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1.1.  Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan teknologi informasi di Indonesia telah banyak mengalami 

kemajuan, didukung dengan teknologi komunikasi yang menunjukkan peningkatan 

yang sangat signifikan merupakan alternatif tepat suatu perusahaan untuk 

menunjang kinerja dari perusahaan tersebut agar dapat berjalan dan bekerja dengan 

baik. PT Lampung Jaya Abadi (Haluan Lampung) adalah salah satu perusahaan 

yang bergerak di bidang penerbitan harian surat kabar atau koran yang ada di 

wilayah provinsi lampung yang beralamatkan pada Jl Pulau Morotai No 99 Blok 

B/4 Way Halim, Bandar Lampung. PT Lampung Jaya Abadi (Haluan Lampung) 

juga semakin membutuhkan adanya suatu sistem informasi yang dapat 

meningkatkan tingkat efektifitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan yang 

dilakukan oleh para karyawan dan juga membutuhkan suatu langkah inovasi dalam 

menunjang proses bisnis yang ada pada perusahaan, salah satunya yaitu 

penggunaan perusahaan sebagai media periklanan yang dipublikasikan pada saat 

penerbitan pada media cetak berupa harian surat kabar ataupun koran ini 

membutuhkan suatu langkah inovasi dalam perkembangan teknologi informasi 

untuk bisa bertransformasi menjadi Internet Advertising atau jasa periklanan online 

pada PT Lampung Jaya Abadi (Haluan Lampung). 

Periklanan Online atau Internet Advertising merupakan salah satu periklanan 

yang saat ini banyak digunakan oleh berbagai jenis bidang usaha dikarenakan 

berfungsi untuk mempromosikan produk atau jasa yang dihasilkannya. Iklan online 
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juga bisa digambarkan sebagai kegiatan memasang iklan untuk menawarkan 

produk atau jasa lewat dunia maya, yang tujuannya tidak lain adalah untuk meraih 

keuntungan dari kegiatan penjualan yang berusaha ditingkatkan dengan cara 

mempermudah proses promosi. Dikarenakan pada saat ini Internet bukan lagi hal 

yang asing bagi masyarakat umum tentunya, hal ini dapat terlihat dari penggunaan 

internet dikalangan masyarakat meningkat yang mendorong perusahaan dalam 

mempromosikan produk dan jasanya untuk menggunakan jasa pemasangan iklan 

pada website publisher yang potensial (Hermawan, 2012). 

 Salah satu bukti kebutuhan akan sistem yang diinginkan sebagai langkah 

inovasi terhadap perkembangan teknologi oleh pimpinan PT Lampung Jaya Abadi 

(Haluan Lampung) adalah ingin menerapkan suatu konsep media pemasaran atau 

periklanan secara online  atau yang biasa disebut Internet Advertising. Dikarenakan 

dalam penyesuaian dan seiring berkembangnya evolusi suatu penyampaian iklan 

atau promosi melalui cara konvensional berupa publikasi pada mencetak promosi 

atau periklanan pada media cetak harian surat kabar atau koran yang saat ini 

perlahan tapi pasti mulai dikurangi oleh peminatnya, PT Lampung Jaya Abadi 

(Haluan Lampung) perlu membuat suatu langkah inovasi agar tetap dapat bersaing 

dan mencapai faktor keunggulan dalam bersaing pada para pesaing bisnis dalam 

melakukan tugas pokok sebagai media percetakan harian surat kabar atau koran 

yang dipercaya di provinsi lampung. Kemudian permasalahan yang dihadapi adalah 

ketika dalam mempublikasi permintaan dari pelanggan dalam melakukan 

periklanan terkait produk atau jasa yang dimiliki pelanggan terdapat beberapa 

masalah yaitu dari mahalnya anggaran biaya kontrak penerbitan konten dalam 
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mempublikasi untuk memuat iklan dalam cara konvensional sebagai bentuk 

promosi bagi pelanggan.  

Terkait proses pengajuan periklanan pelanggan saat ini masih harus datang 

ke kantor PT Lampung Jaya Abadi (Haluan Lampung) sehingga menyulitkan bagi 

pelanggan yang berada jauh dari lokasi PT Lampung Jaya Abadi (Haluan 

Lampung), kemudian terjadinya keterlambatan proses penanganan kebutuhan dari 

pelanggan, sering terjadinya kesalahan dan kerangkapan data dalam proses 

pencatatan agenda penerbitan iklan yang dipesan oleh pelanggan dalam memuat 

kebutuhan dari pelanggan, karena saat ini dalam menangani proses pemesanan 

pemuatan iklan terkait produk dan jasa dari pelanggan masih menggunakan 

pencatatan agenda pada buku khusus dan dalam pengolahan datanya masih 

menggunakan cara konvensional. Permasalahan yang terjadi selanjutnya adalah 

ketika berita berupa promosi iklan yang akan dipublikasi terkadang pelanggan tidak 

mengetahui iklan yang diajukan telah dipublikasi atau belum, hal inilah yang 

membuat penulis selaku peneliti menggunakan konsep Customer Relationship 

Management (CRM) dengan tujuan untuk mempermudah proses pemasangan iklan 

yang nantinya diterapkan pada jenis periklanan online yang akan diusulkan. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis mencoba untuk menganalisa 

permasalahan yang terjadi yang dituangkan dalam bentuk penulisan laporan 

Skripsi, dengan menetapkan judul penelitian ini adalah “Analisis Dan 

Perancangan Sistem Informasi Customer Relationship Management Bagi 

Pemasang Iklan : (Studi Kasus PT Lampung Jaya Abadi)”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian skripsi ini adalah  :   

a. Bagaimana merancang sistem informasi customer relationship management 

bagi pemasang iklan pada PT Lampung Jaya Abadi (Haluan Lampung)? 

b. Bagaimana mempermudah pelanggan dalam melakukan pemasangan iklan 

pada PT Lampung Jaya Abadi (Haluan Lampung) ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun rincian tujuan dari penelitian skripsi ini adalah membangun Analisis 

Dan Perancangan Sistem Informasi Customer Relationship Management bagi 

Pemasang Iklan : (Studi Kasus PT Lampung Jaya Abadi) sebagai berikut : 

a. Menerapkan sistem informasi Customer Relationship Management dengan 

tujuan untuk meningkatkan hubungan pelanggan dengan  perusahaan pada PT 

Lampung Jaya Abadi 

b. Untuk melakukan suatu perancangan sistem dalam membangun suatu media 

pemasangan iklan yang dapat memudahkan pelanggan dalam melakukan 

pengajuan iklan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian skripsi ini adalah : 

a. Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan dalam 

menganalisis dalam pembuatan Analisis Dan Perancangan Customer 
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Relationship Management bagi Pemasang Iklan : (Studi Kasus PT Lampung 

Jaya Abadi). 

b. Perusahaan dan Pelanggan 

Manfaat yang akan didapat oleh PT Lampung Jaya Abadi (Haluan Lampung) 

adalah mendapat suatu perancangan usulan penerapan teknologi informasi 

yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat efektifitas dan efisiensi serta 

pelayanan bagi pelanggan terkait proses pengajuan pemasangan iklan. 

c. Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan 

dapat menjadi bahan referensi dalam bidang pendidikan khususnya bidang 

studi sistem informasi dan bermanfaat dalam menambah terapan ilmu di 

perpustakaan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Teknokrat 

Indonesia . 

 

1.5.   Batasan Masalah 

Penulis memberikan batasan masalah pada pembahasan dalam penelitian 

skripsi ini, agar pembahasannya tidak terlalu luas atau menyimpang. Penelitian ini 

hanya dibatasi pada :  

a. Hanya membahas masalah terkait pengajuan iklan pada pelanggan yang ingin 

menggunakan jasa periklanan pada PT Lampung Jaya Abadi (Haluan 

Lampung). 

b. Dalam lembar ekuisoner yang akan dibahas menggunakan ISO 9126 dan 

dilampirkan pada pembahasan. 
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c. Sistem ini menitik beratkan pada pengajuan iklan pada PT Lampung Jaya 

Abadi 

1.6.   Metode Pengumpulan Data  

Penulis memperoleh data yang digunakan sebagai bahan penulisan laporan 

ini selama penelitian skripsi menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Wawancara (Interview) 

Penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara secara langsung 

dengan bagian admin umum yang bersangkutan mengenai data-data yang 

dibutuhkan dalam penulisan laporan ini, hasil wawancara disajikan dalam 

lampiran. 

b. Pengamatan (Observation) 

Penulis melakukan pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan 

mencatat secara sistematika terhadap unsur-unsur yang diamati dalam 

kegiatan yang alur yang dilakukan untuk mendukung pengembangan sistem 

dalam penulisan laporan ini.  

c. Dokumentasi (Documentation) 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari dan 

membaca dokumen-dokumen serta buku-buku yang berhubungan dengan 

data yang diperlukan untuk mengambil sebuah kesimpulan untuk 

pengembangan selanjutnya, contoh dokumen yang diperoleh adalah contoh 

berkas terkait data periklanan yang ada pada perusahaan. 
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1.7. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi CRM Bagi 

Pemasangan Iklan : (Studi Kasus PT Lampung Jaya Abadi), sepengetahuan penulis 

belum pernah dilakukan. Sebagai pendukung pernyataan maka peneliti 

menguraikan hasil dari berbagai penelitian terkait berdasarkan jurnal penelitian 

periklanan online. 

  


