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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Teknologi informasi berkembang dengan pesat sekali pada satu dasawarsa 

terakhir ini, dimana teknologi informasi dimanfaatkan sebagai alat pemasaran 

modern oleh banyak perusahaan, salah satunya PT Safari Tour & Travel yang 

bergerak di bidang jasa perjalanan umroh dan haji. Dengan menggabungkan unsur 

teknologi informasi dan internet, maka konsep CRM akan dinamakan E-CRM 

dimana secara konsep CRM yang ada yaitu pengaturan aktivitas hubungan dengan 

pelanggan dibangun di atas basis website elektronik. Mengutip dari Kalakota dan 

Robinson (2000: 148-149), E-CRM merupakan manajemen pelanggan untuk e-

Bisnis yang harus berhadapan dengan kompleksitas dari manajemen yang menarik 

pelanggan dan partner bisnis dalam berbagai macam media yang meliputi media 

online dan offline, personal contact, dan media komunikasi elektronik lainnya. E-

CRM memungkinkan bisnis untuk memahami perilaku pelanggan dan perkiraan 

kebutuhan pelanggan lebih mudah melalui aktivitas online dan dapat 

meningkatkan profitabilitas jangka panjang (Christoper et al., 1991 dikutip dalam 

Aileen,2006).  

PT Safari Tour & Travel telah terbentuk sejak tanggal 24 Maret 2013 

merupakan perusahaan milik pribadi yang bergerak dalam bidang jasa perjalanan 

umroh dan haji. PT Safari Tour dan Travel berpusat di Jl. Bunga Sepatu 6 No. 7 

Perumnas Way Kandis, Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan kepuasan pelanggan atau calon jemaah sebagai upaya untuk 

meningkatkan loyalitas dan keuntungan perusahaan dari jasa perjalanan umroh 
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dan haji. Berdasarkan wawancara dengan pegawai terdapat masalah sulitnya calon 

jemaah mendapatkan informasi terkait kegiatan ibadah umroh dan haji disebabkan 

faktor jarak dan media informasi yang kurang lengkap, kurangnya pelayanan 

dalam proses pendaftaran karena harus terlebih dahulu datang ke perusahaan serta 

perusahaan sulit untuk mempromosikan lembaganya agar diketahui oleh calon 

jemaah lebih luas lagi dan mempertahankan pelanggan untuk tetap memakai jasa 

perjalanan umroh haji PT Safari Tour & Travel. Perusahaan di haruskan untuk 

mampu membaca kebutuhan calon jemaah, jika hal ini dilakukan perusahaan akan 

mampu bersaing dan bahkan menjadi pemimpin bisnis. Namun, jika sebaliknya 

maka perusahaan lambat laun tidak akan mampu bertahan dalam bisnis tersebut. 

Solusi untuk mengatasi permasalah tersebut perusahaan seharusnya mampu 

mengkomunikasikan seluruh kebutuhan calon jemaah yang bertinggal ditempat 

yang tidak dekat, maka dibuatnya sistem informasi dengan menggunakan metode 

electronic customer relationship management (E-CRM) dalam strategi pelayanan 

dan pemesanan paket perjalanan ibadah umroh dan haji. Aplikasi ini diharapkan 

agar perusahaan dapat menjalin komunikasi yang baik dengan calon jemaah dan 

meningkatkan pelayanan kepada calon jemaah atau pintu gerbang pusat dalam hal 

pengetahuan tentang paket perjalanan umroh dan haji. 

Berdasarkan uraian diatas penulis akan membuat proposal skripsi yang 

berjudul “Penerapan Sistem Informasi Electronic Customer Relationship 

Management (E-CRM )Pada PT Safari Tour & Travel”. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang diangkat 

oleh penulis adalah : 

1. Bagaimana merancang sistem electronic customer relationship management 

(E-CRM ) untuk mempertahankan pelanggan untuk tetap memakai jasa 

perjalanan umroh haji PT Safari Tour & Travel? 

2. Bagaimana menyediakan informasi yang up-to-date dan dapat diakses, oleh 

calon jemaah secara real-time dengan fitur-fitur yang disediakan oleh 

perusahaan untuk meningkatkan pelayanan?  

 

1.3. Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah yang penulis ajukan lebih terarah dan tidak 

menimbulkan kesalahan dalam penafsiran, maka penelitian ini penulis hanya 

dibatasi dalam ruang lingkup sebagai berikut : 

1. Objek penelitian hanya pada PT Safari Tour & Travel Yayasan Ulul Albab 

Madani kota Bandar Lampung. 

2. Sistem hanya membahas tentang sistem informasi electronic customer 

relationship management (E-CRM) umroh dan haji PT Safari Tour & 

Travel. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menerapkan sistem informasi electronic customer relationship management 

(E-CRM) dengan tujuan mempertahankan pelanggan yang ingin mendaftar 

untuk pergi umroh dan haji ke tanah suci. 

2. Mencapai tingkat pelayanan yang tinggi dengan memberikan sistem 

informasi tentang paket umroh dan haji kepada calon jemaah. 

 

1.5. Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Akademis 

Hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu 

pengetahuan dalam kajian keilmuan dan perkembangan teknologi, serta 

berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan 

kajian terhadap penerapan sistem informasi electronic customer relationship 

management (E-CRM). 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan atau pertimbangan dalam 

pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi electronic customer 

relationship management (E-CRM) pada PT Safari & Travel. 

3. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pembaca dan menjadi 

literatur tambahan bagi penelitian selanjutnya. 
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1.6. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang penerapan sistem informasi electronic customer 

relationship management (E-CRM) pada PT Safari Tour & Travel, menurut 

penulis belum pernah dilakukan. Sebagai pendukung pernyataan maka peneliti 

menguraikan hasil dari berbagai penelitian terkait berdasarkan jurnal penelitian. 

     Dari beberapa penelitian mengenai topik yang berkaitan dengan penerapan 

sistem informasi electronic customer relationship management (E-CRM), maka 

yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian 

Nomor 

Literatur 
Penulis Tahun Judul 

Literatur 01  Nelly, Hudiarto dan 

Rangga Yudhika 

2009 Perancangan E-Customer 

Relationship Management 

Pada PT Starsindo Logistics 

 

Literatur 02 Anatasha Onna 

Carissa, Achmad 

Fauzi, dan Srikandi 

Kumadji 

2014 Penerapan Customer 

Relationship Management 

(CRM) sebagai upaya untuk 

meningkatkan loyalitas 

Pelanggan (Studi Kasus 

pada Bandung Sport Distro 

Malang) 

Literatur 03 Resmi Yurantika 2016 Analisis dan Perancangan 

Sistem Informasi Electronic 

Customer Relationship 

Management (E-CRM) Pada 

CV Alea Nusantara Tour & 

Travel 

Literatur 04 Brata Wibawa Djojo 

dan Karin Tamara 

2010 Perancangan E-CRMPada 

PT Multi Superindo 

Manunggal 

 

Literatur 05 Fransisca Andreani 2007 Customer Relationship 

Management (CRM)  

Dan Aplikasinya Dalam 

Industri Manufaktur Dan 

Jasa 
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Literatur 001 

Kesimpulan  : 

1. Dari penelitian dihasilkan sebuah aplikasi layanan pelanggan berbasis web 

dengan menerapkan sistem E-CRM yang dapat dimanfaatkan sebagai 

layanan promosi, penyedia informasi dan komunikasi antara perusahaan 

dengan pelanggan.  

2. Dengan menerapkan sistem E-CRM perusahaan diharapkan dapat 

meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penyediaan informasi yang 

akurat dan cepat dalam bidang pelayanan dan pengiriman barang. 

Literatur 002 

Kesimpulan : 

1. Bandung Sport dalam mempertahankan dan meningkatkan loyalitas 

pelanggan menggunakan strategi program customer relationship 

management yaitu melayani pembelian secara online dan adanya contact 

center untuk melayani keluhan pelanggan. 

2. Penerapan CRM pada Bandung Sport lebih ditingkatkan dan lebih aktif 

pada media sosial untuk menggali informasi dan memberikan informasi 

kepada pelanggan. 

Literatur 003 

Kesimpulan : 

1. Dengan adanya sistem informasi E-CRM secara optimal dapat 

mempermudah perusahaan dan menjalin hubungan jangka panjang dengan 

pelanggan yang dapat menguntungkan perusahaan. . 



7 
 

2. Dari penelitian dihasilkan sebuah aplikasi layanan pelanggan berbasis web 

yang dapat memberikan pelayanan dan kebutuhan yang diinginkan oleh 

pelanggan dengan adanya metode customer relationship management. 

Literatur 004 

Kesimpulan : 

1. Dengan hadirnya aplikasi E-CRM berbasis website ini dapat melayani dan 

meningkatkan kepuasan pelanggan. 

2. Hasil perancangan E-CRM  memudahkan perusahaan dalam mengatur dan 

menjalin hubungan baik pada pelanggannya dengan cepat, mudah dan 

hemat melalui media elektronik atau internet. 

Literatur 005 

Kesimpulan : 

1. Dengan memanfaatkan customer relationship management untuk menjalin 

hubungan dengan pelanggan dan dapat mengetahui apa yang diperlukan 

pelanggan. 

2. Hasil dari customer relationship management lebih menekankan pada 

perubahan kebijakan dan prosedur yang didesain untuk meningkatkan 

sales dan customer retention di berbagai perusahaan. 

 

1.7. Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan dalam skripsi dapat memberikan gambaran tentang 

skripsi dan hubungan bab yang satu dengan bab yang lainnya, sebagai gambaran 

singkat mengenai penulisan skripsi ini sebagai berikut :  
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BAB І PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian dan 

sistematika penelitian. 

BAB ІІ LANDASAN TEORI 

Bab ini menyajikan uraian landasan teori yang digunakan untuk 

pembahasan dan penelitian terdahulu. 

BAB ІІІ METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang kerangka penelitian, tahapan penelitian, metode 

pengumpulan data dan rancangan pengujian sistem. 

BAB ІV  ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisikan tentang analisis kebutuhan, rancangan UML dan 

rancangan antar muka pengguna. 

BAB V  PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang implementasi sistem, pengujian sistem, dan 

penjadwalan penelitian. 

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian berdasarkan rumusan 

masalah dan saran yang akan membangun dimasa depan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 


