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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Persaingan dunia bisnis di era globalisasi  saat ini semakin ketat. Diikuti 

dengan pesatnya perkembangan teknologi, sistem informasi, dan ilmu 

pengetahuan lainnya.  Perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang mampu 

untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan pelanggannya. Hubungan 

jangka panjang berarti pelanggan yang loyal dimana kebutuhan dan keinginan 

pelanggan  terpuaskan. Tugas pelayanan atau admin  disini adalah bagaimana 

untuk tetap mempertahankan pelanggannya agar tetap bertahan  terhadap produk 

atau jasa yang ditawarkan.  Manajemen hubungan pelanggan (Customer 

Relationship Management) merupakan salah satu strategi penting yang digunakan 

dalam melayani pelanggan agar tidak berpaling kepada pesaing atau pindah ke 

perusahaan lain.  

Landasan penerapan  dari Customer Relationship Management (CRM) 

adalah umumnya dianggap hubungan pemasaran (Relationship marketing), yang 

didefenisikan sebagai kegiatan pemasaran yang menarik, mempertahankan dan 

meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Konsep dari  Customer Relationship 

Management(CRM), diharapkan mampu membuat pelanggan menjadi setia 

kepada perusahaan sehingga hubungan yang terjadi tidak hanya hubungan antara 

penjual dan pembeli. Perusahaan menjadi lebih memahami apa yang diinginkan 

dan dibutuhkan oleh pelanggan sehingga pelanggan enggan untuk berpaling 

kepada pesaing. 
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Pada PT Simpur Motor Lestari Dealer TVS cabang  Kedaton yang bergerak 

dibidang penjualan motor  india yang berada di indonesia dan salah satunya 

terdapat di cabang Kedaton Bandarlampung.  Penyebaran informasi  motor 

biasanya dilakukan dengan menggunakan browsur.  Namun pada pelaksanaan 

kegiatan pelayanan pelanggan pada PT Simpur Motor Lestari Dealer TVS 

Kedaton  masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi, tentang  

pelanggan yang  ingin mengetahui jelas tentang produk  lama ataupun produk 

baru yang dikeluarkan melalui website perusahaan.  Untuk  mempertahankan 

kepercayaan pelanggan dibutuhkan pelayanan terhadap pelanggan. Pelanggan 

dapat meminta informasi langsung tentang  produk yang ditawarkan melalui 

komentar dengan aplikasi yang nantinya akan memberitahukan tentang informasi  

produk yang ditanyakan melalui website yang dikembangkan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka penelitian 

ini menggunakan model Customer Relationship Management (CRM) yang 

dirancang menggunakan web  dalam meningkatkan  pelayanan informasi yang 

dibutuhkan oleh pelanggan pelanggan. Untuk itu penulis akan membuat proposal 

skripsi yang berjudul “Pengembangan  Sistem Customer Relationship 

Management dalam Peningkatan Pelayanan Informasi Pada PT Simpur 

Motor Lestari Dealer TVS Kedaton”. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang diangkat 

oleh penulis adalah : 

1. Bagaimana mengembangkan sistem  Customer Relationship 

Management pada PT Simpur Motor Lestari Dealer TVS  Kedaton 

untuk meningkatkan pelayanan Informasi? 

2. Bagaimana mempertahankan kepercayaan pelanggan, pada penawaran 

produk-produk  perusahaan. 

1.3   Batasan Masalah 

Untuk pembatasan ruang lingkup penelitian ini, berdasarkan uraian latar 

belakang sebelumnya, maka berikut ini merupakan batasan masalah dalam 

penelitian ini: 

1. Sistem yang dikembangkan hanya pada bagian produk dan media. 

2. Sistem yang dirancang hanya berisi tentang media informasi mengenai 

produk yang ditanyakan oleh pelanggan melalui website yang 

dikembangkan untuk perusahaan. 

3. Sistem ini  tidak dibuat untuk  melakukan transaksi online maupun 

pemesanan produk ataupun barang. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memberikan informasi kepada pelanggan ataupun calon pelanggan 

yang ingin mengetahui tentang jenis-jenis produk yang ditawarkan. 
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2. Aplikasi ini dibuat untuk meningkatkatkan pelayanan informasi  kepada 

pelanggan untuk dapat lebih mudah mendapatkan informasi produk secara 

detail. 

1.5.  Manfaat Penulisan 

Diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi Penulis 

Meningkatkan wawasan berpikir ilmiah dan kemampuan menganalisis suatu 

masalah khususnya dalam hal terkait dengan penerapan Customer Relationship 

Management  pada PT Simpur Motor Lestari Dealer TVS Kedaton  

2. Bagi Perusahaan 

Sistem ini dapat diterapkan  untuk memberikan kemudahan serta 

meningkatkan pelayanan informasi kepada pelanggan. 

3. Bagi Perguruan Tinggi TEKNOKRAT 

Diharapkan dapat menambah informasi, wawasan dan referensi untuk 

belajar bagi mahasiswa serta dapat menjalin kerja sama dengan perusahaan-

perusahaan dan instansi pemerintahan di dunia kerja. 

 

 

 

 


