
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Perkembangan dunia pemasaran dan persaingan yang semakin ketat, 

berakibat pada banyaknya perusahaan yang tidak lagi memfokuskan aktivitas 

pemasaran semata-mata pada pencarian pembeli baru, namun sudah lebih kepada 

usaha mempertahankan dan meningkatkan kesetiaan pelanggan lama (Febriyan dan 

Sulistyowaty, 2014). Hal ini mempertegas pernyataan yang menyatakan bahwa 

biaya untuk memperoleh pembeli baru dapat lima kali lebih mahal dibandingkan 

dengan biaya yang digunakan untuk mempertahankan pelanggan lama (Wijaya dan 

Thio, 2008). 

Pelanggan adalah adalah seseorang yang melakukan pembelian suatu produk 

atau jasa yang dilakukan secara berulang dan mereka juga ingin mendapatkan yang 

terbaik dari perusahaan agar kebutuhan mereka terpenuhi selain itu mereka 

memiliki track record hubungan yang kuat dan pembelian berulang (Widjaja, 

2008), permasalahan yang sering dialami dalam hubungan yang kurang baik dengan 

pelanggan yaitu penurunan daya pembelian produk yang bisa merugikan 

perusahaan.   

Untuk dapat tumbuh dan berkembang sebuah perusahaan perlu memahami 

perilaku pelanggan agar mampu menimbulkan minat beli pelanggan sehingga pada 

akhirnya dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Setiap perusahaan atau suatu 

jenis usaha kecil berlomba-lomba untuk menarik minat beli pelanggan terhadap 

produk yang ditawarkan. Sebuah perusahaan harus mampu mengenal dan 

mengetahui apa yang menjadi kebutuhan pelanggan. Perusahaan juga harus selalu 
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mencari informasi mengenai apa yang diharapkan pelanggan dari suatu produk. 

Dengan tujuan agar perusahaan dapat selalu menciptakan produk yang sesuai 

dengan keinginan calon pelanggan sehingga dapat memungkinkan pelanggan selalu 

mencari produk yang ditawarkan perusahaan yang mengakibatkan keuntungan bagi 

perusahaan. 

CRM  atau Customer  Relationship  Management adalah  metode yang  

digunakan  perusahaan  untuk  mengelola  hubungan  perusahaan dengan  

pelanggan,  termasuk  didalamnya  proses-proses  rekam  data dan pengelolaan data 

pelanggan, vendor, supplier, partner dan proses internal lainnya yang berkaitan. 

(Anonim, 2011). Untuk mencapai CRM, banyak organisasi menggunakan 

seperangkat alat, teknologi dan prosedur-prosedur yang dilakukan untuk 

mendukung hubungan dengan pelanggan untuk meningkatkan penjualan (Dowling, 

2012). Selain itu membangun interaksi dengan pelanggan untuk menjalin hubungan 

dengan pelanggan, seperti yang sudah diketahui, perilaku ramah dalam interaksi 

layanan akan meningkatkan keberhasilan bisnis, untuk itu perlu adanya penerapan 

Customer Relationship Management (CRM) (Long, 2013).  

CV Dian Sport adalah sebuah toko yang bergerak di bidang bisnis yaitu 

olahraga, berdiri pada tanggal 14 juni 2006 yang bertempat di Jalan Hayam Wuruk 

No. 148, Tanjung Karang,  Bandar lampung. Pada tahun 2012 toko Dian Sport di 

gandeng oleh  PT Panatrade Caraka sebagai distributor specs Indonesia selampung, 

hingga sampai sekarang Dian Sport sudah berkecimpung di dunia olahraga selama 

dua belas tahun untuk produk-produk yang dijual seperti baju jersey, celana, sepatu, 

bola dan alat-alat olahraga lainnya (Wahyuastuti, 2018). Tentunya untuk 

mempertahankan usaha seperti ini tidaklah mudah, Dian Sport menggunakan 
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berbagai cara dan strategi promosi untuk meningkatkan penjualan barang yang di 

edarkannya.  

Dian Sport sendiri sudah menggunakan berbagai jenis media sosial untuk 

meningkatkan penjualan produknya seperti, facebook. Dengan berbagai media 

sosial yang telah dicoba, tidak serta merta Dian Sport berhenti untuk mencari 

strategi promosi sehingga Dian Sport ingin menerapkan website berbasis Customer 

Relationship Management (CRM) sebagai suatu konsep customer-oriented dan 

IT-based management dengan tujuan membangun relasi jangka panjang kepada 

pelanggan yang diharapkan meningkatkan penjualan dan mendukung strategi 

promosi untuk produk yang dijual (Wilde, 2011).  

Dian Sport belum memiliki website untuk mempromosikan atau menjual 

produk-produknya, pemanfaatan media sosial sudah cukup diterapkan, tetapi masih 

kurang efisien mengingat penggunaan web di kalangan pembisnis semakin 

berkembang pesat. Informasi yang diberikan kepada pelanggan masih belum sesuai 

dengan tujuan seperti melakukan promosi penjualan, transaksi antara pelanggan 

dan penjual serta pelayanan untuk pelanggan yang masih kurang efektif. Jika 

pelanggan ingin melakukan pemesanan produk berdasarkan promosi yang sudah 

diposting oleh Dian Sport, pelanggan diharuskan memesan melalui kolom 

komentar, dengan banyaknya komentar yang diberikan oleh pelanggan terkadang 

menyulitkan perusahaan untuk mencari atau mengetahui pelanggan yang ingin 

memesan produk, selain itu proses pemesanan juga bisa dilakukan dengan cara 

datang langsung ke Dian Sport, sehingga mengakibatkan pencatatan transaksi 

penjualan masih dilakukan secara manual dan penyusunan laporan penjualan hanya 

dicatat pada kertas yang tidak tersusun dengan rapih (Wahyuastuti, 2018).  
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Tujuan dari penelian ini menggunakan metode CRM yang memiliki tujuan 

utama yaitu memenuhi kebutuhan customer, meningkatkan kepemilikan 

customer, hak customer, loyalitas customer, dan keuntungan customer dengan 

meningkatkan komunikasi yang berarti dengan customer yang benar, 

menyediakan penawaran yang benar, dalam harga yang tepat dan waktu yang 

tepat serta melalui jalur yang tepat (Al-Shammari, 2009). Metode 

pengembangan sistem mengggunakan metode waterfall yaitu model yang 

menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut 

yang dimulai dari analisis, desain, pengodean, dan tahap pendukung (support) 

(Rosa, 2016). Setelah menentukan metode pengembangan sistem peneliti 

menggunakan perancangan sistem Unified Modeling Language (UML) yang 

merupakan sebuah bahasa untuk menentukan, visualisasi, kontruksi, dan 

mendokumentasikan bagian dari informasi yang digunakan atau dihasilkan dalam 

suatu proses pembuatan perangkat lunak (Rosa, 2016).  

Setelah dilakukan perancangan maka peneliti akan melakuan tahapan 

pengkodean sistem, dikarenakan sistem yang akan dibuat berbasis website maka 

bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP yang merupakan sebuah bahasa 

pemrograman yang berbentuk scripting. Sistem kerja dari program ini adalah 

sebagai interpreter bukan sebagai compiler (Nugroho, 2004). Untuk perancangan 

database peneliti akan menggunakan database MySQL yaitu suatu perangkat lunak 

sistem manajemen basis data SQL yang multithread dan multi-user (Solichin, 

2010). Berdasarkan kondisi dan kebutuhan seperti diatas, maka peneliti 

membangun untuk membuat sebuah website penjualan berbasis web pada CV Dian 

Sport Bandar Lampung. Sehingga peneliti mengangkat penelitian dengan judul 
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“Penerapan Customer Relationship Management (CRM) Pada Sistem Informasi 

Penjualan Alat Olah Raga Berbasis Web (Study Kasus : Dian Sport Bandar 

Lampung)”. Harapannya agar dapat membantu perusahaan dalam mempromosikan 

produknya, dapat meningkatkan penjualan pada produk, dapat mempertahankan 

pelanggan dengan sistem berbasis web yang akan dibuat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas menjadi dasar peneliti 

untuk merumuskan masalah, yaitu: 

1. Bagaimana mempermudah perusahaan agar dapat berhubungan langsung 

dengan pelanggan melalui sistem penjualan alat olahraga pada CV Dian Sport 

dengan menerapkan Customer Relationship Management (CRM) berbasis 

website?  

2. Bagaimana meningkatkan hubungan dengan pelanggan agar dapat 

mempertahankan pelanggan pada CV Dian Sport dengan menerapkan 

Customer Relationship Management (CRM)?  

 

1.3 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah sangat diperlukan agar mempermudah dalam 

pembahasan dan lebih mengarah pada pokok persoalan, diantaranya : 

1. Penelitian ini mempermudah perusahaan agar dapat berhubungan langsung 

dengan pelanggan melalui penerapkan Customer Relationship Management 

(CRM) berbasis website 



6 
 

2. Penelitian ini menerapkan Customer Relationship Management (CRM) untuk 

meningkatkan hubungan dengan pelanggan agar dapat mempertahankan 

pelanggan karena pelanggan dapat berinteraksi atau bertanya secara langsung 

oleh admin melalui sistem. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan proposal ini adalah : 

1. Mempermudah perusahaan agar dapat berhubungan langsung dengan 

pelanggan melalui penerapkan Customer Relationship Management (CRM) 

berbasis website 

2. Mampu meningkatkan hubungan dengan pelanggan agar dapat 

mempertahankan pelanggan pada CV Dian Sport dengan menerapkan 

Customer Relationship Management (CRM) 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan yaitu : 

1. Bagi Akademisi 

Dapat memberikan kontribusi dalam menambah literatur mengenai faktor-

faktor yang mempengaruji kinerja sistem informasi penjualan dengan 

menerapkan metode Customer Relationship Management (CRM) dan 

diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan dalam kajian 

keilmuan dan perkembangan teknologi dalam bidang sistem informasi 

penjualan alat olahraga berbasis web dengan menerapkan Customer 

Relationship Management (CRM) pada CV Dian Sport 
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2. Bagi Praktisi 

Sebagai  bahan  pertimbangan  dan  masukan  bagi  CV dian Sport Bandar 

Lampung serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman   

belajar dan kesempatan untuk  memperluas  wawasan  penulis  dalam  bidang 

penjualan. 


