
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini persaingan dalam dunia bisnis semakin cepat dan mendorong

masing-masing perusahaan untuk selalu berkembang dan beradaptasi dengan

perubahan untuk dapat memenangkan persaingan. Perkembangan teknologi

informasi yang sangat pesat telah banyak merubah kegiatan bisnis yaitu

perubahan ke arah bisnis yang berbasis internet. Dengan didorong oleh kebutuhan

akan peningkatan kinerja serta penghematan waktu dan biaya, maka internet

menjadi salah satu media komunikasi yang penting dalam memenuhi kebutuhan

tersebut, khususnya dalam menjalankan bisnis. Penerapan praktis dari teknologi

internet pada dunia bisnis saat ini sudah semakin berkembang yakni berdagang di

dunia maya dengan memanfaatkan internet yang kerap disebut dengan e-

commerce (electronic commerce). Penerapan e-commerce dapat merubah

kebiasaan pelanggan yang awalnya memesan dan membeli secara konvensional

menjadi secara online. Waktu dan jarak tidak lagi menjadi masalah dalam

bertransaksi, karena melalui internet pelanggan mendapatkan informasi tentang

produk yang diinginkan bahkan melakukan transaksi kapanpun dan di mana pun.

Sehingga perusahaan dapat memperluas jaringan pemasaran dan penjualannya,

mencapai keunggulan kompetitif dan meningkatkan keuntungan.

Pada dasarnya setiap perusahaan didirikan dengan tujuan mendapatkan

keuntungan semaksimal mungkin, tetapi terkadang perusahaan cenderung

melupakan bahwa pelanggan merupakan salah satu aset yang sangat berperan

penting dalam membantu pencapaian tujuan tersebut, sehingga perusahaan kurang

memperhatikan pelanggannya. Proses bisnis yang sering terjadi adalah pembeli

melakukan transaksi, setelah transaksi selesai, antara pembeli dan perusahaan

tidak terjadi kontak sehingga perusahaan kehilangan kesempatan untuk mendapat

keuntungan yang lebih lanjut dari pembeli yang sama. Pelanggan mempunyai

peran yang penting bagi kelangsungan suatu perusahaan, karena jika perusahaan
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tidak mengenal pelanggannya dan apa yang mereka inginkan, perusahaan tidak

dapat mempertahankan pelanggannya sehingga terjadi persaingan bisnis yang tak

bisa dihindari.

Persaingan bisnis bisa berarti persaingan merebut hati pelanggan.

Pemenangnya bukan yang paling kuat atau yang paling besar, tetapi yang bisa

memuaskan hati pelanggan. Dalam persaingan bisnis yang semakin ketat,

perusahaan perlu menyadari bahwa keputusan pelanggan untuk membeli barang

itu didasarkan pada kualitas produk, harga yang bersaing, dan kualitas pelayanan

yang baik. Dengan semakin ketatnya persaingan antar perusahaan dalam

mendapatkan pelanggan, banyak perusahaan berlomba-lomba menarik pelanggan

dengan cara memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, tetapi layanan

yang tersedia kurang berfokus pada kebutuhan pelanggan secara personal. Hal ini

mengakibatkan usaha yang mereka lakukan tidak mendapatkan hasil yang

optimal. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi dalam menjalankan proses

bisnis yang mengoptimalkan pemasaran, penjualan, dan pelayanan yang dikenal

dengan 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. Penerapan CRM dapat dikembangkan untuk memperoleh pelanggan

baru, meningkatkan hubungan dengan pelanggan, dan mempertahankan

pelanggan yang pada akhirnya akan berujung pada terciptanya kesetiaan

pelanggan (Kalakota and Robinson, 2001). CRM dapat diadaptasi dengan metode

E-CRM (Electronic Customer Relation Management). Untuk menerapkan E-

CRM dibutuhkan peranan dari sisi teknologi informasi dan sumber daya manusia

perusahaan. Peranan teknologi informasi sebagai media yang terdepan dalam

proses percepatan informasi yang menjadi alasan utama bagi pelaku bisnis untuk

harus memiliki dan memanfaatkannya, seperti perbankan, jasa asuransi, penjualan

yang memberikan pelayanan kepada pelanggan yang melakukan transaksi secara

online atau menggunakan internet.
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Penjualan merupakan pembelian sesuatu barang dari suatu pihak kepada

pihak lainnya dengan mendapatkan ganti uang dari pihak tersebut, baik berupa

barang elektronik, pakaian, makanan dan lainnya. Salah satu bisnis yang bergerak

dalam bidang usaha penjualan pakaian yang meliputi baju, celana, tas, sepatu dan

lainnya yang dijual pada pelanggan adalah Butik Zanila Family. Adapun kondisi

yang terjadi pada Butik Zanila Family diantaranya yaitu, pada proses pemasaran,

pelanggan harus datang ke Butik untuk melihat produk yang tersedia, apabila

pelanggan ingin melihat-lihat produknya di rumah, pelanggan tersebut harus

membeli katalog secara langsung ke Butik seharga Rp 50.000 dan katalog tersebut

akan berganti setiap bulannya. Hal ini dikarenakan pemilik belum mempunyai

media perantara untuk menyampaikan informasi produk yang akan diberikan pada

pelanggan, sehingga dapat mengakibatkan kurangnya informasi yang diketahui

oleh pelanggan tetap atau calon pelanggan mengenai produk baru dan produk

lama pada Butik Zanila Family.

Kemudian dalam melakukan proses pemesanan, pihak pelanggan

menggunakan line telepon atau juga pelanggan datang secara langsung ke Butik

untuk melakukan proses pemesanan. Butik Zanila Family belum memiliki cara

lain untuk melakukan proses pemesanan apabila pelanggan tidak memiliki waktu

untuk datang ke Butik atau pelanggan tidak memiliki pulsa untuk menghubungi

Butik ketika memesan produk. Hal ini merupakan salah satu kondisi yang harus

dibenahi oleh pihak Butik, dalam hal ini adalah Butik Zanila Family.

Permasalahan lainnya yaitu pada proses pelayanan pelanggan belum

adanya fasilitas tambahan yang berfungsi melakukan interaksi antara Butik

dengan pelanggan untuk menyampaikan keluhan, saran dan kritik sehingga

pelanggan tidak bisa memberikan kritik dan saran untuk Butik Zanila Family dan

belum memiliki proses mengelola dan menyimpan data pelanggan yang dilakukan

pada saat pelanggan membeli pakaian secara line telepon ataupun langsung datang

ke Butik, hal tersebut membuat pemilik Butik kurang memperhatikan siapa

pelanggan yang berpotensi menjadi pelanggan tetap, adapun jumlah pelanggan

hingga tahun 2014 sebanyak 150 orang. Harapan dari pemilik Butik Zanila Family

yaitu memiliki media untuk mempromosikan produknya kepada para pelanggan
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yaitu media internet, memiliki pelanggan diseluruh Indonesia, mempertahankan

pelanggan yang sudah ada, mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin,

pelanggan merasa aman dan nyaman berbelanja di Butik dan memiliki

penyimpanan data pelanggan secara terkomputerisasi.

Oleh karena itu, permasalahan pada Butik Zanila family perlu adanya

suatu media yaitu berupa sistem yang mengintegrasikan antar pemasaran,

pemesanan dan pelayanan pelanggan menjadi suatu aplikasi berbasis online yang

dapat mengelola hubungan antara perusahaan dengan pelanggannya, dengan

membuat sebuah website yang mengimplementasikan konsep Customer

Relationship Management (CRM). Dengan adanya aplikasi CRM yang berbasis

website diharapkan dapat menjadi solusi perusahaan dalam manajemen pelayanan

perusahaan dan dapat memanfaatkan database pelanggan beserta keluhannya

untuk menjadi masukan dan perbaikan perusahaan dan dapat mempermudah

pelanggan dalam melakukan pemesanan (order) serta dijadikan sebagai media

promosi produk perusahaan yang dapat menghemat biaya perusahaan dalam

mempromosikan produk kepada pelanggan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menjadikan topik ini

sebagai penulisan laporan tugas akhir dengan judul “Rancang Bangun Aplikasi

Customer Relationship Management (CRM) (Studi Kasus : Butik Zanila

Family)”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat

dirumuskan masalah yang diteliti yaitu :

1. Bagaimana merancang aplikasi Customer Relationship Management

(CRM) yang memenuhi tiga fase CRM.

2. Bagaimana mengukur tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan

keandalan, cepat tanggap, jaminan, empati dan kasat mata pada Butik

Zanila Family.
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1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini adalah :

1. Aplikasi CRM yang dibangun berbasis Website berfokuskan pada

operasional CRM yang menggunakan tiga fase CRM yaitu, acquire,

enhance dan retain.

2. Metode yang digunakan untuk menganalisis proses bisnis adalah

analisis SWOT.

3. Tools yang digunakan untuk merancang adalah pemrograman

berorientasi objek dengan Unified Modeling Language (UML).

4. Kuesioner ditujukan kepada 60 Responden di Pekanbaru yang dipilih

secara acak dan yang melakukan transaksi dari bulan Januari s/d Maret

2014.

5. Sistem pembayaran produk pada Website Butik Zanila Family melalui

transfer ke rekening bank.

6. Ongkos kirim yang tertera di transaksi pemesanan disesuaikan

berdasarkan berat dan jarak kota tujuan sesuai dengan pihak JNE.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menghasilkan aplikasi Customer Relationship Management

(CRM) dalam memperoleh pelanggan baru (Acquire), meningkatkan

hubungan dengan pelanggan (Enhance), mempertahankan pelanggan

(Retain), mengelola data Butik dan menyimpan data pelanggan.

2. Untuk mendapatkan keuntungan yang selalu bertambah dari pelanggan

yang loyal, dan meningkatkan daya saing menggunakan aplikasi CRM.

3. Untuk mengimplementasikan aplikasi CRM berbasis web pada Bisnis

Fashion.
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1.5 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada manfaat yang dapat diambil

bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat yang diperoleh dalam

penelitian ini yaitu :

1. Dapat membantu Butik Zanila Family dalam melakukan proses

memperoleh pelanggan baru (Acquire), meningkatkan hubungan

dengan pelanggan (Enhance), dan mempertahankan pelanggan

(Retain) secara online menggunakan aplikasi Customer Relationship

Management (CRM).

2. Dapat memudahkan pemilik butik dalam mengelola dan menyimpan

data pelanggan yang telah melakukan transaksi dengan Butik Zanila

Family menggunakan aplikasi CRM.

3. Dapat mengidentifikasi pelanggan yang berpotensi menjadi pelanggan

tetap, keuntungan selalu bertambah dengan adanya aplikasi CRM dan

pelanggan menjadi loyal.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir dibagi menjadi lima bab. Berikut

penjelasan tentang masing-masing bab :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah,

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika

penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang dasar teori yang mendukung masalah yang sedang dikaji,

antara lain CRM, E-CRM, Metode UML, Metode Prototype, Hubungan

CRM Dengan Kepuasan Pelanggan, Peranan Penting CRM Dalam Butik

Zanila Family, Sistem Kerja CRM, Dimensi Pengukuran Kepuasan

Pelanggan, Skala Likert, Internet , Analisis SWOT dan Pengujian Black

Box.
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang tahapan-tahapan penelitian, dimulai dari studi pendahuluan,

tahapan pengumpulan data, analisa kebutuhan aplikasi Customer

Relationship Management (CRM), perancangan perangkat lunak, sampai

implementasi dan pengujian sistem.

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN

Berisi tentang analisis data-data dan rancang bangun aplikasi Customer

Relationship Management (CRM) pada Butik Zanila Family.

BAB V TESTING DAN IMPLEMENTASI

Bab ini berisi penjelasan mengenai implementasi aplikasi Customer

Relationship Management (CRM) pada Butik Zanila Family serta

kesimpulan dari pengujian yang telah dilakukan terhadap aplikasi.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil laporan penelitian tugas akhir dan

saran, agar penerapan Customer Relationship Management (CRM) pada

Butik Zanila Family dapat dikembangkan lagi untuk penelitian

selanjutnya.


