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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia bisnis, teknologi informasi sangat membantu dan 

dibutuhkan. Salah satunya internet, dengan internet bisnis dapat berkembang 

dengan pesat. Membantu dalam promosi, mempercepat kinerja, mengurangi 

biaya, dan meningkatkan penjualan. Juga sebagai sarana komunikasi dua arah 

antara perusahaan dengan para pelanggan. Strategi bisnis berorientasi pelanggan 

yang mendukung hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepuasan, loyalitas 

pelanggan, dan menjalin hubungan baik yang berkelanjutan antara perusahaan 

dengan para pelanggan (Amin, 2014). Berkembangnya teknologi dan kebutuhan 

akan informasi menyebabkan bertambah kompleksnya informasi yang harus dan 

yang bisa diolah, sehingga kebutuhan penggunaan jaringan komputer semakin 

diperlukan (Yadi, 2011). Dengan adanya komputer dan teknologi informasi 

sebagai alat untuk mengolah data, maka semua bidang dalam suatu perusahaan 

dapat merencanakan bidang-bidang yang dianggap penting dan utama karena hal 

ini dapat mendukung keberhasilan dalam suatu perusahaan dalam mencapai tujuan 

yang diharapkan (Rahmadani, 2014). 

Dengan adanya hubungan yang baik dengan pelanggan dikenal juga dengan 

istilah Customer Relationship Management dapat terjalin relasi yang lebih kuat di 

antara perusahaan dan pelanggan, dan pada akhirnya sedikit demi sedikit 

kepuasan pelanggan dapat tercapai. Pelanggan yang loyal merupakan cermin dari 

kepuasan pelanggan, di mana pada saat ini harga tidak menjadi faktor yang utama 
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bagi mereka, namun menjadi sesuatu yang relative, tujuan utama dari program 

kepuasan pelanggan adalah untuk membangun hubungan dengan pelanggan 

sehingga mereka menjadi pelanggan setia perusahaan dalam jangka panjang 

(Rinny, 2013). CRM merupakan sebuah filosofi bisnis yang menggambarkan 

suatu strategi penempatan client sebagai pusat proses, aktivitas dan budaya 

(Dyantina, 2012). CRM merupakan integrasi antara teknologi informasi dan 

pemasaran, dimana dengan memanfaatkan CRM, perusahaan akan mengetahui 

apa yang diharapkan dan diperlukan pelanggan, sehingga akan tercipta ikatan 

emosional yang mampu menciptakan hubungan bisnis yang erat dan terbuka serta 

komunikasi dua arah di antara perusahaan dan para pelanggan (Kristanto, 2014).  

Golygus Store Lampung merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang 

penjualan barang khususunya pakaian distro, terdapat banyak jenis pakaian distro 

yang disediakan, mulai dari pakaian, celana, jaket, hingga aksesoris, banyaknya 

jenis barang membuat perusahaan harus memiliki strategi untuk meningkatkan 

penjualan dan mempertahankan pelanggan, pada Golygus Store Lampung belum 

memilki strategi untuk meningkatkan penjualan dan strategi untuk 

mempertahankan pelanggan, maka membutuhkan sebuah sistem yang dapat 

mempertahankan palanggan seperti menggunkan strategi Customer Relationship 

Manajemen dan untuk meningkatkan minat serta penjualan dari pelanggan dan 

mendukung strategi dari CRM dapat menggunakan sistem penjualan online 

sehingga pelanggan dapat mengetahui jenis produk maupun kualitas produk yang 

ditawarkan, serta dapat langsung berkomunikasi antara pelanggan dengan admin 

untuk menentukan pilihan pelanggan.  



3 
 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Yusuf, Hidayah dan Fananie, 

2009), meneliti tentang Pengembangan Aplikasi Customer Relationship 

Management Berbasis Web Pada PT Crystal Laju Wisata, konsumen tidak dapat 

melihat secara detail informasi tour dan travel dan belum adanya media untuk 

memberikan saran dan kritik. Perancangan sistem ini menggunakan pengembang 

sistem waterfall, Context Diagram, Data Modelling (ERD), Process Modelling 

(DFD), database Mysql dan PHP. Sistem ini diharapkan dapat mengetahui 

informasi tentang jenis-jenis tour dan travel, biaya dan informasi berita-berita 

seputer tour dan travel. (Saputra dan Setiawan, 2014), meneliti tentang Customer 

Relationship Management Untuk Pengelolaan Donor Darah, sistem yang 

digunakan memiliki kelemhan yaitu kurangnya hubungan pelanggan yang baik, 

sehingga  berdampak kurangnya minat pendonor untuk mendonorkan darah dan 

hilangnya minat pendonor yang lama. Metode yang diterapkan ada 3 siklus yaitu 

Acquitition, Enhancement dan Retain, Acquitition, sehingga sistem ini diharapkan 

dapat menarik minat pelanggan baru dan menjaga pendonor lama dengan fitur 

SMS Gateway. (Widodo, Sulistiyo dan Hestiningsih, 2013), meniliti tentang 

Rancang Bangun Sistem Manajemen Hubungan Pelanggan Pada Poliklinik, 

Sistem manajemen hubungan antara pasien dengan poliklinik masih berupa sms 

secara manual dari karyawan dalam rangka memberikan layanan informasi 

tentang klinik dan pantauan terhadap kesehatan pasien. Metode yang digunakan 

waterfall sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP 

Codeigniter dengan database MySQL serta Gammu untuk menerapkan fitur sms. 

Sistem tersebut diharapkan dapat monitoring kesehatan pasien untuk datang 
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kembali ke klinik, serta fitur tambahan untuk memberikan informasi tentang 

dokter dan layanan yang disediakan. (Kundre, Wisnubadhra dan Suselo, 2013), 

meneliti tentang Penerapan Customer Relationship Management Dengan 

Dukungan Teknologi Informasi Pada Po. Chelsy, sistem yang berjalan pada 

perusahaan mengalami beberapa hambatan seperti pelanggan mengalami kesulitan 

dalam pemesanan atau booking tiket transportasi karena masih dilakukan secara 

manual (Paper based) yang dapat beresiko terhadap kebenaran data, sering terjadi 

kesalahan/ tabrakan jadwal keberangkatan, barang/paket susah dilacak jika terjadi 

kehilangan. Perancangan sistem menggunakan metodologi berorientasi objek 

dengan alat bantu UML (Unified Modelling Language) dan  strategi yang 

digunakan perusahaan yaitu dengan penerapan CRM. Sistem tersebut diharapkan 

dapat mempemudah pelanggan pada pemesanan tiket transportasi. 

Solusi dalam mengatasai masalah tersebut yaitu dengan merancang suatu 

sistem yang dapat meningkatkan hubungan yang baik dengan konsumen sehingga 

membuat konsumen akan loyal  terhadap produk perusahaan. Perancangan yang 

dibangun menggunakan metode berorientasi objek dan framework  dengan alat 

pengembang sistem Unified Modeling Language (UML), meotode pengembang 

sistem Prototype dengan bahasa PHP dan database Mysql, akan menghasilkan 

sistem dengan fitur daftar member, dan komentar. Berdasarkan latar belakang 

diatas, maka peneliti mengambil judul “Perancangan Sistem Informasi 

Manajemen Hubungan Pelanggan Pada Golygus Store Lampung “. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Dari  latar belakang diatas penulis menemukan permasalahan utama yang 

dapat dirumuskan, yaitu: 

1. Bagaimana membangun sistem informasi manajemen hubungan pelanggan 

pada Golygus Store Lampung ? 

2. Bagaimana mempertahankan pelanggan pada Golygus Store? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah diperlukan untuk memberikan focus terpenting sehingga 

hasilnya akan lebih berguna dan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian, 

adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah perancangan sistem 

inforamsi manajemen hubungan pelanggan pada Golygus Store Lampung 

mencakup proses penjualan barang. 

 

1.4 TujuanPenelitian 

 Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentumempunyai tujuan dan 

sasaran, adapun tujuan dari penelitian yang ingin di capai adalah sebagai berikut : 

1. Membangun sistem informasi manajemen hubungan pelanggan pada Golygus 

Store Lampung. 

2. Meningkatkan hubungan pelanggan pada pada Golygus Store Lampung. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dihasilkan dapat mempermudah konsumen dalam melakukan 

pembelian pada Golygus Store. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini memuat tentang tinjauan pustaka dan teori-teori pendukung 

yang berkaitan dengan sistem informasi lelang sepeda bekas.  

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang bagaimana metode yang digunakan 

dalam penelitian yang akan dibuat, mengidentifikasi masalah, 

prosedur sistem yang berjalan dan  desain sistem. 

BAB IV  ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisikan tentang analisis dan perancangan sistem yang 

berjalan serta perancangan input output 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang implementasi sistem dan membahas tentang 

pengujian sistem mengunakan blackbox testing. 
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BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memuat secara singkat dan jelas tentang hasil penelitian yang 

diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian dan digunakan juga untuk 

menyampaikan masalah yang dimungkinkan untuk penelitian lebih 

lanjut. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 


