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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini Perkembangan dalam dunia usaha yang semakin maju menyebabkan

timbulnya persaingan yang semakin ketat. Salah satu cara untuk menjaga

kelangsungan hidup perusahaan adalah menjaga hubungan atau relasi yang baik

dengan pelanggan. Karena dari hasil penelitian mempertahankan pelanggan yang

sudah ada jauh lebih mudah dibandingkan dengan mendapatkan pelanggan baru.

Persaingan bisnis yang sangat ketat akan sangat memerlukan langkah-langkah

strategis untuk menghadapinya. Pelanggan yang lama harus dipertahankan dengan

cara memperhatikan segala kebutuhan pelanggan dan juga pelayanan yang

memuaskan kepada pelanggan. Bagi Pelanggan baru diusahakan bisa menjadi

pelanggan tetap, dengan membina relasi ke pelanggan.

Kualitas layanan tetap menjadi sesuatu yang sangat penting, dalam

menghadapi pelanggan yang membutuhkan level of excellence yang tinggi.

Pelayanan yang bermutu tinggi yang berarti mampu memberikan keselarasan

terhadap kebutuhan pelanggan, Secara esensial, baik pelanggan kelas atas,

menengah bahkan bawah sekalipun membutuhkan pelayanan yang baik dan

bermutu, hanya saja tingkatannya yang berbeda-beda. Jika  diamati sesungguhnya

inti persaingan saat sekarang ini lebih pada bagaimana perusahaan menyadari

betul siapa target market yang menjadi sasarannya, seberapa tinggi kualitas

produknya. Yang tak kalah pentingnya adalah seberapa tinggi value yang mampu

diberikannya kepada pelanggan dan bagaimana dia memperlakukan pelanggan
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dari hari ke hari. Melalui CRM (Customer Relationship Management), perusahaan

dapat mengetahui lebih dalam, sejauh mana memanfaatkan CRM  dalam usaha

bisnis sekarang  dan bagaimana cara perusahaan-perusahaan dapat meningkatkan

penjualannya serta mengetahui pelanggannya lebih baik, sehingga mampu

melayani mereka dengan lebih baik.

CV 3 Pilar+ Bandar Lampung yang berada di jalan Tembesu 4 No.12

Campang Raya Komplek Pergudangan Bulog Bandar Lampung merupakan

perusahaan yang bergerak dibidang distributor makanan dan minuman produk

Unilever dan Mayora yang mempunyai tujuan untuk memasarkan barang dari

distributor tersebut, dalam penelitian ini pelanggan yang dimaksud yaitu toko-

toko yang membeli barang pada perusahaan penjualan barang yang dilakukan

diperusahaan yaitu dengan cara menyebarkan sales marketing didaerah yang ada

di Bandar Lampung, dalam hal ini penulis menggunakan stategi CRM yaitu

Operasional CRM pada strategi ini di fokuskan pada otomatis customer-facing

dimana bagian pemasaran, penjualan dan layanan menjadi otomatis, Operasional

CRM memberikan dukungan untuk proses bisnis Front Office, seperti untuk

penjualan, pemasaran dan staf pelayanan dari strategi itulah penulis akan

membuat suatu penerapan CRM pada perusahaan CV 3 Pilar+ untuk membatu

perusahaan dalam pemasaran, penjualan hingga pelayanan untuk konsumen, dari

Operasional CRM tersebut maka penulis akan membuat penjualan otomatis

dengan membuat aplikasi penjualan untuk membantu sales marketing dalam

melakukan penjualan barang.



3

Salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk menghadapi masalah tersebut

adalah dengan memanfaatkan teknologi dan konsep pemasaran yang ada yaitu

dengan pemanfaatan CRM (Customer Relationship Managemet). Untuk dapat

memanfaatkan hal CRM tersebut perlu dibangun terlebih dahulu secara bertahap

kondisi perusahaan dalam bidang penjualan produk saat ini akan dieksplorasi dan

akan dilakukan observasi terhadap kebutuhan akan layanan yang dapat diberikan

kepada para pelanggan. Dalam prosesnya, CRM menunjukkan bagaimana

pemasaran bekerja dan sistem yang dijalankan harus mampu mendukung

lingkungan e-commerce.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini membahas

“Penerapan CRM untuk meningkatkan pelayanan konsumen (studi kasus:

CV 3 Pilar+ Bandar Lampung”). Pembangunan sistem informasi untuk

pemasaran, penjualan, dan pelayanan pada perusahaan ini diharapkan dapat

memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan dan pembelian terhadap

produk yang dipasarkan oleh CV 3 Pilar+ Bandar Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka

penulis merumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu :

1. Mengapa pentingnya CRM dalam perusahaan  pada saat ini?

2. Bagaimana cara menerapkan CRM agar dapat meningkatkan pelayanan ?
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1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Peneliti hanya membatasi pada produk mayora karena ketersedian barang

yang ada di perusahaan cukup banyak dan mengalami masalah pada saat

melakukan penjualan.

2. Aplikasi yang dibuat hanya bisa melakukan input penjualan dan pemesanan

barang.

3. Aplikasi yang digunakan oleh sales tidak bisa membuat laporan dan mencetak

laporan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan pelayanan pada saat pembelian barang dan memberikan

diskon setiap 3 bulan sekali.

2. Membina hubungan atau relasi dengan pelanggan untuk meningkatkan

keuntungan perusahaan.

3. Untuk mengetahui data penjualan dan mengetahui banyak barang yang terjual

di pasar.

4. Mendukung proses penjualan berulang kepada pelanggan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:
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1. Bagi penulis yaitu mengetahui target pasar dilihat dari data penjualan barang

yang ada di perusahaan dengan menggunakan android dan mengetahui cara

pembuatan aplikasi android.

2. Mengetahui kebutuhan pelanggan pada masa yang akan datang, yaitu melalui

data penjualan yang sudah dilakukan dan dari hasil analisa data transaksi yang

sudah terkumpul.

3. Mengetahui perbaikan yang harus dilakukan pada pelayanan yang diberikan

kepada pelanggan.

4. Mengurangi resiko operasional, yaitu dengan mengetahui prediksi yang akan

terjadi dan kesalahan yang pernah dilakukan melalui histori pelanggan.


