
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar belakang 

Pesatnya perkembangan teknologi komputer, merupakan hal yang 

sangatpenting dan sangat bermanfaat. Salah satu teknologi komputer yang 

berkembangadalah teknologi internet. Dalam dunia perdagangan, konsumen 

merupakan targetpasar.  Periklanan merupakan salah satu tahapan dalam 

pemasaran, tujuanperiklanan adalah untuk berkomunikasi dari produsen atau 

berupa pesan merek kekonsumen atau menyampaikan keunggulan produk dan 

harganya kepada konsumenmelalui kata-kata atau gambar. Internet dipandang 

sebagai media periklanan yangefisien dan efektif, oleh sebab itu memanfaatkan 

informasi yang berbasis internetakan memungkinkan suatu perusahaan tetap 

bertahan dan berkembang pesat sesuaidengan keadaan jaman dan teknologi yang 

berkembang. 

Dalam upaya pengelolaan hubungan yang baik dengan calon pelanggan 

maupun pelanggan, perusahaan menggunakan Customer Relationship 

Management (CRM). CRM merupakan suatu pelayanan terhadap pelanggan yang 

bersifat personal, dengan bertujuan memberi pengalamaan yang konsisten dan 

layanan serta dukungan superior bagi pelanggan, sehingga dapat memberikan 

kepuasan pelanggan, dan juga mendapatkan relasi yang baik dalam jangka waktu 

panjang. CRM diimplementasikan dalam suatu perusahaan mempunyai tujuan 

untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kinerja perusahaan, dengan 

mendapatkan loyalitas dari pelanggan yang terpenuhi kebutuhannya melalui 

perusahaan. Oleh karena itu, suatu perusahaan harus bisa menemukan kebutuhan 
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sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pelanggan untuk meningkatkan daya saing 

perusahaan tersebut. 

CRM juga dapat diaplikasikan dengan menggunakan sistem berbasis 

internet atau biasanya disebut dengan E-CRM. E-CRM adalah suatu strategi 

bisnis yang menjadikan teknologi informasi ataupun perangkat lunak sebagai alat 

bantu untuk memberikan perusahaan suatu pandangan mengenai pelanggan secara 

luas, sehingga dapat diandalkan dan membantu dalam menjalin, mempertahankan 

dan memperluas relasi yang memuaskan bagi pelanggan terutama dalam 

mengelola hubungan perusahaan dan pelanggan dengan cara yang 

terorganisasi.Dengan menerapkan E-CRM yang baik, perusahaan akan lebih 

mudah beinteraksi dengan calon pelanggan maupun pelanggan dan menyediakan 

informasi sesuai dengan kebutuhannya. Pelanggan juga dapat memperoleh 

informasi yang dibutuhkan dengan lebih cepat dan mudah 

CRM adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk 

mencapai tujuan pemasaran dalam sasarannya dimana produk,harga,promosi, dan 

disrtibusi saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Kegiatan-kegiatan ini 

perlu di kontribusikan secara efektif dan efisien sehingga perusahaan dapat 

melaksanakan program pemasaran.Berkaitan dengan uraian diatas maka penulis 

menentukan objek penelitian pada PT Cipta Niaga Semesta,Yang bertujuan untuk 

meningkatkan volume penjualan maka perusahaan perlu melakukan program 

pemasaran dengan menerapkan setrategi customer relationship manajemenuntuk 

membantu pemasaran. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang di kemukakan di atas maka 

penulis akan mengangkat judul proposal yang berjudul “Penerapan Strategi 
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Customer Relationship ManagementGuna Meningkatkan Pelayanan 

Penjualan Pada PT Cipta Niaga Semesta”guna membantu proses pemasaran 

penjualan makanan dan minuman serta meningkatkanpemasaran pada PT Cipta 

Niaga Semesta Cabang Metro. 

1.2.   Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka penulis mengambil suatu 

rumusanmasalah yaitu: 

1.   Bagaimana merancang dan membuat sistem customer relationship 

management yang dapatdilakukan untuk simulasi proses pemasaran 

makanan dan minuman  pada  PT  CiptaNiaga Semesta Cabang Metro? 

2.   Bagaimana memudahkan salesuntuk menginputkan data penjualan yang 

dilakukan toko serta memudahkan dalam pencatatan data penjualan 

makanan  dan  minuman  menggunakan aplikasi berbasis android guna 

membangun Customer Relationship Managementpada  PTCipta Niaga 

Semesta Cabang Metro? 

1.3.   Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.   Merancang dan membuat sistem informasi Customer Relationship 

Managementtentang produkmakanan dan minuman pada PT Cipta Niaga 

Semesta Cabang Metro gunamembangun sebuah sistem informasi untuk 

membantu proses pemasaran. 

2.   Memudahkan sales pada PT Cipta Niaga Semesta CabangMetro dalam 

melakukan pencatatan penjualan produk makanan, minuman 



4 
 

danmemudahkan untuk penyebaran informasi yang langsung dapat dilihat 

oleh admin. 

1.4.   Manfaat/Kontribusi Penelitian 

Manfaat atau kontribusi yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1.   Untuk membantu perusahaan dalam melakukan pemasaran atau 

promosimenggunakan layanan internet. 

2.   Membantu sales untuk memberikaninformasi produk makanan danminuman 

kepada pelanggandengan menggunakan sistem informasi E-CRM. 

3.   Sistem informasi E-CRM pada penelitian ini memudahkan sales 

menginputkan data penjualan setiap harinya dan data penjualan dapat 

langsung dilihat oleh admin perusahaan. 

1.5.   Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka atau literature review berisikan penelitian-penelitian 

yangserupa dan berkaitan dengan penelitian yang akan di lakukan bertujuan 

untukkeaslian penelitian, untuk tinjauan pustaka dapat dilihat sebagai berikut: 

1.   Ovi Dyantina, Mira Afrina, Ali Ibrahim, 2012, Jurusan sistem Informasi 

Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya, dengan judul Penerapan 

Customer Relationship Management (CRM) Berbasis Web (Studi Kasus 

Pada Sistem Informasi Pemasaran di Toko YEN-YEN) , hasil penelitiannya 

CRM adalah strategi pemasaran untuk menciptakan dan memelihara 

hubungan baik dengan pelanggan dan Turunkan kemungkinan pelanggan 

beralih ke pesaing lainnya. Makalah ini menyajikan sebuah analisis 

pengembangan CRM berbasis web di Sistem Informasi Pemasaran di Toko 
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YEN-YEN. Hasilnya adalah sebuah sistem berbasis web e-CRM yang dapat 

mengatur data pelanggan, promosi produk, penjualan produk data dan 

pengelolaan layanan pelanggan yang digunakan untuk menyimpan 

pertanyaan pelanggan dan mengeluh untuk dibuat hubungan baik dengan 

pelanggan Aplikasi ini, Toko YEN-YEN diharapkan bisa bertahan dengan 

baik hubungan dengan pelanggan atau mendapatkan pelanggan baru, yang 

akhirnya membawa manfaat bagi perusahaan 

2.   Yan Andriariza AS, 2013, Puslitbang APTIKA IKP Balitbang SDM 

Kementerian Komunikasi dan Informatika,  judul penelitian Perancangan 

Aplikasi Berbasis Costumer Relationship Management (CRM) untuk IKM 

Tas Yanri di Bogor, hasil penelitianya Penelitian ini akan mencari tahu 

jawaban dari pertanyaan penelitian bagaimana bentuk rancangan sistem 

informasi berbasis Costumer Relationship Management (CRM) di IKM Tas 

Yanri. Mulai dari perancangan proses, data, sampai dengan perancangan 

antar mukanya, untuk membantu IKM Tas Yanri dalam hubungannya 

dengan para pelanggannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kualitatif, dengan jenis penelitiannya adalah deskriptif dan tindakan. 

Penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan proses bisnis yang berjalan di 

IKM Tas Yanri, yang kemudian dianalisa dengan menggunakan konsep 

CRM, sehingga terlihat proses mana yang bisa dihilangkan, ditambah atau 

dimodifikasi. Penelitian tindakan untuk melakukan perbaikan proses bisnis 

dan selanjutnya melakukan perancangan sistem informasi berbasis CRM, 

yang terdiri dari perancangan proses menggunakan DFD, perancangan basis 

data menggunakan ERD dan perancangan antar muka. Metode 
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pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam kepada 

pemilik IKM Tas Yanri dan observasi langsung proses proses yang terjadi di 

IKM Tas Yanri serta studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah 

Perancangan Proses, yang mempunyai 8 proses utama di dalamnya, yaitu 

(1) Proses Pendaftaran Pelanggan, (2) Proses Login Pelanggan Lama, (3) 

Program Pemasaran, (4) Program Penjualan,  (5) Pengisian Produk, (6) 

Laporan, (7) Pelayanan Pelanggan, (8) Program Diskon. Pada hasil  

Perancangan Data sistem informasi CRM terdapat 8 buah entitas di 

dalamnya 

3.   Farhan Ishami, Retno Indah Rokhmawati, Mochammad Chandra Saputra, 

2016, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, judul penelitiannya 

Pengembangan Sistem Self-Service Reservation pada Everyday Smart Hotel 

Malang Menggunakan Customer Relationship Management (CRM) 

Operasional Modul Sales Force Automation dan Service Automation, hasil 

penelitiannya Customer Relationship Management (CRM) merupakan 

proses mengelola interaksi antar perusahaan dengan pelanggan mengenai 

penjualan dan layanan perusahaan yang memanfaatkan informasi 

terintegrasi untuk memahami perilaku pelanggan dan memberikan 

pelayanan yang terbaik. Penelitian ini dilakukan pada Everyday Smart Hotel 

Malang yang salah satu kegiatannya adalah proses pemesananan. Dimana 

saat ini proses pemesanan memiliki dua cara yaitu melalui agen travel atau 

agen travel online dan proses pemesanan secara langsung. Namun pada 

kegiatan tertentu, pelanggan lebih banyak melakukan pemesanan secara 

langsung. Dimana pada proses pemesanan masih sering terjadinya antrian 
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yang cukup panjang, informasi yang diterima pelanggan kurang lengkap, 

sehingga menyebabkan pelanggan meninggalkan Everyday Smart Hotel. 

Dengan adanya permasalahan tersebut maka diperlukan penerapan metode 

Customer Relationship Management (CRM) Operasional modul Sales Force 

Automation (SFA) dan Service Automation (SA) aktivitas Customer Self-

Service yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kepuasan 

pelanggan dengan menerapkan sistem informasi berbasis web yang 

terintegrasi sehingga waktu yang dibutuhkan lebih efisien. Hasil dari 

penerapan sistem Customer Relationship Management (CRM) adalah pada 

aspek efektivitas, didapatkan keberhasilan 97% untuk pelanggan dan 92% 

untuk receptionist. Pada aspek efisiensi, hasil waktu rata-rata 

pengerjaanyang didapat 80% untuk pelanggan dan 83% untuk receptionist 

lebih efisien. Kemudian pada aspek kepuasan pengguna memiliki enam 

belas pertanyaan masing-masing responden bernilai baik 

4.   Nanda Putra Perdana,  Acun Kardinawati, M.Kom, Jursan Sistem Informasi, 

Ilmu Komputer, Universitas Dian Nuswantoro Fakultas Ilmu Komputer 

Universitas Dian Nuswantoro Semarang, judul penelitiannya Penerapan 

CRM (Customer Relationship Management) Pada E-Commerce Boutique 

Mysorella Semarang, hasil penelitiannya Salah satu pemanfaatan internet 

dalam bidang perdagangan adalah E-Commerce yangmerupakan suatu 

proses bisnis yang menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan 

antara penjual dan pembeli dalam bentuk transaksi elektronik. Namun hal 

ini belum dimanfaatkan oleh Butik Mysorella yang merupakan sebuah 

badan usaha yang bergerak dibidang penjualan pakaian. Dalam melakukan 
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proses bisnisnya Mysorella masih menggunakan mekanisme yang 

konvensional, yaitu pelanggan harus datang langsung ke outlet untuk 

melihat dan mencari informasi produk – produk yang dijual oleh Mysorella 

atau melakukan komunikasi via telepon untuk memperoleh informasi 

produk secara mendetail. bertujuan untuk mampu menyediakan data dan 

informasi kepada pelanggan.  

5.   Ferdiyanto, Suhandi, Antonius Wahyu Sudrajat, Jurusan Sistem Informasi 

STMIK GI MDP, judul penelitian penerapan customer relationship 

management berbasis sms gateway pada   cv. Arindra mandiri, hasil 

penelitian Kualitas layanan merupakan aspek penting dalam menjaga 

loyalitas pelanggan. CV. Arindra Mandiri merupakan perusahaan yang 

bergerak dalam penjualan selai dengan berbagai rasa.  Metodologi yang 

digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah RUP (Rational Unifed 

Process) yang terdiri dari tahap inception, tahap elaboration, tahap 

construction dan tahap transition. Dalam mengidentifikasi permasalahan 

dilakukan dengan menggunakan kerangka PIECES. Dalam menganalisis 

kebutuhan fungsional digunakan diagram use case, class diagram 

menggambarkan sturktur sistem, activity diagram menggambarkan aktivitas 

sistem, dan sequence diagram menggambarkan kelakuan objek. Bahasa 

pemrograman yang digunakan dalam konstruksi sistem adalah Visual 

Studio.Net dan MySQL sebagai database. Untuk kedepannya sistem ini 

akan lebih baik jika dilengkapi sistem pelacakan barang oleh pelanggan 

sehingga pelanggan dapat mengetahui posisi barang yang dipesan 


