
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Colorbox Production adalah sebuah perusahaan penyedia jasa event

organizer. Dengan didukung oleh tim muda, kreatif, dinamis, professional,

berpengalaman serta berdidikasi tinggi untuk mewujudkan harapan dan keinginan

klien serta dituangkan dalam suatu event yang memiliki kreatifitas tinggi.

Colorbox Production sendiri memiliki misi yang besar yaitu menjadi sebuah

perusahaan event organizer berskala nasional dan eksis di bidangnnya serta

memberikan layanan prima kepada klien sesuai dengan  keinginan dan melakukan

secara lebih baik lagi dari persaingnya. Saat ini Colorbox Production memiliki

hubungan baik dengan kliennya dalam menyelenggarakan beberapa event baik

promotoran atau projek klien. Kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan

membuat seseorang memilih dan menggunakan jasa event organizer dalam

penyelenggara suatu acara seperti gala diner, product launcing, grand operning,

theme party, music show atau concert dan lain-lain. Colorbox Production sangat

termotivasi agar dapat masuk ke dalam persaingan pasar. Untuk dapat masuk

dalam persaingan ini, perusahaan dengan klien akan sangat berpengaruh terhadap

hal tersebut, hal ini dikarenakan melalui relationship atau hubungan dua arah,

yaitu perusahaan dengan klien akan dapat diketahui apa yang menjadi kebutuhan

klien yang selama ini belum diketahui perusahaan.

Persaingan di dunia usaha telah demikian ketat, tidak hanya dibidang

manufaktur namun juga dibidang pelayanan atau jasa. Sementara itu, tuntutan

pelanggan terhadap kualitas produk atau jasa dan nilai tambah yang juga

ditawarkan semakin tinggi. Pelanggan merupakan faktor utama yang perlu

diperhatikan dalam menjalankan suatu bisnis. Tidak hanya dibidang manufaktur

namun juga untuk bidang pelayanan atau jasa, karena tanpa adanya pelanggan

tidak akan terjadinya proses jual beli. Sehingga banyak perusahaan yang

menanamkan moto untuk menjadikan pelanggan adalah raja.
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Pada era globalisasi ini, teknologi berkembang sangat pesat dan cepat pada

jaman sekarang ini khusunnya untuk teknologi informasi. Hal ini secara langsung

memudahkan manusia itu sendiri dalam pemenuhan kebutuhan sistem informasi

yang di tandai dengan adanya fasitlitas Word Wide Web (WWW). Web merupakan

terobosan terbaru yang sangat bermanfaat bagi manusia sebagai media pertukaran

informasi dan data dalam dunia bisnis khususnya bidang pemasaran, dengan

menggunakan fasilitas tersebut dapat melakukan pemasaran secara global

sehingga informasi dapat dengan cepat dan mudah untuk diperoleh maupun

disebarluaskan serta lebih menarik pelanggan. Dalam situasi serba kompetitif ini,

perusahaan tidak dapat lagi memaksakan kehendaknya atau bersifat tidak perduli

di hadapan para pelanggannya. Selain itu munculnya produk-produk substitusi

dari barang atau jasa tertentu, memaksa perusahaan untuk berjuang lebih keras

lagi agar hubungannya dengan para pelanggan dapat dipertahankan.

Customer Relationship Management (CRM) merupakan sebuah

pendekatan untuk membangun dan mempertahankan hubungan jangka panjang

dengan pelanggan (Chaffey, 2011). CRM merupakan sebuah pendekatan baru

dalam membangun dan mempertahankan hubungan antara perusahaan dan

pelanggan, dengan begitu perusahaan yang bergerak dibidang jasa dapat

mempertahankan hubungan dengan pelanggan lama dan juga bisa menarik

pelanggan baru, karena pelayanan yang ditawarkan oleh pihak perusahaan

terhadap pelanggan lama bisa menjadi sebuah acuan untuk para pelanggan baru.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih implementasi CRM dapat

dilakukan secara mudah dengan menggunakan Electronic Customer Relationship

Management (E-CRM). E-CRM adalah metode yang menggunakan teknologi

komunikasi digital untuk memaksimalkan penjualan terhadap pelanggan yang

sudah ada dan mendorong pemakaian online service secara berkelanjutan

(Chaffey, 2011). CRM yang dilakukan secara elektronik dapat mempermudah

interaksi antara perusahaan dengan pelanggan, karena tidak ada batasan waktu

mengakses internet sehingga informasi akan mengalir secara cepat, baik itu

informasi dari perusahaan, ataupun tanggapan dari pelanggan yang biasanya

berupa saran ataupun kritik tentang produk atau jasa maupun proses penanganan
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pelanggan yang dapat digunakan sebagai acuan perusahaan untuk membangun

perusahaan menjadi lebih baik.

Saat ini di Pekanbaru terdapat beberapa event organizer yang berdiri, baik

sudah lama eksis, maupun yang baru berdiri. Persaingan yang ketat ini membuat

event organizer (EO) mulai berbenah menata dan mengatur kembali kualitas

layanan dan fasilitas-fasilitas yang diberikan pada klien. Menjaga hubungan dan

menambah klien baru sebuah perusahaan yang besar memerlukan sebuah sistem

yang dapat membatu memberikan hubungan yang erat dari perusahaan dan klien.

Colorbox Production sendiri belum memiliki sebuah sistem yang menyajikan

fasilitas-fasilitas dan informasi terkait EO dalam bentuk website. Kesulitan pada

klien baru adalah, tidak adanya informasi mengenai fasilitas yang dapat dilihat

dan sulit menghubungi crew untuk menyelenggarakan sebuah event dikarenakan

crew inti pada Colorbox Puduction hanya berjumlah empat orang. Saat ini yang

terjalin hubungannya adalah klien lama yang pernah ditangani oleh crew dan

hubungannya hanya sebatas komunikasi melalui telpon atau whatsapp. Hal ini

tidak cukup untuk menjadikan sebuah hubungan yang erat dari perusahaan dan

klien untuk jangka panjangnya. Tidak adanya database yang terorganisir menjadi

salah satu permasalahan yang cukup serius pada arsip perusahaan, sebab kesulitan

crew untuk menghubungi klien sangat  terbatas, salah satu crew yang bisa

menghubungi beberapa klien sebab penyimapanan database hanya melalui kontak

person di gadget masing-masing. Hal ini membuat hubungan klien antara

perusahaan tidak fleksibel karena crew lain tidak bisa menghubungi klien lain dan

jika crew tersebut kehilangan kontak, maka tidak ada arsip data yang dapat dicari.

Dengan adanya permasalahan ini maka munculah sebuah gagasan untuk

membuat suatu layanan yang unik dan user friendly yaitu “Perancangan

Electronic Customer Requiretmant management (E-CRM) Pada Colorbox

Production”. Dengan adanya sistem ini diharpkan dapat memudahkan klien

mendapatkan informasi dan layanan yang praktis sehingga menghemat waktu dan

biaya para konsumen.
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1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka maka, rumusan masalah yang akan dikaji

dalam penelitian ini adalah “bagaimana membangun Electronic Customer

Relationship Management (E-CRM) pada Colorbox Production ?”.

1.3 Batasan Masalah

Dalam pembuatan penelitian ini, terdapat enam batasan masalah yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan pada bidang management Colorbox Production.

2. Perancangan dan analisa sistem informasi menggunakan teknik Object

Oriented Analysis Design (OOAD) dengan tools Unified Modelling

Languange (UML) dan menggunakan metode pengembangan sistem

prototype model.

3. Aplikasi E-CRM yang dibangun menggunakan PHP dan Mysql.

4. Perancangan E-CRM yang dibuat memiliki fitur diantarnya beranda,

layanan, portofolio, klien, forum diskusi, tentang kami, get started dan

direct mail.

5. E-CRM yang dibangun berkonsep bussines to bussines dan response

marketing.

6. Sistem E-CRM ini memiliki lima aktor yaitu, admin, direktur, tim kreatif,

klien, dan mitra klien

1.4 Tujuan Penelitian

Terdapat empat tujun untuk memberikan hasil dalam penelitian tugas akhir

ini yaitu:

1. Membangun sebuah sistem E-CRM yang berguna untuk memberikan

informasi dan layanan kepada klien.

2. Memudahkan pihak perusahaan dalam mempertahankan dan merekrut

klien baru dengan menggunakan menu get started dan direct mail.

3. Memberikan informasi kepada klien berupa layanan seraca real time.

4. Mengimplementasikan aplikasi E-CRM pada Colorbox Production.
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1.5 Manfaat Penelitian

Berikut beberapa manfaat yang akan di dapatkan dalam penelitian tugas

akhir ini:

1.5.1 Manfaat bagi Perusahaan

1. Memberikan gambaran tentang proses sistem yang sedang berjalan saat ini

pada Colorbox Production.

2. Memberikan gambaran sistem usulan dari analisa yang telah dilakukan.

3. Membangun sebuah sistem E-CRM yang sesuai kebutuhan perusahaan.

4. Dapat memudahkan dalam mengelola dan menyimpan data klien

menggunakan aplikasi E-CRM.

5. Memudahkan interaksi klien dan perusahaan.

1.5.2 Manfaat bagi Klien

1. Memudahkan klien mencari informasi terkait layanan Colorbox

Production.

2. Memudahkan klien dalam berdiskusi langsung kepada tim kreatif.

3. Dengan adanya sistem E-CRM dapat menaikan image prusahaan klien.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari pokok-pokok

permasalahan yang dibahas pada masing-masing yang diuraikan  menjadi

beberapa bagian:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang deskripsi umum isi tugas akhir yaitu: Latar Belakang

Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan

Manfaat Tugas Akhir dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi penjelasan tentang teori-teori yang berasal dari jurnal, buku

serta studi kepustakaan yang digunakan sebagai landasan teori

dalam pembuatan tugas akhir ini.
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BAB III METEODOLOGI PENELITIAN

Membahas tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam

penelitian Tugas Akhir ini. Baik metodologi pengembangan

sistem, analisa, perancangan, testing, dan implementasi sistem.

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN

Berisi pembahasan mengenai alur sistem lama, alur sistem  baru,

perancangan sistem menggunakan teknik OOAD dan tools UML.

Perancangan input, basis data, struktur menu, serta perancangan

interface.

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini berisikan hasil implementasi sistem berdasarkan

perancangan yang dibangun serta hasil dari pengujian sistem yang

telah dilakukan terhadap perangkat lunak yang dibangun.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang telah diberikan oleh

penelitan.


