
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi pada era globalisasi saat ini sangatlah pesat. 

Dimana teknologi informasi telah banyak merubah kegiatan bisnis ke arah bisnis 

yang berbasis internet (Sugiarto & Muwasiq, 2010). Perusahaan-perusahaan yang 

ada saat ini harus memiliki keunggulan dalam menjalankan proses bisnisnya agar 

tetap bertahan dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, saat ini banyak perusahaan 

yang mulai memanfaatkan teknologi informasi sebagai komponen utama dalam 

mencapai keunggulan dalam bersaing.  

Dalam  menerapkan suatu sistem informasi perlu adanya dukungan dari 

beberapa aspek seperti perangkat keras, perangkat lunak, data, manusia dan 

organisasi yang semuanya berkaitan satu dengan lainnya seperti halnya dalam 

pengelolaan data penjualan (Imanuel, 2014). Selain itu, faktor penting yang harus 

dipertimbangkan oleh perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis adalah 

tingkat value yang mampu diberikan kepada pelanggan dan cara memperlakukan 

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

bahwa dalam strategi bisnis mempertahankan pelanggan lama lebih 

menguntungkan daripada menarik pelanggan baru (Dyantina, 2012). Faktanya 

bahwa untuk mendapatkan pelanggan baru bisa sepuluh kali biaya untuk menjaga 

pelanggan yang sudah ada. 

 CV Laut Selatan Jaya merupakan anak perusahaan dari PT Mandom 

Indonesia Tbk, yang berlokasi di Jl. Laks. Malahayati No. 58, Pesawahan, Teluk 

Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung. CV Laut Selatan Jaya 



2 
 

merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi penjualan kosmetik 

di Bandar Lampung. Namun, saat ini CV Laut Selatan Jaya tidak memiliki 

aktifitas atau strategi khusus untuk menangani pemasaran dan pemesanan. CV 

Laut Selatan Jaya dalam memasarkan produknya masih dilakukan secara manual 

yaitu penyebaran katalog penjualan dan iklan, sehingga banyak konsumen  yang 

tidak dapat mengetahui informasi mengenai CV Laut Selatan Jaya. Konsumen 

harus datang langsung atau via telephone ke CV Laut Selatan Jaya, jika konsumen 

ingin mendapatkan informasi atau ingin melakukan pemesanan mengenai 

kosmetik. Pengolahan data pemesanan juga masih dilakukan secara manual yaitu 

dicatat kedalam nota pemesanan, sehingga sering terjadi kehilangan data 

pelanggan, data barang, data penjualan, nota, dan rekapan penjualan, serta 

kerusakan nota tersebut yang membuat pelayanan menjadi kurang maksimal.  

Oleh karena itu, seiring berkembangnya teknologi informasi, maka perlu 

diterapkan suatu strategi yang lebih baik. Salah satu strategi dalam peningkatan 

layanan adalah dengan penerapan konsep Manajemen  Hubungan  Pelanggan  atau 

Customer Relationship Management (CRM). CRM adalah strategi tingkat 

korporasi, yang berfokus pada pembangunan dan pemeliharaan hubungan dengan 

pelanggan yang memungkinkan terciptanya kesetiaan pelanggan bukan hanya 

pada produknya namun juga setia terhadap perusahaan (Sugiarto & Muwasiq, 

2010). Dengan adanya penerapan konsep CRM pada aplikasi pemasaran berbasis 

CRM yang akan dirancang secara online, diharapkan dapat meningkatkan 

kesetiaan konsumen, memudahkan pelanggan dalam mendapatkan informasi 

mengenai kosmetik yang dijual dan penerimaan informasi ini memungkinkan 

pelayanan pada CV Laut Selatan Jaya menjadi lebih baik.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang diangkat 

oleh penulis adalah : 

1. Bagaimana membangun sistem penerapan CRM sebagai pelayanan 

sistem informasi untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas 

konsumen pada CV Laut Selatan Jaya ? 

2. Bagaimana mengimplementasikan sistem penerapan CRM desain 

antarmuka pelanggan pada CV Laut Selatan Jaya? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah:  

1. Perancangan dan pembangunan CRM memberikan informasi ruang 

lingkup bisnis pada usaha CV Laut Selatan Jaya. 

2. Pada bagian perancangan CRM akan dibahas tentang pemesanan 

barang, transaksi pembelian, dan pelayanan terhadap konsumen. 

3. Output yang dihasilkan berupa laporan penjualan barang dan laporan 

data pelanggan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penerapan CRM dengan tujuan untuk meningkatkan kesetiaan 

pelanggan dengan pelayanan informasi dan kepuasan pelanggan 

yang ingin memesan kosmetik pada CV Laut Selatan Jaya. 
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2. Mengimplementasikan sistem CRM pemasaran produk kosmetik pada 

CV Laut Selatan Jaya. 

 

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 Laut Selatan Jaya. 

3. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan menjadi literatur 

tambahan untuk penelitian selanjutnya.  

  


