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PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kasturi Galeri adalah salah satu perusahaan di Bandar Lampung yang 

bergerak dalam bidang penjualan hiasan dinding. Sistem penjualan Kasturi Galeri 

saat ini masih menggunakan cara manual dalam menjalankan proses bisnisnya. 

Cara tersebut menyebabkan sistem yang sedang berjalan tidak seefektif dan 

seefisien yang diharapkan serta pelanggan-pelanggan yang di daerah tidak dapat 

dijangkau dengan baik oleh perusahaan. Pemasaran produk dilakukan secara 

konvensional dengan cara pelanggan memberikan informasi mengenai tempat, 

keistimewaan dan produk ke calon pelanggan lain. Dengan pemasaran semacam 

ini, menyebabkan peluang untuk mendapatkan calon pelanggan secara maksimal 

tidak terpenuhi. Penyebaran informasi yang tidak efektif membuat pelanggan 

tidak mengetahui informasi-informasi terbaru sehingga mempengaruhi pelanggan 

untuk beralih ke toko lain. 

Sistem pemasaran yang telah dijelaskan sebelumnya menyebabkan 

pemilik usaha harus berlomba dengan pesaingnya untuk mendapatkan pelanggan 

baru sebanyak-banyaknya dan mempertahankan pelanggan lama dengan menjalin 

komunikasi yang baik dan berkesinambungan. Selain itu, semakin 

berkembangnya perusahaan tentu saja membuat tingkat persaingannya menjadi  

lebih  tinggi  sehingga membuat  pemilik  usaha  harus  mencari  strategi  bisnis  

yang tepat dalam menghadapi persaingan bisnis ini agar dapat mempertahankan  

pelanggannya dan meningkatkan penjualannya. Pelanggan yang loyal merupakan 
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cermin dari kepuasan pelanggan, dimana pada saat ini harga tidak menjadi faktor 

yang utama bagi mereka,  namun menjadi sesuatu yang relatif. 

Oleh karena itu, seiring berkembangnya teknologi informasi, maka perlu 

diterapkan suatu strategi yang lebih baik dengan cara mengimplementasikan suatu 

produk teknologi komunikasi informasi yang dapat membantu usaha ini menjadi  

lebih efektif dalam meningkatkan layanan marketing dan customer support.  Salah 

satu keunggulan dalam peningkatan layanan adalah dengan penerapan konsep  

Manajemen Hubungan Pelanggan atau Customer Relationship Management  

(CRM). CRM merupakan sebuah filosofi bisnis yang menggambarkan suatu 

strategi penempatan client sebagai pusat proses, aktivitas dan budaya. Konsep ini 

telah dikenal dan banyak diterapkan untuk meningkatkan pelayanan di 

perusahaan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini membahas 

“Penerapan CRM pada Kasturi Galeri berbasis web”. Pembangunan sistem 

informasi penjualan ini diharapkan dapat memudahkan pelanggan dalam 

melakukan pemesanan dan pembelian terhadap produk yang dijual oleh Kasturi 

Galeri. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis merumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana meningkatkan loyalitas pelanggan melalui sistem informasi 

CRM? 

2. Bagaimana membangun website sistem informasi CRM yang baik dan dapat 

diakses oleh pelanggan secara online? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Membangun sistem informasi CRM pada Kasturi Galeri. 

2. Mempermudah pelanggan dalam melakukan pembelian produk pada Kasturi 

Galeri secara online melalui website. 

1.4 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam laporan tugas akhir ini dapat lebih terarah maka 

penulisan memberikan batasan masalah yaitu :  

1. Dalam penelitian ini dilakukan perancangan sistem informasi CRM pada 

Kasturi Galeri berbasis web.  

2. Sistem informasi CRM yang dibuat meliputi: katalog barang, rating barang, 

customer service, cara pembelian, pembelian online, dan feed back/ review 

dari pelanggan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Dengan adanya website sistem informasi penjualan diharapkan dapat 

membantu pelanggan dalam melakukan pembelian produk Kasturi Galeri. 

2. Memudahkan Kasturi Galeri dalam melakukan pemasaran produk secara 

online. 
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1.6 Tinjauan Pustaka 

Dalam penulisan ini secara umum dapat digambarkan dalam beberapa bab sebagai 

berikut. 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Batasan 

Masalah, Tujuan dan Manfaat dan Sistematika Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

 Bab ini membahas tinjauan pustaka, analisis PIECES, pengertian 

sistem informasi, alat perancang sistem dan metode pengembangan 

perangkat lunak 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

 Metode pengumpulan data, sistem yang diusulkan,. 

BAB IV ANALISIS & PERANCANGAN 

Merupakan bab yang berisi analisis masalah, analisis kebutuhan, 

analisis kelayakan dan perancangan yang mencangkup tentang 

(rancangan proses bisnis, rancangan akses data dan rancangan antar 

muka pengguna) 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Merupakan penjelasan hasil program, pengujian dan implikasi 

penelitian.  
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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan kesimpulan dan saran dari apa yang dibahas dalam bab 

– bab sebelumnya yang selanjutnya diberikan saran yang 

diharapkan dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah 

mengenai Penerapan CRM pada Kasturi Galeri Berbasis Web.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAM IRAN 


