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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Internet adalah pasar global yang dapat di akses 24 jam tanpa henti sehingga dapat 

dimanfaatkan sebagai media promosi, menyediakan informasi bagi pelanggan, bahkan 

menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Teknologi internet tersebut dapat 

dijadikan solusi strategi pemasaran pada perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan 

teknologi internet. Strategi dalam pemasaran perusahaan yang dikenal dengan istilah E-

Marketing (Electronic Marketing). Menurut Rudy (2010) e-marketing adalah sebuah teknik 

pemasaran berbasis web dan internet digunakan untuk mencapai sasaran dan mendukung 

konsep pemasaran yang modern. Perusahaan dapat memasarkan produk atau jasa secara cepat 

dengan e-marketing agar dapat dikenal oleh masyarakat luas mengenai penjelasan produk 

atau jasa yang lebih terperinci yang dapat membantu pelanggan untuk mendapatkan 

informasi yang diinginkan dengan aplikasi web. Salah satu strategi dalam peningkatan 

layanan adalah dengan penerapan konsep Manajemen  Hubungan  Pelanggan  atau Customer 

Relationship Management (CRM).  

Menurut Alma (2014) menyatakan  manajemen hubungan pelanggan atau yang biasa 

dikenal Customer Relationship Management (CRM) adalah suatu proses dalam mendapatkan, 

mempertahankan dan meningkatkan hubungan pelanggan yang menguntungkan. Tujuan dari 

CRM ini untuk menciptakan nilai pelanggan,  sehingga pelanggan puas untuk 

memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan dalam rangka memperoleh keunggulan 

bersaing (comparative advantage), memperhatikan mutu produk agar dapat memberikan 

kepuasan yang prima bagi pelanggan dengan menerapkan konsep metode analisis 4P yang 

merupakan salah satu konsep dalam pemasaran modern dimana konsep tersebut adalah salah 



satu kegiatan pemasaran yang sangat menentukan keberhasilan perusahaan .4P merupakan 

kepanjangan dari product, price, place dan promotion (Armstrong, 2015).  

 Berdasarkan hasil wawancara kepada pemilik Toko CV Bandar Deko Lampung 

merupakan toko yang bergerak dalam bidang distribusi penjualan cat di Bandar Lampung. 

Namun, saat ini Toko belum memiliki aktifitas atau strategi khusus untuk menangani 

pemasaran dan penjualan. CV Bandar Deko Lampung  dalam memasarkan dan pemberian 

informasi produknya masih dilakukan dengan cara penyebaran katalog penjualan dan iklan. 

Konsumen harus datang langsung atau via telephone ke CV Bandar Deko Lampung, jika 

konsumen ingin mendapatkan informasi cat dan ingin melakukan pemesanan mengenai cat 

kepada pelanggan. Pengolahan data penjualan pun masih dicatat kedalam nota penjualan dan 

direkap kedalam buku laporan penjualan, sehingga sering terjadi kehilangan dan kerusakan 

nota dan buku laporan, yang menyebabkan pelaporan menjadi kurang maksimal.  

Solusi dari permasalahan diatas maka akan dibangun sebuah sistem e-marketing 

penjualan cat untuk meningkatkan jangkauan pemasaran yang dimiliki perusahaan dalam 

penjualan pada CV Bandar Deko Lampung, dengan adanya sistem yang dibangun diharapkan 

dapat menampilkan informasi seputar penjualan cat di CV Bandar Deko Lampung, serta 

sistem dapat mencetak nota penjualan dan laporan penjualan secara otomatis sesuai dengan 

priode tanpa harus melakukan perekapan ulang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang diangkat oleh 

penulis adalah : 

1. Bagaimana mengelola data penjualan dan memasarkan cat CV Bandar Deko 

Lampung? 

2. Bagaimana membangun sistem pemasaran pada CV Bandar Deko Lampung? 



1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah:  

1. Perancangan dan pembangunan CRM memberikan informasi ruang lingkup bisnis 

pada usaha CV Bandar Deko Lampung . 

2. Pada bagian perancangan CRM akan dibahas tentang pemesanan barang, 

transaksi pembelian, dan pelayanan terhadap konsumen. 

3. Menerapkan metode marketing mix (4p). 

4. Output yang dihasilkan berupa laporan penjualan barang dan laporan data 

pelanggan. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengelola dan memasarkan cat dengan merapkan metode 4P pada aplikasi CRM 

untuk meningkatkan kesetiaan pelanggan dengan pelayanan informasi dan 

kepuasan pelanggan yang ingin memesan cat pada CV Bandar Deko Lampung. 

2. Merancang sistem pemasaran  untuk meningkatkan pangsa pasar penjualan 

dengan konsep marketing mix . 

1.5 Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Universitas 

a) Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam 

kajian ilmu dan perkembangan teknologi. 

b) Berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian 

terhadap CRM untuk meningkatkan pelayanan informasi dan kepuasan 

pelanggan. 



2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam pengembangan dan 

pemanfaatan aplikasi CRM untuk meningkatkan pelayanan informasi dan 

kepuasan konsumen pada CV Bandar Deko Lampung  

3. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan menjadi literatur tambahan 

untuk penelitian selanjutnya.  

 


