biaya pemasaran dan akan lebih efektif dalam melakukan pendekatan dengan 
konsumen dimanapun mereka berada. Dengan memiliki website di internet 
konsumen dapat kapan dan dimana saja mengunjungi situs perusahaan dan 
melihat produk: perusahaan tanpa harus mengirimkan katalog kepada mereka satu 
persatu. 
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