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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. Dikarenakan dengan adanya suatu perkembangan teknologi informasi dalam 

suatu penerapan proses bisnis diharapkan mampu meningkatkan keberhasilan dan 

kepuasan pelanggan atau yang biasa dikenal dengan suatu sistem yang menciptakan 

suatu komunikasi yang baik dengan para pelanggan dari suatu perusahaan yang 

biasa disebut Customer Relationship Management (CRM). 

Customer Relationship Management (CRM) merupakan kombinasi dari 

orang-orang proses dan teknologi yang berusaha untuk memahami pelanggan 

perusahaan. CRM merupakan suatu pendekatan yang berinteraksi untuk mengatur 

hubungan pelanggan dengan fokus pada pengembangan hubungan (Adam, 2015). 

Menggunakan berbasis web, akan mempermudah informasi, data, dan layanan 

sampai dengan waktu yang singkat, karena faktor kepuasan pelanggan adalah faktor 

utama penunjang pertumbuhan suatu jenis perusahaan atau proses bisnis (Iman, 

2016). 

CV Dian Abadi Jaya adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang 

accesoris kendaraan mobil yang ada di wilayah provinsi lampung, dalam 
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perkembangan teknologi informasi ini pimpinan CV Dian Abadi Jaya 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 mengingat banyaknya upaya dan daya saing yang 

tinggi saat ini. 

Salah satu bukti kebutuhan akan sistem yang diinginkan sebagai langkah 

inovasi terhadap perkembangan teknologi oleh pimpinan CV Dian Abadi Jaya 

adalah ingin menerapkan suatu konsep media komunikasi interaktif antara 

konsumen dan juga perusahaan, dikarenakan dalam proses komunikasi antara 

konsumen dan perusahaan saat ini masih terkendala pada akses dari konsumen 

untuk mengetahui segala informasi terbaru dan ter-update dari perusahaan 

dikarenakan konsumen masih harus datang keperusahaan untuk mengetahui 

informasi terbaru yang ada pada perusahaan terkait promosi dan produk terbaru. 

Permasalahan yang terjadi selanjutnya adalah ketika ingin melakukan 

promosi perusahaan CV Dian Abadi Jaya berupa promosi iklan usaha yang akan 

dipublikasi memakan biaya operasional yang cukup besar pada perusahaan. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis mencoba untuk menganalisa 

permasalahan yang terjadi yang dituangkan dalam bentuk penulisan laporan 

Proposal Skripsi, dengan menetapkan judul penelitian ini adalah “Penerapan 

Sistem Customer Relationship Management (CRM) Pelayanan Informasi 

Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelanggan CV Dian Abadi Jaya”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah  :   

1. Bagaimana mempromosikan produk dan jasa untuk meningkatkan kepuasan 

pelanggan pada CV dian Abadi Jaya? 

2. Bagaimana menerapkan Customer Relationship Management pada CV Dian 

Abadi Jaya untuk meningkatkan komunikasi yang lebih baik terhadap 

pelanggan ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun rincian tujuan dari penelitian ini adalah membangun Penerapan 

Sistem Customer Relationship Management (CRM) Pelayanan Informasi Dalam 

Meningkatkan Kepuasan Pelanggan CV Dian Abadi Jaya sebagai berikut : 

1. Mengimplementasi suatu inovasi yang baru pada CV Dian Abadi Jaya untuk 

meningkatkan kepuasan pelanggan dengan cara memberikan promosi produk 

dan jasa melalui website. 

2. Untuk menciptakan sebuah komunikasi yang lebih baik dengan cara menjalin 

sebuah hubungan antara pelanggan dengan menggunakan pendekatan 

Customer Relationship Management (CRM). 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Diharapkan dapat membantu proses pekerjaan bagi pegawai yang ada pada 

CV Dian Abadi Jaya dalam pembuatan laporan data pelanggan dan data 

produk 

2. Diharapkan dapat mengurangi beban biaya operasional dalam melakukan 

promosi perusahaan 

3. Diharapkan dapat mempermudah komunikasi antara perusahaan dengan 

konsumen yang didukung dengan menggunakan pendekatan Customer 

Relationship Management (CRM). 

4. Diharapkan pelanggan dapat mengetahui produk dan jasa terbaru yang ada 

pada CV Dian Abadi Jaya 

 

1.5. Batasan Masalah 

Penulis memberikan batasan masalah pada pembahasan dalam penelitian ini, 

agar pembahasannya tidak terlalu luas atau menyimpang. Penelitian ini hanya 

dibatasi pada :  

1. Hanya membahas masalah pengolahan data promosi produk, pemesanan 

produk indent, pemesanan service dan produk terbaru  pada CV Dian Abadi 

Jaya.  

2. Tidak membahas transaksi pembayaran  

3. Menggunakan metode Customer Relationship Management (CRM) untuk 

mengukur kepuasan pelanggan 
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4. Menggunakan metode perancangan UML 

5. Menggunakan metode pengembangan sistem waterfall. 

6. Bahasa Pemrpograman PHP dan menggunakan database Mysql. 

 

1.6  Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang Penerapan Sistem Customer Relationship Management 

(CRM) Pelayanan Informasi Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelanggan CV Dian 

Abadi Jaya, sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Sebagai pendukung 

pernyataan maka peneliti menguraikan hasil dari berbagai penelitian terkait CRM 

berdasarkan jurnal penelitian CRM pada table 1.1. dibawah ini : 

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian 

No Penulis Tahun Pembahasan Kontribusi Saran 

1 Endang 

Hariningsih, 

Akademi 

Manajemen 

Administrasi  

2013 Akademi 

Manajemen 

Administrasi 

YPK 

Yogyakarta 

dalam 

penelitiannya 

yang 

berjudul 

Internet 

Advertising 

Sebagai 

Media 

Komunikasi 

Pemasaran 

Interaktif 

Pemanfaatan 

internet 

advertising 

 

Internet 

advertising 

merupakan 

salah satu 

pengembangan 

media 

komunikasi 

pemasaran 

online 

interaktif 

dibandingkan 

media 

komunikasi 

pemasaran 

tradisional 

membuat 

media ini 

semakin 

meningkat  
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2 Evri 

Ekadiansyah, 

Sistem 

Informasi 

Universitas 

Potensi 

Utama 

2015 Sistem 

Informasi 

Universitas 

Potensi 

Utama dalam 

penelitiannya 

yang 

berjudul 

Perancangan 

E-CRM Pada 

PT Sonya Fm 

Medan 

Tujuannya 

untuk 

mempererat 

hubungan 

antara pihak 

radio, pihak 

luar, maupun 

penggemar 

radio yang 

menggunakan 

system 

informasi 

berbasiskan 

internet yang 

dapat di akses 

kapanpun 

dimana saja 

berada 

Hasil dari 

perancangan 

ini menjadi 

acuan bagi 

pengembangan 

untuk masuk ke 

tahap 

berikutnya 

dalam 

pengembangan 

aplikasi 

3 Imam Husni 

Al Amin, 

Universitas 

Stikubank 

2016 Aplikasi 

Customer 

Relationship 

Management 

(CRM) Di 

CV Matahari 

Digital 

Printing 

Semarang 

Dapat 

membantu 

memudahkan 

pelanggan 

dalam 

mencetak 

dokumen, 

lebih efisien, 

serta 

meningkatkan 

jumlah 

pelanggan dan 

loyalitas 

pelanggan 

Dengan 

berbasis web, 

akan 

mempermudah 

informasi, data, 

dan layanan 

sampai dengan 

waktu yang 

singkat 

4 Fany Juniati, 

STMIK GI 

MDP 

2015 Aplikasi 

Pelayanan 

Pemesanan 

Online Pada 

Digital 

Printing 

Ecoprint 

Palembang 

Tujuan 

penelitian ini 

adalah 

membantu 

layanan 

terhadap 

pelanggan, 

sehingga 

perusahaan 

mampu 

mendapatkan 

pelanggan  

diharapkan 

hubungan 

antara 

perusahaan dan 

customer 

(pelanggan) 

dapat terjalin 

dan terpelihara 

dengan baik, 

yang akhirnya  
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    baru dan 

memanfaatkan 

informasi 

pelanggan 

membawa 

keuntungan 

bagi 

perusahaan 

5 Heny 

Hendarti, 

Universitas 

Bina 

Nusantara 

2014 Analisis Dan 

Perancangan 

E-Crm Pada 

Perusahaan 

Advertising 

Tujuan dari 

penelitian ini 

adalah 

menganalisis 

kebutuhan dan 

kepuasan 

pelanggan 

dalam bidang 

jasa 

advertising 

dan 

merancang 

sebuah situs 

kepuasan 

pelanggan 

yang menarik, 

user friendly 

dan dinamis 

Kesimpulan 

dari penelitian 

ini adalah 

membuat 

website yang 

dinamis, yang 

berguna untuk 

memberikan 

pelayanan yang 

lebih terhadap 

konsumen 

sehingga dapat 

meningkatkan 

keuntungan 

bagi pelanggan 

maupun 

perusahaan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa penelitian 

sebelumnya melakukan penelitian menggunakan metode Customer Relationship 

Management (CRM), namun perbedaan pada sistem yang akan dibangun oleh 

peneliti saat ini adalah, sistem yang dibangun oleh penulis menggunakan konsep 

sebagai proses mempermudah komunikasi antara pihak konsumen dan perusahaan 

yang dapat berinteraksi secara langsung menggunakan situs website yang akan 

dibangun penulis.  


