
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Menurut Davenport yang telah dikutip oleh Wawan dan Falahah (2007; 3), 

ERP diartikan sebagai berikut:“ERP terdiri atas paket software komersial yang 

menjamin integrasi yang mulus atas semua aliran informasi di perusahaan, meliputi 

keuangan, akunting, sumber daya manusia, rantaipasok, dan informasi konsumen.”  

Salah satu penerapan ERP dalam CRM adalah suatu pendekatan pelayanan 

kepada konsumen yang berfokus pada pembangunan jangka panjang dan hubungan 

konsumen yang berkelanjutan yang dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan 

maupun perusahaan, Turban (2004:148). Kotler dan Amstrong (2004:16), 

Customer Relationship Management merupakan proses membangun dan 

mempertahankan hubungan jangka panjang yang menguntungkan dengan 

pelanggan melalui penyediaan pelayanan yang bernilai dan yang memuaskan 

mereka. Menurut Utami (2010:179) pengertian CRM adalah “Suatu proses 

interaktif yang mengubah data-data pelanggan kedalam kesetiaan pelanggan 

melalui beberapa kegiatan, yaitu mengumpulkan data pelanggan, menganalisis data 

pelanggan tersebut dan mengidentifikasi target pelanggan, mengembangkan 

program CRM, dan menerapkan program CRM”. 

Perusahaan dalam meningkatkan layanan pelanggan dapat menerapkan 

CRM, CV. Tsamania Lintas Usaha adalah suatu rental mobil yang terletak di Jl. 

Imam Bonjol No.486. CV. Tsamania Lintas Usaha menyediakan pelayanan berupa 

sewa mobil harian, mingguan dan bulanan. Usaha yang dilakukan untuk 

mempromosikan mobil-mobil yang akan disewakan serta memberikan informasi 

tentang CV. Tsamania Lintas Usaha ke pelanggan, perusahaan telah melakukan 

berbagai cara yaitu dengan saling memberi informasi melalui satu pelanggan ke 

pelanggan lainnya dan pemasangan iklan di kolom surat kabar. Setelah perusahaan 

melakukan promosi dengan kedua cara tersebut ternyata cara tersebut dirasakan 

kurang efektif karena perusahaan tidak dapat memberikan informasi tentang mobil-

mobil yang akan disewakan secara lengkap dan detail sehingga pelanggan kurang 

mendapatkan informasi yang lengkap mengenai mobil-mobil yang disediakan dan 

disewakan oleh CV. Tsamania Lintas Usaha. 
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Selama ini transaksi pemesanan sewa mobil dilakukan oleh pelanggan di 

rental yang besangkutan via telepon atau datang secara langsung ke rental tersebut. 

Permasalahan juga muncul pada pemesanan sewa mobil dengan menggunakan 

telepon akan membutuhkan + 30 menit untuk memperoleh informasi mengenai 

mobil yang belum disewa. Selain itu permasalahan muncul pada proses pencatatan 

pemesanan sewa mobil yang memakan banyak waktu karena masih manual. Serta 

pemesanan melalui telepon tidak memuaskan pelanggan karena tidak bisa melihat 

gambar mobil yang akan disewa. Proses pengolahan data dan pembuatan laporan 

yang terjadi di CV. Tsamania Lintas Usaha saat ini masih menggunakan 

pengolahan data yang bersifat pencatatan dalam bentuk pembukuan. Seluruh bukti 

pembayaran transaksi setiap hari dikumpulkan dan dilakukan pencatatan ke dalam 

buku besar transaksi untuk memudahkan pengolahan data transaksi. Setiap mobil 

yang dipinjam dan dikembalikan, dicatat dalam buku dengan tujuan mempermudah 

perusahaan melakukan pencarian data mobil ketika ada pelanggan yang akan 

melakukan pemesanan ataupun Bagaimana sistem reservasi yang berjalan di CV. 

Tsamania Lintas Usaha menanyakan persediaan jumlah Unit Mobil. 

Untuk memudahkan dalam peningkatan pelayanan terhadap pelanggan 

maka CV Tsamania Lintas Usaha perlu menerapkan aplikasi menggunakan CRM 

dengan harapan dapat membantu perusahaan terhadap pelayanan pelanggan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah 

dalam penulisan proposal yaitu : 

1. Bagaimana Merancang sistem CRM pada CV. Tsamania Lintas Usaha? 

2. Bagaimana meningkatkan loyalitas terhadap pelanggan? 

3. Bagaimana mempertahankan pelanggan yang sudah ada, agar tidak 

berpaling ke kompetitor? 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis membuat batasan masalah sebagai berikut : 



3 
 

1. Sistem yang dirancang hanya mengenai informasi unit mobil yang 

ditawarkan di CV. Tsamania Lintas Usaha melalui website yang 

dikembangkan untuk perusahaan.   

2. Sistem yang dibangun menggunakan program Php dan database Mysql. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan 

dan sasaran. Tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah : 

1. Untuk memberikan informasi kepada pelanggan ataupun calon 

pelanggan yang ingin mengetahui tentang unit mobil yang disewakan 

dan  cara pemesanan unit mobil yang disewakan. 

2. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pelanggan, 

berguna untuk kepuasan pelanggan. 

3. Untuk memberikan kepuasan pelayanan terhadap pelanggan, agar 

pelanggan tetap setia. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Diharapkan dari hasil pelaksanaan penelitian ini dapat memberikan 

manfaat bagi beberapa pihak, antara lain : 

1. Bagi perusahaan 

Perusahaan dapat memberikan kemudahan serta meningkatkan 

pelayanan ke pelanggan dengan semaksimal mungkin. 

2. Pihak Konsumen (Customerz) 

Pelanggan dapat dengan mudah mengakses informasi unit mobil yang 

ditawarkan dan cara pemesanan unit mobil dengan adanya 

pengembangan aplikasi CRM (Customerz Relationship Management).    


