
1 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Strategi bisnis yang saat ini banyak dikembangkan perusahaan dalam 

rangka menjalin hubungan dengan para pelanggan adalah Customer Relationship 

Management atau yang sering disebut dengan CRM. CRM merupakan suatu 

strategi aplikasi bisnis yang dirancang guna mempertahankan loyalitas dan 

kepercayaan para pelanggan terhadap produk maupun jasa yang ditawarkan oleh 

perusahaan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan profit bagi perusahaan. 

Selain itu dengan sistem CRM, relasi hubungan antara perusahaan dengan 

pelanggan dapat tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Seluruh informasi baru 

yang dikeluarkan perusahaan dapat dengan cepat disampaikan kepada para 

pelanggan tanpa terbatas ruang dan waktu. 

PT Tunas Dwipa Matra (TDM) adalah Distributor utama sepeda motor 

Honda di Lampung, dan merupakan salah satu perusahaan dari group PT Tunas 

Ridean Tbk. Dalam aktivitas bisnisnya TDM bekerjasama dengan Agen Tunggal 

Pemegang Merek (ATPM) PT Astra Honda Motor (AHM). 

PT Tunas Dwipa Matra beralamat di Jl Raden Intan No 65 Enggal, Bandar 

Lampung adalah salah satu showroom dan bengkel kendaraan bermotor resmi 

honda terbesar dilampung. Perusahaan ini bergerak dibidang penjualan dan 

layanan service kendaraan bermotor khusus Honda. Sejak berdirinya PT Tunas 

Dwipa Matra telah memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan standar 

layanan yang baik terhadap pelanggan. Dengan semakin meningkatnya kompetisi 

didalam dunia bisnis, perusahaan berpikir untuk membuat sebuah stategi yang 
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tepat, bagaimana sebuah perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya, 

salah satu caranya adalah membuat hubungan yang sedekat mungkin antara 

perusahaan terhadap pelanggannya. Dengan meningkatkan sistem pelayanan dan 

informasi yang cepat dan tepat. 

Salah satu pelayanan yang diberikan PT Tunas Dwipa Matra terhadap 

pelanggan ialah membuka layanan pesanan hotline sparepart dimana pelanggan 

bisa memesan barang yang tidak tersedia di bengkel manapun dengan cara 

pelanggan datang langsung ke bengkel pada bagian sparepart untuk melakukan 

registrasi pesanan barang apa saja yang diinginkan, kemudian pelanggan 

menunggu pesanan tersebut hingga beberapa minggu untuk memastikan 

kedatangan pesanan hotline sparepart dengan cara palanggan harus datang 

langsung kebengkel untuk menanyakan apakah barang yang telah dipesan oleh 

pelanggan sudah tersedia atau belum, hal ini terkadang mengakibatkan pelanggan 

harus kembali lagi kebengkel jika sparepart yang dipesan ditanyakan pelanggan 

tersebut belum tersedia. Masalah seperti ini mengakibatkan pelanggan merasa 

kecewa terhadap pelayanan yang ada karena tidak adanya infomasi yang akurat 

dari perusahaan terhadap pelanggan. Kurangnya layanan dan penyebaran 

informasi pesanan yang tidak efektif membuat pelanggan tidak mengetahui 

informasi pesanan sehingga mempengaruhi pelanggan untuk beralih ke dealer 

lain. 
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Berdasarkan permasalahan diatas, penulis mengangkat judul penelitian                   

“Pengembangan Sistem Customer Relationship Management (CRM) untuk 

Pesanan Hotline Sparepart (Studi Kasus : PT Tunas Dwipa Matra cabang 

Raden Intan Bandar     Lampung )”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana merancang sistem pengembangan Customer Relationship 

Management (CRM) untuk Hotline Sparepart pada PT Tunas Dwipa Matra 

cabang Raden Intan Bandar Lampung ? 

2. Bagaimana mengembangkan sistem Customer Relationship Management 

(CRM) khususnya pada pesanan hotline sparepart ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan pada PT Tunas Dwipa Matra 

adalah sebagai berikut : 

Tujuan penelitian yang dilakukan pada PT Tunas Dwipa Matra sebagai berikut: 

1. Mengembangkan aplikasi Customer Relationship Management pada         

PT Tunas Dwipa Matra dengan menginputkan pesanan hotline sparepart 

melalui aplikasi web . 
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2. Menyampaikan informasi pesanan secara cepat dan tepat kepada pelanggan 

menggunakan sistem Customer Relationship Management. 

1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis 

menentukan batasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan pada PT Tunas Dwipa Matra cabang Raden Intan,            

Bandar Lampung.  

2. Sistem yang di rancang hanya membahas proses pemesanan sparepart 

hotline pada PT Tunas Dwipa Matra cabang Raden Intan Bandar Lampung. 

1.5 Manfaat yang diharapkan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemudahkan 

terhadap pelanggan dalam mendapatkan informasi terbaru mengenai kedatangan 

hotline sparepart yang telah di pesan, mambantu meningkatkan kinerja karyawan, 

dan memberikan kemudahan kepada perusahaan dalam meningkatkan pelayanan. 

Pelayanan pesanan hotline sparepart juga dapat membantu pihak perusahaan 

dalam mengelola data pelanggan dan penyimpanan data pesanan hotline 

sparepart. Serta, membangun citra positif pelanggan terhadap perusahaan. 
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1.6 Keaslian Penelitian 

Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan sistem 

informasi pengembangan Customer Relationship Management (CRM) 

diantaranya: 

1. Oktavia (2010) meneliti tentang strategi bisnis yang saat ini banyak 

dikembangkan perusahaan dalam rangka menjalin hubungan dengan para 

pelanggan adalah Customer Relationship Management atau yang sering 

disebut dengan CRM. CRM merupakan suatu strategi aplikasi bisnis yang 

dirancang guna mempertahankan loyalitas dan kepercayaan para pelanggan 

terhadap produk maupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan profit bagi perusahaan. Selain itu dengan 

sistem CRM, relasi hubungan antara perusahaan dengan pelanggan dapat 

tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Seluruh informasi baru yang 

dikeluarkan perusahaan dapat dengan cepat disampaikan kepada  para 

pelanggan tanpa terbatas ruang dan waktu. Pengembangan aplikasi CRM 

bisa sangat bervariasi, tergantung dari pendekatan pasar, strategi bisnis, 

serta fitur-fitur yang ditawarkan sebagai nilai tambah bagi daya saing suatu 

bisnis. Suatu aplikasi CRM haruslah dapat berperan secara multifungsi yaitu 

dalam hal pemasaran, perdagangan, dan pelayanan. Perbedaan antara 

penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yakni penelitian 

sebelumnya lebih lebih memfokuskan pada kritik dan saran, sedangkan 

penulis menambahakan pesanan sparepart hotline untuk mempermudah 

pelanggan dalam mendapatkan informasi status pesanan  
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2. Aji (2012) meneliti tentang model Customer Relationship Management 

(CRM) dalam meningkatkan pelayanan pelanggan. Selain itu dapat 

membuat aplikasi web  dengan fitur-fitur yang diharapkan dapat membantu 

pelanggan dalam mencari informasi ataupun pelayanan. CRM melingkupi 

semua aspek yang berhubungan dengan calon pelanggan dan pelanggan saat 

ini, termasuk di dalamnya adalah pusat panggilan (call center), tenaga 

penjualan (sales force), pemasaran, dukungan teknis (technical support) dan 

layanan lapangan (field service). Perbedaan antara penelitian penulis dengan 

penelitian sebelumnya yakni, penelitian sebelumnya melihat keluhan dan 

penilaian konsumen hanya bersifat privasi, sedangkan penulis 

memperlihatkan keluhan dan penilaian konsumen pada sistem tersebut. 

3. Teti Wijayanti, Imam Azhari (2011) meneliti tentang CRM merupakan  

strategi pemasaran untuk  menciptakan  dan mempertahankan suatu 

hubungan  yang baik dengan pelanggan dan mengurangi kemungkinan 

pelanggan berpindah ke produk pesaing. Makalah ini menyajikan analisis 

kebutuhan  pengembangan CRM berbasis web pada Griya Muslim Flora 

(GMF). Hasil yang dicapai adalah aplikasi e-CRM berbasis web yang 

dapat mengelola data pelanggan, promosi produk, data permintaan  produk 

dan pengelolaan forum diskusi yang digunakan untuk  menampung 

pertanyaan dan keluhan pelanggan dalam rangka menciptakan  hubungan  

baik dengan para pelanggan. Penerapan aplikasi ini GMF diharapkan 

dapat menjaga hubungan  baik dengan pelanggan maupun mendapatkan 

pelanggan baru, yang akhirnya membawa keuntungan  bagi perusahaan. 
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Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yakni, 

penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada pemasaran baju online 

sedangkan penulis lebih fokus ke pesanan sparepart.  

4. Ovi Dyantina, Mira Afrina, dan Ali Ibrahim (2012) CRM adalah strategi 

pemasaran untuk menciptakan dan menjaga hubungan baik dengan 

pelanggan dan mengurangi kemungkinan pelanggan beralih ke pesaing 

lainnya. Sebuah analisis pengembangan CRM berbasis web di Sistem 

Informasi Pemasaran di Toko YEN-YEN. Hasilnya adalah sebuah sistem 

berbasis web E-CRM yang dapat mengelola data pelanggan, promosi 

produk, data penjualan produk dan pengelolaan layanan pelanggan yang 

digunakan untuk menyimpan pertanyaan pelanggan dan mengeluh untuk 

menciptakan hubungan baik dengan pelanggan. Aplikasi ini, Toko YEN-

YEN diharapkan bisa menjalin hubungan baik dengan pelanggan atau 

mendapatkan pelanggan baru, yang akhirnya membawa manfaat bagi 

perusahaan. Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian 

sebelumnya yakni penelitian sebelumnya menggunakan metode 

pengembangan sistem struktur sedangkan penulis menggunakan metode 

pengembangan sistem tidak terstruktur. 

5. Dommy Dyotama Satria, Mudjahidin, ST.,MT (2013) Persaingan di industri 

hotel cukup ketat, sehingga hotel harus meningkatkan kualitas dan layanan 

untuk mendapatkan pelanggan baru dan mempertahankan loyalitas 

pelanggan lama. Oleh karna itu CRM secara bertahap telah diterapkan oleh 

industry hotel, karena pihak hotel berkeyakinan bahwa hubungan dengan 
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pelanggan yang langsung dan intim secara signifikan meningkatkan 

Relationship Quality (RQ) dan Costumer Lifetime Value (CLV). Akibatnya 

CRM telah menjadi kontak panas diindustry hotel, dalam era costumer 

orlanted, pelanggan memegang kunci untuk nasib sebuah hotel, dan 

hubungan pelanggan yang baik telah menjadi aset penting bagi perusahaan 

di bidang perhotelan. Meskipun sebagian besar hotel melakukan upaya 

terbaik untuk meningkatkan implementasi CRM untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggan mereka, beberapa  perusahaan belum tahu berapa banyak 

pelanggan yang merasakan efek dari implementasi yang diterapakan. 

Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yakni 

penelitian sebelumnya beretujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi 

CRM terhadap CLV atau pertambahan jumlah pelanggan sedangkan penulis 

bertujuan untuk memberikan informasi hotline sparepart untuk kepuasan 

pelanggan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


