
 

 

 

 

1 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Persaingan usaha yang ketat dewasa ini mengharuskan perusahaan untuk 

berfokus kepada kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen. Perusahaan mulai 

mengubah pola pikir dari orientasi keuntungan ke arah faktor-faktor potensial 

lainnya seperti kepentingan pelanggan dan tingkat kepuasan pelanggan menjadi 

faktor utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan (Dyantina et al, 2012). 

Kondisi persaingan bisnis yang terjadi pada saat sekarang ini membuat 

perusahaan harus menyadari dengan cermat target pasar yang ditujunya dan 

tingkat kualitas produk atau jasanya. Selain itu, faktor penting yang harus 

dipertimbangkan oleh perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis adalah 

tingkat penilaian yang mampu diberikan kepada pelanggan dan cara 

memperlakukan pelanggan dari hari ke hari. Beberapa riset yang telah dilakukan, 

menunjukkan bahwa mempertahankan pelanggan lama lebih menguntungkan 

daripada menarik pelanggan baru (Dyantina et al, 2012).    

Perkembangan bisnis di Indonesia sudah semakin berkembang terlebih 

jenis perusahaan dibidang jasa desain dekorasi yang dikhususkan untuk 

mempercantik acara yang akan dilaksanakan baik pemilihan desain acara, 

pemilihan dekorasi bunga atau kombinasi lampu sebagai penunjang pencahayaan 

untuk melaksanakan event misalnya wedding, gathering perusahaan, birthday dan 

event lainnya. Dengan hal ini, semakin banyak masyarakat yang menggunakan 

jasa dekorasi sebagai penunjang event yang akan dilaksanakan supaya rangkaian 

acara menjadi lebih menarik. Salah satu perusahaan yang bergerak dibidang 
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pelayanan jasa desain dekorasi khususnya di kota Bandar Lampung adalah Biru 

Entertainment. 

Namun, saat ini Biru Entertainment tidak memiliki aktifitas khusus yang 

menangani sistem pemasaran di dalam perusahaan, pemasaran produk dilakukan 

secara konvensional dengan cara konsumen yang telah menggunakan jasa Biru 

Entertainment memberikan informasi ke konsumen lain. Dengan pemasaran 

semacam ini, menyebabkan peluang untuk mendapatkan konsumen secara 

maksimal tidak terpenuhi sehingga sangat disayangkan mengingat produk jasa 

dekorasi sudah semakin berkembang. Kendala lain yang dihadapi oleh Biru 

Entertainment adalah mengenai konsumen, perusahaan harus berlomba untuk 

mendapatkan konsumen baru sebanyak-banyaknya dan mempertahankan 

konsumen lama dengan menjalin komunikasi yang baik dan berkesinambungan. 

Dengan ini, perusahaan harus mencari strategi pelayanan informasi yang tepat 

dalam menghadapi persaingan bisnis agar dapat mempertahankan konsumennya 

dan meningkatkan konsumennya. 

Aktifitas pemasaran yang berbasis pada upaya menciptakan hubungan 

antara pihak perusahaan dengan pelanggan lebih dikenal dengan istilah Customer 

Relationship Management (CRM) (Carissa et al, 2014). Customer Relationship 

Management (CRM) merupakan suatu strategi perusahaan yang digunakan untuk 

memanjakan pelanggan agar tidak berpaling kepada pesaing. Penerapan sistem 

Customer Relationship Management (CRM) diharapkan mampu membuat 

pelanggan menjadi setia kepada perusahaan sehingga hubungan yang terjadi tidak 

hanya hubungan antara penjual dan pembeli, tetapi lebih mengarah kepada suatu 

hubungan mitra. Perusahaan menjadi lebih memahami apa yang diinginkan dan 
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dibutuhkan oleh pelanggan sehingga pelanggan enggan untuk berpaling kepada 

pesaing. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengembangan 

sistem Electronic Customer Relationship Management (e-CRM) yang akan 

diterapkan oleh Biru Entertainment sebagai upaya untuk mengetahui aktifitas 

pemasaran melalui karakteristik konsumen untuk memberikan pelayanan 

informasi kepada konsumen. Dengan pertimbangan diatas maka penulis 

menganggap perlu adanya suatu sistem yang mampu memberikan pelayanan 

informasi kepada konsumen. Maka dalam hal ini, penulis mengusulkan penelitian 

untuk mengembangkan sistem yang berjudul "Penerapan Sistem e-CRM Sebagai 

Pelayanan Informasi Konsumen Berbasis Web (Studi Kasus: Biru 

Entertainment)". 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang diangkat 

oleh penulis adalah: 

1. Bagaimana membangun sistem electronic Customer Relationship 

Management (e-CRM) sebagai bentuk pelayanan informasi kepada 

konsumen pada Biru Entertainment? 

2. Bagaimana menerapkan sistem electronic Customer Relationship 

Management (e-CRM) dalam melakukan strategi pelayanan informasi 

kepada konsumen pada Biru Entertainment? 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah yang penulis ajukan lebih terarah dan tidak 

menimbulkan kesalahan dalam penafsiran, maka pada penelitian ini penulis hanya 

dibatasi dalam ruang lingkup, sebagai berikut : 

1. Perancangan dan pembangunan sistem e-CRM hanya memberikan 

informasi ruang lingkup bisnis pada Biru Entertainment. 

2. Produk jasa yang dimaksud dalam penelitian berupa paket event (wedding, 

gathering perusahaan, birthday) atau konsumen dapat menentukan entitas 

sehingga terbentuk paket yang diinginkan.  

3. Masukan atau input data produk jasa dilakukan oleh admin pada pihak 

Biru Entertainment, sedangkan masukan atau input data pemesanan paket 

jasa event dilakukan oleh konsumen yang telah melakukan registrasi dan 

melakukan login terlebih dahulu. 

4. Keluaran atau output yang dihasilkan disisi perusahaan berupa informasi 

pemesanan dan informasi penilaian konsumen terhadap kualitas produk 

dan pelayanan informasi melalui sistem e-CRM Biru Entertainment. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulis dari penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Membangun sistem electronic Customer Relationship Management (e-

CRM) sebagai bentuk pelayanan informasi kepada konsumen pada Biru 

Entertainment.  

2. Menerapkan sistem electronic Customer Relationship Management (e-

CRM) dengan tujuan untuk meningkatkan kesetiaan konsumen terhadap 
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pelayanan informasi kepada konsumen yang ingin memesan produk jasa 

dekorasi pada Biru Entertainment.  

1.5 Manfaat/Kontribusi Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian yang ingin dicapai, sebagai berikut: 

1. Memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memperoleh informasi 

spesifikasi paket jasa desain dekorasi sekaligus memberikan kemudahan 

dalam melakukan penilaian pelayanan informasi yang diberikan 

perusahaan baik berupa rating ataupun saran melalui sistem e-CRM Biru 

Entertainment. 

2. Memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam memanajemen data 

terkait pelayanan informasi kepada konsumen, dikarenakan penerapan 

dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis web dan 

teknologi penyimpanan menggunakan database yang tersimpan di dalam 

komputer secara terorganisir melalui sistem e-CRM Biru Entertainment. 
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