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1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut Mardiani (2015), kemajuan teknologi yang terjadi sekarang 

berpengaruh besar terhadap kegiatan masyarakat khususnya dalam dunia bisnis. 

Perusahaan yang bergerak dibidang jasa, pasti juga berusaha mengikuti kemajuan 

teknologi dengan menciptakan sistem yang baru yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. Teknologi yang mudah diterapkan dan digunakan saat ini 

memberikan kemudahan terhadap masyarakat maupun pelanggan khususnya bagi 

perusahaan-perusahaan terutama pada bidang hiburan, rutinitas pekerjaan yang 

tinggi menuntut seorang pekerja maupun masayarakat ingin menghilangan penat 

maupun setres dengan beberapa kegiatan, perusahaan yang menyediakan fasilitas 

hiburan juga dituntut untuk memberikan sebuah hubungan pelanggan dan 

pelayanan yang baik terhadap pelanggannya.  

Pelayanan yang diberikan akan memberikan dampak yang baik bagi 

perusahaan dan meningkatkan minat pelanggan, dengan disediakan tempat 

hiburan seperti karaoke pada Selebriti Bandar Lampung mampu memberikan 

solusi bagi masyarakat. Manajemen hubungan pelanggan yang diterapkan pada 

Selebriti Bandar Lampung masih memiliki beberapa kelemahan yaitu belum 

adanya sistem yang dapat mempermudah pelanggan untuk memesan ruangan 

karaoke secara mudah dan cepat, tidak dapat mengetahui informasi mengenai 

paket yang diberikan dan pelanggan harus datang untuk melakukan pemesanan 

dan ingin mengetahui informasi mengenai paket yang tersedia. 
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Menurut Dyantina dan Afrina (2012), pada penerapan customer relationship 

management berbasis web pada toko yen-yen tidak memiliki aktifitas atau strategi 

khusus yang menangani pemasaran, pemasaran produk dilakukan secara 

konvensional dengan cara pelanggan memberikan informasi mengenai tempat, 

keistimewaan dan produk ke calon pelanggan lain. Salah satu keunggulan dalam 

peningkatan layanan adalah dengan penerapan konsep Manajemen Hubungan 

Pelanggan atau Customer Relationship Management (CRM). Menurut Widodo 

dan Sulistyo (2013), membahas rancang bangun sistem manajemen hubungan 

pelanggan pada Poliklinik, Sebagai poliklinik yang memiliki jumlah pasien yang 

lebih sedikit daripada rumah sakit, diperlukan suatu hal untuk melakukan 

komunikasi dengan pasien yang telah berobat pada poliklinik tersebut. Hal ini 

dilakukan sebagai upaya untuk memantau kesehatan pasien  pasca berobat ke 

poliklinik, solusi dari permasalahan tersebut menggunakan sistem Customer 

Relationship Managemen menggunakan SMS Gateway.  

 Manajemen hubungan pelanggan yang baik yaitu perusahaan mampu 

memberikan pelayanan kepada konsumen sehingga Selebriti Bandar Lampung 

dapat menarik minat konsumen ataupun pelanggan, seperti memberikan fitur 

pemesanan ruangan karaoke secara online, sehingga pelanggan merasa puas 

dengan kemudahan melakukan pemesanan ruangan secara langsung, tanpa harus 

datang ke selebriti. Penerapan Customer Relationship Management diketahui 

memiliki cakupan yang sangat luas, oleh sebab itu sistem yang akan dibangun 

akan memberikan pelayanan informasi seperti informasi harga, informasi ruangan, 

fitur forum, lokasi maps dan terdapat video streaming tentang Selebriti Bandar 

lampung dan layanan booking yang dilakukan secara real time sehingga 
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pelanggan dapat merasakan kemudahan dengan pelayanan dan fitur yang 

disediakan. 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka perlu dikembangkan sistem yang 

dapat menerapkan Customer Relationship Management untuk meningkatkan 

minat dan kepuasan pelanggan, sistem yang dikembangkan akan dirancang 

dengan alat Unified Modeling Language (UML), metode pengembang sistem 

prototype, analisis PIECES, dan Framework Code Igniter dan memiliki fitur 

pemesanan secara online dan fitur chating untuk komunikasi kepada admin 

perusahaan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik 

untuk mengangkat judul “Penerapan Sistem Customer Relationship 

Management Pelayanan Informasi Dalam Meningkatkan Kepuasan 

Pelanggan (Study Kasus : Selebriti Bandar Lampung)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana merancang sistem customer relationship management 

pelayanan informasi dalam meningkatkan kepuasan pelanggan ?. 

2. Bagaimana menerapkan sistem customer relationship management 

pelayanan informasi dalam meningkatkan kepuasan pelanggan ?. 

 

 

 

 



4 
 

1.3 Batasan Masalah 

Penulis memberikan batasan masalah pada penelitian ini, agar pembahasan 

tidak terlalu meluas atau menyimpang, yaitu : 

1. Sistem yang dibangun hanya sebatas penyampaian informasi mengenai 

peket yang tersedia pada Selebriti Bandar Lampung. 

2. Sistem yang dibangun hanya sebatas pemesanan ruang karaoke pada 

Selebriti Bandar Lampung. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan 

sasaran, adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Untuk merancang sistem customer relationship management pelayanan 

informasi dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. 

2. Untuk Menerapkan sistem customer relationship management pelayanan 

informasi dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yaitu : 

a. Bagi Pelanggan 

1. Mempermudah pelanggan karaoke Selebriti untuk memesan ruangan 

dengan paket yang diinginkan pelanggan. 

2. Mempermudah pelanggan melihat informasi harga dan paket seta 

ruangan yang akan dipesan. 
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b. Bagi Penulis 

1. Dapat mengetahui informasi paket karaoke pada Selebriti Bandar 

Lampung. 

2. Memperdalam pengetahuan tentang penulisan penelitian. 

c. Bagi Perusahaan 

1. Membantu memperluas jangkauan pelanggan. 

2. Dapat mempermudah dalam mendapatkan informasi Selebriti dan 

booking online.  

3. Dapat membantu meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dengan 

adanya fitur forum, map dan info selebriti. 


