
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Customer Relationship Management (CRM)

Customer Relationship Management (CRM) adalah fungsi terintegrasi dari

strategi pemasaran, pemesanan dan pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan

pendapat dari kepuasan pelanggan (Kalakota dan Robinson ,2001). Apabila sebuah

perusahaan ingin mengembangkan bisnisnya, maka peran dari pelanggan tidak

bisa diabaikan, sehingga pelanggan akan menjadi prioritas dalam menerapkan

strategi perusahaan untuk menjadi yang terdepan. Untuk itu, CRM berbasiskan

web (E-CRM) dengan teknologi internet menjadi pilihan. Karena E-CRM dapat

mendorong loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, meningkatkan Efisiensi

Operasional dan peningkatan time to market (Darudianto, 2006).

CRM berbasis web atau E-CRM merupakan strategi pemasaran untuk

menciptakan dan mempertahankan suatu hubungan yang baik dengan pelanggan

dan mengurangi kemungkinan pelanggan berpindah ke produk pesaing. Prinsip

dasar CRM yaitu mengambil data input berupa data profile dari semua pelanggan

(customer) dan memberikan informasi yang sesuai kepada klien berupa informasi

tentang customer history, kebutuhan-kebutuhan pasar dan isu-isu lain seputar

perkembangan pasar.

2.1.1 Fase –Fase CRM

Menurut Kalakota and Robinson(2001), terdapat tiga fase dalam CRM

dalam mengelola daur hidup pelanggan, yaitu :

1. Acquire (Mendapatkan pelanggan baru)

Merupakan upaya promosi yang dilakukan perusahaan untuk

memperoleh pelanggan baru dengan perencanaan yang matang dalam

mengenal produk dan jasa. Dengan strategi penjualan dan layanan

yang baik, maka perusahaan dapat menjadikan pelanggan yang

potensial menjadi pelanggan baru seperti pemberian promo, fasilitas

registrasi untuk menjadi member.
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2. Enhance (Meningkatkan profitabilitas dari pelanggaan yang telah ada)

Merupakan tahapan dimana perusahaan berhasil memperoleh

pelanggan baru. Perusahaan berupaya untuk meningkatkan

hubungannya dengan pelanggan dengan menyediakan berbagai fitur

tambahan yang menjawab kebutuhan pelanggan seperti adanya layanan

call center, cross sell, up sell dan request order/ my wishlists.

3. Retain (Mempertahankan pelanggan untuk jangka panjang)

Mempertahankan pelanggan befokus pada kemampuan adaptasi dari

layanan yang diberikan pelanggan. Tahapan ini membutuhkan adanya

pemahaman secara menyeluruh mengenai kebutuhan pelanggan.

Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan perusahaan dalam

mempertahankan pelanggan seperti menyediakan fasilitas keluhan dan

saran, memberikan kebijakan potongan harga untuk pelanggan yang

setia atau bonus khusus misal di hari raya. Sekarang, lebih banyak

perusahaan berfokus pada strategi mempertahankan pelanggan untuk

jangka panjang daripada menarik pelanggan baru.

2.1.2 Klasifikasi dari Aplikasi CRM

Menurut Turban et al. (2006), pelanggan berinteraksi dengan klasifikasi

aplikasi CRM dibagi menjadi beberapa kategori berikut ini :

1. Customer Facing Applications

Aplikasi utama kategori ini adalah call center berbasiskan web, atau

dikenal dengan nama customer interaction center. Adapun aplikasi –

aplikasi dalam aplikasi customer facing adalah sebagai berikut :

a. Customer Interaction Center (CIC)

merupakan bentuk pelayanan kepada pelanggan dimana perusahaan

menangani isu mengenai pelayanan pelanggan yang dikomunikasikan

melalui berbagai saluran komunikasi. Aplikasi ini berfungsi untuk

menjawab permasalahan pelanggan baik melalui karyawan perusahaan

maupun layanan self service.
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b. Automated Response to Email (autoresponder)

Salah satu alat yang paling popular dalam memberikan pelayanan

kepada pelanggan secara online adalah email karena harganya tidak

mahal dan cepat. Perusahaan sering mengalami permasalahan dengan

banyaknya email yang masuk, oleh karena itu perusahaan dimudahkan

dengan aplikasi email otomatis atau biasa dikenal dengan

autoresponder. Autoresponder dapat menyediakan jawaban untuk

pertanyaan – pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pelanggan.

Namun untuk pertanyaan – pertanyaan yang bersifat lebih khusus atau

yang membutuhkan interaksi antar manusia, pertanyaan tersebut akan

diteruskan kepada seorang agen.

c. Sales Force Automation

Tenaga penjual (sales) memegang peranan yang sangat penting dalam

berinteraksi dengan pelanggan. Dengan adanya otomatisasi yang

dimiliki oleh tenaga penjual maka layanan yang dapat diberikan

kepada pelanggan akan semakin cepat dan akurat. Aplikasi sales force

automation dapat memberikan dukungan bagi perusahaan dalam

melakukan otomatisasi terhadap tugas – tugas yang dilakukan oleh

para tenaga penjual seperti mengumpulkan dan menyebarkan data

d. Field Service Automation

Karyawan field service seperti sales representative, merupakan

karyawan yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Contoh field

service misalnya teknisi dari perusahaan yang mendatangi rumah

pelanggan untuk melakukan perbaikan. Menyediakan otomatisasi

kepada karyawan field service mampu meningkatkan pelayanan yang

dapat diberikan kepada pelanggan. Aplikasi otomatisasi field service

dapat berupa pengelolaan permintaan layanan dari pelanggan, order

untuk melakukan layanan, kontrak, jadwal pelayanan, dan panggilan

atau telepon dari pelanggan. Aplikasi ini menyediakan fitur

perencanaan, penjadwalan, pengiriman, dan pelaporan bagi karyawan

field service.
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2. Customer Touching Applications

Aplikasi ini bertujuan agar pelanggan dapat berinteraksi langsung dengan

sistem. Adapun aplikasi – aplikasi dalam aplikasi customer touching

adalah sebagai berikut :

a. Personalized Web Page

Beberapa perusahaan menyediakan suatu tool yang memungkinkan

bagi pelanggannya untuk menciptakan halaman web individual yang

sesuai dengan selera yang ia miliki. Halaman web yang

terpersonalisasi tidak hanya memungkinkan pelanggan untuk

mengambil informasi dari situs milik perusahaan, namun di sisi lain

perusahaan juga dapat memberikan informasi kepada pelanggan secara

lebih efisien seperti informasi produk dan garansi ketika pelanggan

melakukan login pada situs web tersebut. Sebagai tambahan, situs web

ini dapat digunakan untuk mencatat pembelian yang dilakukan

pelanggan dan referensi yang dimiliki oleh pelanggan sehingga

perusahaan dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan selera

pelanggan. Hal ini dapat membuat kegiatan pemasaran dan penjualan

yang lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan adanya personalisasi

maka perusahaan dapat menawarkan produk yang tepat kepada

pelanggan yang tepat pula. Selain itu, terdapat beberapa keuntungan

yang dapat diperoleh misalnya saja kemampuan untuk menelusuri

status dari pesanan yang dilakukan pelanggan dimana pelanggan diberi

kemudahan sehingga tidak lagi perlu untuk melakukan panggilan

kepada perusahaan untuk menanyakan hal tersebut dan juga

mengurangi waktu. Di sisi lain, perusahaan juga mendapat keuntungan

dari fasilitas ini, karena perusahaan dapat mengurangi biaya yang

harus dikeluarkan jika perusahaan harus mempekerjakan karyawan

untuk menjawab panggilan yang dilakukan oleh pelanggan.

b. E-Commerce Application

Aplikasi e-commerce mengimplementasikan fungsi pemasaran,

penjualan, dan pelayanan secara online, biasanya berupa situs web.
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Dengan adanya aplikasi ini, memungkinkan pelanggan untuk

berbelanja melalui sebuah kereta belanja virtual dan melakukan

pelayanan sendiri sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi

banyak pelanggan dan menghemat biaya yang harus dikeluarkan serta

dapat meningkatkan kepuasaan pelanggan

c. Campaign Management

Aplikasi campaign management menyediakan otomatisasi terhadap

aktifitas dalam kampanye pemasaran seperti perencanan iklan dan

analisis secara online. Aplikasi ini menawarkan aktifitas pemasaran

yang lebih tepat sasaran berdasarkan pada permintaan pelanggan,

jadwal, atau sebagai respon terhadap adanya suatu kegiatan bisnis

melalui surat langsung, email, contact center, atau melalui web.

d. Web Self-service

Kehadiran web memberikan peluang bagi pelanggan untuk melayani

diri sendiri. Web self-service merupakan suatu strategi yang

menyediakan tool bagi pengguna untuk menjalankan aktifitas –

aktifitas yang sebelumnya dilakukan oleh karyawan bagian customer

service. Web yang memiliki personalisasi merupakan salah satu tool

yang mendukung web self-service. Keuntungan dari web self-service

bagi pelanggan adalah pelanggan dapat memperoleh tanggapan yang

lebih cepat, konsisten, dan terkadang lebih akurat, kemungkinan untuk

memperoleh informasi yang lebih detil, tidak membuat frustasi dan

dapat memberikan kepuasan bagi pelanggan. Sedangkan keuntungan

yang diperoleh perusahaan adalah pengeluaran yang lebih rendah

dalam memberikan pelayanan lebih tanpa perlu menambah karyawan,

memperkuat hubungan bisnis, dan meningkatkan kualitas yang dapat

diberikan kepada pelanggan. Dari beberapa tool yang mendukung self-

service, terdapat dua jenis tool yang sering digunakan yaitu self-

tracking dan self-configuration. Self-tracking merupakan sebuah

sistem dimana pelanggan diberi kebebasan untuk membuat konfigurasi

produk atau jasa seperti yang diinginkan. Perusahaan yang
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menggunakan tool ini bersifat build-to-order, dimana proses produksi

dilakukan jika ada pesanan dari pelanggan dan produk yang dibuat

berdasarkan pada spesifikasi yang diinginkan oleh pelanggan.

3. Customer-Centric Intelligence Applications

Customer centric application mendukung perusahaan dalam melakukan

pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data pelanggan. Adapun aplikasi –

aplikasi dalam aplikasi customer centric intelligence adalah sebagai

berikut :

a. Data Reporting dan Data Warehouse

Pelaporan data menggambarkan informasi yang berhubungan dengan

CRM dimana informasi ini dapat berupa informasi yang masih mentah

atau sudah diproses. Hasil pelaporan data ini dapat dilihat dan dianalisa

oleh manajer dan analisis. Laporan yang dihasilkan dapat berupa

beragam format dan bentuk. Data warehouse merupakan tempat

penyimpanan data yang terpusat bagi perusahaan menengah dan besar.

Dengan adanya tempat penyimpanan data ini memberikan kemudahan

bagi perusahaan untuk melakukan analisa terhadap data – data baik

yang berhubungan dengan CRM maupun yang tidak berhubungan

dengan CRM.

b. Data Analysis dan Data Mining

Aplikasi analisis melakukan otomatisasi terhadap pemrosesan dan

analisis terhadap data yang berhubungan dengan CRM. Beberapa alat

analisis yang dapat mendukung adalah analisa statistic dan tool

pendukung keputusan. Aplikasi analisa melakukan pemrosesan

terhadap data yang disimpan dalama gudang data dimana kemudian

data tersebut akan dibuat dalam bentuk laporan. Selai itu aplikasi ini

dapat digunakan untuk melakukan analisis terhadap kinerja, efisiensi,

dan efektifitas dari sebuah apliasi CRM operasional. Hasilnya harus

memampukan perusahaan dalam meningkatkan aplikasi operasional

yang menyampaikan pengalaman pelanggan dengan tujuan untuk

mencapai tujuan CRM yaitu dalam memperoleh pelanggan baru dan
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mempertahankannya. Data mining merupakan aktifitas analisis lainnya

yang melibatkan penyaringan data dalam jumlah besar untuk

mengukapkan pola yang sebelumnya belum diketahui.

4. Online Networking and Other Applications

Online networking dan aplikasi lainnya mendukung perusahaan dalam

melakukan komunikasi dan kerja sama dengan pelanggan, partner bisnis,

serta karyawan perusahaan. Beberapa tool yang dapat digunakan dalam

online networking yaitu :

a. Forum

Penggunaan forum memungkinkan bagi pengguna internet untuk

berpartisipasi dalam sebuah diskusi mengenai topic tertentu.

b. Chat Room

Penggunaan forum memungkinkan bagi pengguna internet untuk

melakukan perbincangan antara satu pengguna dengan pengguna

lainnya. Dimana degan adanya chat room ini perbincangan antar

pengguna dapat dilakukan secara real-time.

c. Usenet Group

Usenet group merupakan kumpulan dari diskusi – diskusi yang

dilakukan secara online yang kemudian dikelompokkan menjadi suatu

komunitas.

d. Email Newsletter

Penggunaan email newsletter memungkinkan pengguna untuk

membaca dan menulis artikel – artikel dengan topik yang diinginkan

oleh anggotanya. Tujuan dari newsletter ini adalah untuk membangun

hubungan dengan anggotanya.

e. Discussion List

Sebuah discussion list merupakan sebuah tool yang akan mengirimkan

email kepada alamat seseorang dan kemudian secara otomatis akan

dikirimkan kepada semua orang yang telah mendaftarkan dirinya.
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2.1.3 Hubungan CRM Dengan Kepuasan Pelanggan

Ketika pelanggan merasa puas akan pelayanan yang didapatkan pada saat

proses transaksi dan juga puas akan barang atau jasa yang mereka dapatkan, besar

kemungkinan mereka akan kembali lagi dan melakukan pembelian-pembelian

yang lain dan juga akan merekomendasikan pada teman-teman dan keluarganya

tentang Butik Zanila Family tersebut dan produk-produknya. Juga kecil

kemungkinan mereka berpaling ke pesaing-pesaing lain. Mempertahankan

kepuasan pelanggan dari waktu  ke waktu akan membina hubungan yang baik

dengan pelanggan. Hal ini dapat meningkatkan keuntungan Butik Zanila Family

dalam jangka panjang. Menurut Barnes (2003), tujuan utama pemasaran tertinggi

adalah mencapai tingkat kepuasan pelanggan. Pada kenyataannya, akhir-akhir ini

banyak perhatian tercurah pada kepuasan “total”, yang implikasinya adalah

mencapai kepuasan sebagian saja tidaklah cukup untuk membuat pelanggan setia

dan kembali lagi.

Kepuasan pelanggan menunjukkan bahwa terpenuhinya suatu kebutuhan

menciptakan suatu kenyamanan bagi pelanggan, apa yang memuaskan satu

pelanggan mungkin tidak memuaskan pelanggan yang lainnya. Kenyataannya, apa

yang bisa memuaskan pelanggan di satu situasi mungkin tidak bisa memuaskan

pelanggan yang sama di lain situasi. Dengan demikian, kepuasan pelanggan

adalah target yang berubah-ubah, karena masing-masing pelanggan memiliki

serangkaian kebutuhan pada tingkat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, CRM

diperlukan untuk menjaga kepuasan pelanggan tersebut.

Solusi CRM yang baik harus :

1. Membedakan pelanggan - semua pelanggan tidak sama; kenali dan hargai

pelanggan terbaik dengan tidak sama.

2. Membedakan penawaran - pelanggan menghargai penawaran yang

customized pada dirinya.

3. Pertahankan terus pelanggan yang telah ada - 5 sampai 10 kali lebih murah

jika mempertahankan pelanggan yang ada dibanding mendapatkan

pelanggan baru.
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4. Maksimumkan nilai transaksi - jelajahi kemungkinan up-selling dan cross-

selling.

5. Tingkatkan loyalitas - pelanggan yang loyal lebih menguntungkan.

2.1.4 Peranan Penting CRM Dalam Butik Zanila Family

Bagi Butik Zanila Family untuk mempertahankan pelanggan dapat

dilakukan dengan mempertahankan kualitas, harga, promosi , iklan dan menjaga

hubungan Butik Zanila Family dengan konsumen dengan menerapkan fase CRM.

Dengan CRM Butik Zanila Family dapat terus meng-update keinginan dari

konsumen agar dapat menghasilkan produk yang dapat memuaskan konsumen.

Contoh dari Butik Zanila Family yang mencoba menerapkan strategi CRM ini

dalam upaya mempertahankan calon pelanggannya adalah Microsoft.

Microsoft dengan produk Windows Vista dianggap gagal dalam

memuaskan konsumen, banyak keluhan dan kekecewaan dari pemakai setia

produk Microsoft. Beberapa dari pelanggan memutuskan untuk pindah ke

Operating system lain seperti MAC, walaupun dengan konsekuensi harus

mengganti perangkat komputernya. Sebagian konsumen lain memlih untuk

menggunakan Operating System Windows XP yang mempunyai kinerja yang lebih

baik. Melihat hal ini ,Microsoft melakukan survey dengan pendekatan CRM untuk

mengetahui keinginan konsumen atas keluhan-keluhan pemakaian windows Vista.

Kemudian Microsoft mengeluarkan Windows Seven sebagai bentuk tanggung

jawab atas keluhan pelanggannya dalam penggunaan windows Vista. Pada

dasarnya tampilan dan penggunaan windows Seven ini hampir sama persis dengan

windows Vista, namun Produk ini diklaim oleh Microsoft sebagai persembahan

untuk konsumen, dibuat berdasarkan permintaan dan juga masukan-masukan dari

pemakaian Windows Vista. Pelanggan yang menggunakan windows Seven

merasakan kepuasan dengan menggunakan produk Microsoft terbaru tersebut.

Masalah yang dihadapi pada saat menggunakan Windows Vista tidak diketemukan

lagi pada Windows Seven (Griffin and Ebert, 2003).

Menurut Kalakota (2001), beberapa fakta yang perlu diperhatikan oleh

Butik Zanila Family untuk memberikan suatu alasan mengapa Butik Zanila
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Family memerlukan sistem CRM sehingga dapat menjaga hubungan yang baik

dengan para pelanggannya adalah :

a. Butuh biaya 6 (enam) kali lebih besar untuk menjual suatu produk kepada

pelanggan baru dibandingkan dengan menjual kepada pelanggan lama.

b. Pelanggan yang tidak puas akan menceritakan pengalamannya kepada 8

dari 10 orang yang ditemuinya. Alasan utama dari keluhan tersebut adalah

karena ketidak-puasan atas pelayanan yang diberikan oleh Butik Zanila

Family.

c. Penjualan produk kepada pelanggan baru hanya mencapai 15% dari

keseluruhan penjualan produk tersebut, sedangkan penjualan suatu produk

kepada pelanggan lama mencapai 50% dari total keseluruhan penjualan

produk tersebut.

d. 70% dari pelanggan yang menyampaikan keluhan, jika ditanggapi dengan

cepat dan baik maka  akan membawa suatu dampak yang bagus bagi Butik

Zanila Family.

e. Lebih dari 90% dari Butik Zanila Family yang telah ada, belum

mempunyai sistem e-commerce yang telah terintegrasi antara sistem

penjualan dan pelayanan.

2.1.5 Sistem Kerja CRM

Dengan mengetahui kebutuhan dan harapan dari pelanggan tersebut,

perusahaan dapat memanjakan dan “mengikatnya” dalam sebuah “persahabatan”.

Menurut konsepnya CRM menganjurkan agar perusahaan membuka saluran-

saluran komunikasi semudah mungkin dengan tingkat respon yang tinggi, agar

pelanggan merasakan kedekatan dengan pihak perusahaan. Berdasarkan hal

tersebut, loyalitas terhadap perusahaan sedikit demi sedikit akan menjadi tumbuh

dan berkembang. Dengan demikian perusahaan akan memperoleh manfaat dari

penerapan CRM ini, yakni memiliki pelanggan yang loyal (Diana dan

Tjiptono,2006). Gambar 2.1 menampilkan proses kerja CRM berdasarkan

prespektif database-driven CRM.
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Gambar 2.1 Prespektif Konvensional Tentang Cara Kerja CRM
(Sumber : Downling, 2002)

2.2 Dimensi Pengukuran Kepuasan Pelanggan

Determinan persepsi konsumen terhadap kualitas layanan dan kepuasan

pelanggan terdiri dari 5 dimensi. Menurut Kotler dalam buku (Supranto, 2001),

untuk merancang kuesioner kepuasan pelanggan, perlu dijelaskan mengenai

dimensi-dimensi yang digunakan penulis dalam pengukuran kepuasan pelanggan

meliputi :

a. Reliability (Keandalan), yaitu kemampuan untuk memberikan jasa secara

akurat sesuai dengan yang dijanjikan. Contoh :

1) Kemudahan dalam pembayaran rekening di loket pembayaran PAM.

2) Pelaksanaan pencatatan di rumah pelanggan PAM.

b. Responsiveness (Cepat tanggap), yaitu kemampuan karyawan untuk

membantu konsumen menyediakan jasa dengan cepat sesuai dengan yang

diinginkan oleh konsumen. Contoh :

1) Kecepatan dan ketanggapan karyawan dalam proses pembayaran.

2) Kecepatan karyawan dalam menyelesaikan keluhan pelanggan.
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c. Assurance (Jaminan), yaitu pengetahuan dan kemampuan karyawan untuk

melayani dengan rasa percaya diri. Contoh :

1) Keramahan dan kesopanan petugas dalam menangani keluhan pelanggan.

2) Kejujuran petugas dalam melayani pelanggan.

d. Empathy (Empati), yaitu karyawan harus memberikan perhatian secara

individual kepada konsumen dan mengerti kebutuhan konsumen. Contoh :

1) Sikap petugas teknik pada pelanggan dalam melaksanakan tugasnya.

2) Kepekaan petugas dalam penerimaan keluhan terhadap kebutuhan

informasi.

e. Tangibles (Kasat mata), yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel,

dan alat-alat komunikasi. Contoh :

1) Kebersihan dan kerapian petugas.

2) Kebersihan dan kenyamanan ruang tunggu

2.3 Skala Likert

Skala likert adalah suatu skala pengukuran kepuasan pelanggan yang

umum digunakan dengan menggunakan  kuisioner dan merupakan skala yang

paling banyak digunakan  dalam  riset  berupa  survei. Dalam   menanggapi

pernyataan yang ada dalam  skala  likert, responden  menentukan  tingkat

persetujuan  tiap responden  terhadap suatu  pernyataan dengan memilih salah satu

dari pilihan yang telah disediakan (Suliyanto, 2011).

Tabel 2.1 Kategori Jawaban Menurut Skala Likert

Skala Persepsi

1 Sangat tidak puas

2 Tidak puas

3 Netral

4 Puas

5 Sangat puas

Sumber : Suliyanto (2011)

Bobot score dalam perhitungan kuisioner dengan cara menentukan range pada

Rumus 2.1.
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= ………………………………......(2.1)

= = 0,8

Rumus 2.1 merupakan rumus range score yang menggambarkan rentang

dan score yang digunakan dalam pengukuran kuisioner. Range yang didapat

berdasarkan perhitungan pada Rumus 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Range Score

Range Keterangan Index

0,8 - 1,6 Sangat Tidak Puas 1

1,61 - 2,4 Tidak Puas 2

2,41 - 3,2 Netral 3

3,21 - 4,0 Puas 4

> 4,0 Sangat Puas 5

Kecenderungan tingkat kepuasan dapat diketahui dengan mengukur rata-

rata per responden terlebih dahulu. Rumus mencari rata-rata per responden dapat

dilihat pada Rumus 2.2.− = ……….....(2.2)

Setelah menghitung rata-rata per responden, maka dapat dilihat kecenderungan

tingkat kepuasan pelanggan yang diukur berdasarkan range score pada Rumus

2.2.

2.4 Penelitian Customer Relationship Management Terdahulu

Penelitian mengenai “Implementasi Customer Relationship Management

(CRM) pada Sistem Reservasi Hotel berbasis Website dan Desktop”, mempunyai

peranan dalam otomatisasi dari seluruh data yang ingin dipakai Hotel Trio Buana

dalam membangun database pelanggan. Aplikasi CRM dapat mencatat berapa

kali pelanggan menghubungi Hotel Trio Buana dalam satu bulan dan berapa kali

pelanggan menggunakan produk Hotel Trio Buana. Dari penelitian tersebut, dapat

disimpulkan bahwa CRM mempunyai pengaruh terhadap kegiatan yang dilakukan

Hotel Trio Buana. Aplikasi CRM ini dapat mengotomatisasi proses-proses yang
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sebelumnya dilakukan secara manual oleh Hotel Trio Buana yang bersangkutan

(Adelia dan Jimmy, 2011).

Sedangkan pada penelitian sejenis mengenai CRM yaitu “Analisis Dan

Perancangan Sistem Aplikasi Customer Relationship Management Berbasiskan

Web (Studi Kasus: PT. Fajar Buana Internasional)”, pada penelitian ini dibuat

sebuah sistem informasi CRM yang dapat diakses oleh pelanggan maupun

perusahaan. Penerapan CRM pada penelitian tersebut adalah Customer Touching

Application, pelanggan dapat melayani diri sendiri (self-service), baik dalam hal

perubahan data diri, memasukkan saran atau keluhan, melihat detil transaksi, dan

kebutuhan lainnya, seperti mengakses informasi mengenai produk yang mereka

butuhkan. Aplikasi yang dibuat telah memenuhi keseluruhan tahap dari CRM

yang diantaranya yaitu Acquire (menarik pelanggan), Retain (mempertahankan

pelanggan) dan Enhance (tahap pengembangan) (Darudianto dkk, 2006).

Kemudian Penelitian lain mengenai “Analisis Kepuasan Pelanggan Pada

Produk Tepung Ketan Merk Rose Brand PT. Sungai Budi Jakarta”. Pada

penelitian ini menganalisis kepuasan konsumen terhadap produk tepung ketan

yang dihasilkan oleh PT. Sungai Budi Jakarta. Data yang digunakan adalah data

primer menggunakan sampel berjumlah 100 responden secara acak. Pengukuran

tingkat kepuasan pelanggan menggunakan skala likert. Tahap analisis data yang

dilakukan yaitu analisis tingkat kepentingan kinerja, analisis kesenjangan terhadap

produk dan tingkat harapan konsumen, analisis fungsi utama kinerja, analisis fitur

(kemasan), analisis daya tahan, analisis conformance, analisis desain, analisis

Diagram kartesius dan kuadrat chi. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa

pada umumnya konsumen merasa puas terhadap kualitas produk tepung ketan

yang dihasilkan oleh PT. Sungai Budi Jakarta (Hermana dan Johan, 2006).

2.5 Internet

Banyak bisnis makin meningkatkan keberadaannya di Internet dan

melakukan porsi yang lebih besar dari bisnis mereka lewat internet lebih dati yang

kita bayangkan. Banyak bisnis lain hanya berlangsung di Internet, yang disebut

pure-play. Mereka bersifat benar-benar global; pelanggan memungkinkan tidak
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mengetahui dimana lokasi mereka, tetapi itu bukanlah masalah. Banyak Butik

Zanila Family yang berfokus pada internet, khususnya Butik Zanila Family

konsultasi Internet mengklaim mampu memperkuat hubungan dengan pelanggan,

sebagian besar melalui komunikasi jarak jauh dan menggunakan perangkat lunak

CRM yang canggih (James, 2003).

Sebuah survei yang diselenggarakan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet

Indonesia (APJII) mengungkapkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia

tahun 2012 mencapai 63 juta orang atau 25 persen dari total populasi negara ini.

Tahun 2013, angka itu diprediksi naik sekitar 33 persen menjadi 82 juta pengguna

dan terus tumbuh menjadi 107 juta pada 2014 dan 139 juta atau 50 persen total

populasi pada 2015. Kepala Departemen Pendaftaran Internet Nasional APJII

Valens Riyadi mengatakan, angka penetrasi internet terhadap populasi menyebar

rata di sebagian besar wilayah Indonesia (tekno.kompas.com).

Data survei APJII memperlihatkan jumlah terbesar pengguna internet di

Indonesia berada di pulau Jawa, tetapi angka penetrasi internet di pulai ini relatif

sama dengan daerah-daerah lain, begitupun dengan ibukota-ibukota propinsi

termasuk DKI Jakarta, jumlah pengguna internet belum ada yang menyentuh 50

persen dari populasi. Survei dilakukan melalui wawancara dan kuisioner untuk

memperoleh gambaran pengguna internet di Indonesia yang dilakukan di 42 kota

di 31 propinsi dalam rentang waktu antara April hingga Juli 2012, dengan jumlah

responden 2.000 orang yang berasal dari ketegori umur 12-65 tahun

(tekno.kompas.com).

Gambar 2.2 Pengguna Internet di Indonesia
(sumber : www.apjii.or.id, 2014)
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Peningkatan pengguna internet yang pesat dinilai akan mendorong

perkembangan bisnis online (e-commerce) ke depan. Pada tahun 2013

pertumbuhan jumlah transaksi online dalam berbisnis mempunyai potensi

mencapai 19 juta transaksi dengan nilai US$ 478 juta atau Rp 5 triliun "Angka ini

naik dari sebelumnya 12.103 juta transaksi dengan nilai US$ 266 juta. Mayoritas

produk yang diperjualbelikan adalah fashion dan clothing, produk kesehatan &

kecantikan, dan gadget(tekno.kompas.com).

Berdasarkan studi yang dilakukan Andi pada tahun 2009, di Indonesia

terdapat 80 juta user internet, atau 30% dari total penduduk Indonesia. Dari

jumlah tersebut 3% atau 6-8 juta orang merupakan pelaku bisnis online. Seiring

perkembangan infrastruktur internet, bisnis online mengalami pertumbuhan

progresif tiap tahunnya. Jika pada 2011 naik 6%, pada tahun 2013 diprediksikan

kenaikan pelaku bisnis online akan mencapai 10%, atau mencapai 10 juta orang.

'Dampaknya akan ada 19 juta transaksi online senilai US$ 500 juta di tahun ini,'

jelas Andi. Ia menambahkan dengan rata-rata jumlah transaksi online dari tahun

2010-2012 mencapai lebih dari 80% per tahun, bisnis online memiliki prospek

yang cerah di Indonesia. Pada tahun depan, transaksi online diperkirakan

mencapai 28 juta transaksi dengan nilai US776 juta(www.metrotvnews.com).

Founder dan CEO Tokopedia.com, William Tanuwijaya mengatakan

selain memiliki prospek yang besar, bisnis online juga memberi multiplier effect

menciptakan lapangan kerja baru. 'Di Tokopedia.com, kebanyakan penjual adalah

ibu rumah tangga, pekerja kantoran dan mahasiswa yang memanfaatkan bisnis

online sebagai distribution channel. Bahkan ada yang omzetnya mencapai

miliaran per bulan,' ujar William. (www.metrotvnews.com).

2.6 Analisis SWOT

Dalam pembuatan Aplikasi CRM ini penulis menggunakan analisis SWOT

dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan. Karena telah banyak peneliti-

peneliti yang menggunakannya diantaranya : Sugiarto Montana dan Muwasiq

Mochamad Noor (2010) Pengembangan Customer Relationship Management

Berbasis Sistem E-Commerce, Eko K. Budiardjo & Faldy Irwiensyah (2008)
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Analisis Fitur Crm Untuk Meningkatkan Kepuasan Pasien - Berbasis Pada

Framework Of Dynamic CRM Studi Kasus: Departemen Obstetri Dan

Ginekologi Fkui - Rscm Jakarta dan Rika Yunitarini, Purnomo Budi Santoso dan

Heru Nurwarsito (2012) Implementasi Perangkat Lunak Electronic Customer

Relationship Management (E-CRM) dengan Metode Framework of Dynamic

CRM.

Menurut Rangkuti (2001) dituliskan bahwa analisis SWOT adalah

identifikasi  berbagai faktor  secara sistematis untuk merumuskan strategi

perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan

kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat

meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats). Penelitian ini

menunjukkan bahwa kinerja Butik Zanila Family dapat ditentukan oleh faktor

internal dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam

analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari lingkungan internal strengths dan

weakness serta lingkunga eksternal opportunities dan threats yang dihadapi dunia

bisnis. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal dengan faktor

internal.

Adapun tahapan pada analisis SWOT ini adalah :

1. Tahapan pengumpulan data, pada tahap ini dapat dilakukan dengan cara

melakukan observasi langsung terhadap kegiatan ataupun proses dari

organisasi. Selain observasi dapat juga dilakukan wawancara dengan

pihak-pihak yang berkaitan serta membagikan kuesioner.

2. Selanjutnya tahap analisis data yang terbagi dua yaitu mereduksi data dan

menampilkan (display) data. Adapun yang dilakukan pada tahap awal

adalah mereduksi data, yaitu memilih data-data yang diperlukan dan

membuang data-data yang tidak berhubungan dengan yang dibutuhkan.

Setelah itu untuk menampilkan (display) data, maka dibuatlah sebuah

lembaran kerja dengan jalan menarik sebuah garis persilangan yang

membentuk empat kuadran, keadaan masing-masing satu untuk kekuatan,

kelemahan, peluang/kesempatan, dan ancaman. Secara garis besar

lembaran kerja tersebut diperlihatkan dalam lembar-1. Langkah berikutnya
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adalah membuat daftar item spesifik yang berhubungan dengan masalah

yang dihadapi di bawah topik masing. Dengan membatasi daftar sampai

10 poin atau lebih sedikit, untuk menghindari generalisasi yang

berlebihan. Setelah itu dapat diambil simpulan strategi yaitu strategi SO,

WT, ST DAN WO. Adapun bentuk matriksnya dapat dilihat pada tabel

dibawah ini :

Tabel  2.3 Matrik SWOT

Oportunity (Peluang)

-

Threat (Ancaman)

-

Strength (Kekuatan)

-

STRATEGI SO

-

STRATEGI ST

-

Weakness (Kelemahan)

-

STRATEGI WO

-

STRATEGI WT

-
Sumber : Rangkuti (2001)

2.7 UML

Unified Modelling Language (UML) adalah sebuah "bahasa" yg telah

menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan

mendokumentasikan sistem piranti lunak. UML menawarkan sebuah standar

untuk merancang model sebuah sistem. Dengan menggunakan UML kita dapat

membuat model untuk semua jenis aplikasi piranti lunak, dimana aplikasi tersebut

dapat berjalan pada piranti keras, sistem operasi dan jaringan apapun, serta ditulis

dalam bahasa pemrograman apapun. Tetapi karena UML juga menggunakan class

dan operation dalam konsep dasarnya, maka ia lebih cocok untuk penulisan

piranti lunak dalam bahasa bahasa berorientasi objek seperti C++, Java, C# atau

VB.NET. Walaupun demikian, UML tetap dapat digunakan untuk modeling

aplikasi procedural dalam VB atau C ( Darwiyanti dan Romi, 2003).

Definisi Diagram-Diagram UML :

1) Use case Diagram

Use case Diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari

sebuah system, yang ditekankan adalah “apa” yang diperbuat sistem, dan

Internal Faktor

External Faktor



26

bukan “bagaimana”. Sebuah use case merepresentasikan sebuah interaksi

antara aktor dengan sistem.

Gambar 2.3 Use case Diagram E-CRM PT. Fajar Buana Internasional
(Sumber: Suparto, dkk., 2006)

2) Activity Diagram

Activity Diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang

sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang

mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity Diagram juga dapat

menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi.

Gambar 2.4 Activity Diagram Manajemen Data Master RSIA Melati Husada Malang

(Sumber : Rika, dkk. 2012)
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3) Sequence Diagram

Sequence Diagram digunakan untuk memberikan gambaran detail dari setiap

use case Diagram yang telah dibuat sebelumnya. Setiap objek yang terlibat

dalam sebuah use case digambarkan dengan garis putus-putus vertikal,

kemudian pesan yang dikirim oleh objek digambarkan dengan garis horizontal

secara kronologis dari atas ke bawah.

Gambar 2.5 Sequence Diagram Manajemen Data Master RSIA Melati Husada Malang

(Sumber : Rika, dkk. 2012)

4) Collaboration Diagram

Collaboration Diagram menggambarkan interaksi antar objek seperti

sequence Diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek

dan bukan pada waktu penyampaian suatu pesan. Setiap pesan memiliki

sequence number, di mana pesan dari level tertinggi memiliki nomor 1. Pesan

dari level yang sama memiliki prefiks yang sama.



28

Gambar 2.6 Collaboration Diagram Menu Login PT Anugerah Hasta Mulia

(Sumber : M.Rizal, dkk. 2013)

5) Class Diagram

Class Diagram menggambarkan class dan hubungan antar class di dalam

sistem. Class Diagram dibangun berdasarkan use case Diagram, sequence

Diagram yang telah d buat sebelumnya.

Class memiliki tiga area pokok yaitu, nama (stereotype), atribut, dan metoda

Atribut dan metoda dapat memiliki salah satu sifat berikut :

1. Private, tidak dapat dipanggil dari luar class yang bersangkutan

2. Protected, hanya dapat dipanggil oleh class yang bersangkutan dan anak-

anak yang mewarisinya

3. Public, dapat dipanggil oleh siapa saja.

Gambar 2.7 Class Diagram E-CRM PT. Fajar Buana Internasional

(Sumber : Suparto, dkk. 2006)



29

6) Component Diagram

Component Diagram menggambarkan struktur dan hubungan antar komponen

piranti lunak, termasuk ketergantungan (dependency) di antaranya. Komponen

piranti lunak adalah modul berisi code, baik berisi source code maupun binary code,

baik library maupun executable, baik yang muncul pada compile time, link time,

maupun run time. Umumnya komponen terbentuk dari beberapa class dan/atau

package, tapi dapat juga dari komponen-komponen yang lebih kecil. Komponen

dapat juga berupa interface, yaitu kumpulan layanan yang disediakan sebuah

komponen untuk komponen lain.

Gambar 2.8 Component Diagram Sistem E-CRM PT. Surya Jaya Abadi

7) Deployment/physical Diagram

Deployment atau physical Diagram menggambarkan detail bagaimana

komponen di-deploy dalam infrastruktur sistem, di mana komponen akan

terletak (pada mesin, server atau piranti keras apa), bagaimana kemampuan

jaringan pada lokasi tersebut, spesifikasi server, dan hal-hal lain yang bersifat

fisikal.

Gambar 2.9 Deployment Diagram Sistem E-CRM PT. Surya Jaya Abadi
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2.8 Metode Prototype

Berikut gambar dari metode pengembangan yang digunakan penulis :

Gambar 2.8 Mekanisme Pengembangan Sistem dengan Prototype

(Sumber: Abdul Kadir, 2003)

Dari pengertian metode prototype diatas, penulis akan memberikan

beberapa alasan mengapa penulis menggunakan metode pengembangan sistem

dengan prototype, yaitu dikarenakan penulis akan lebih mudah dalam merancang

sistem yang diinginkan dan dapat diterima oleh user sebagai pemakai, penulis

menginginkan perancangan sistem yang telah dihasilkan kemudian

dipresentasikan kepada user dan user diberikan kesempatan untuk memberikan

masukan-masukan sehingga sistem informasi yang dihasilkan betul-betul sesuai

dengan yang diinginkan. Kelebihan dari metode prototype adalah :

a. Pendefinisian kebutuhan pemakai lebih baik karena keterlibatan

pemakai yang lebih intensif.

b. Memperkecil kesalahan disebabkan pada setiap versi prototype

kesalahan segera terdeteksi oleh pemakai.

c. Pemakai mempunyai kesempatan dalam meminta perubahan-

perubahan.
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d. Mempersingkat waktu dalam mengembangkan sistem secara

keseluruhan.

e. Menghemat biaya jika dibandingkan dengan metode SDLC tradisional.

2.9 Pengujian Software

Langkah terakhir sebelum sistem/perangkat lunak diserahkan kepada user

adalah melakukan pengujian(testing) terhadap sistem/perangkat lunak tersebut.

Menurut Roger S. Pressman (2002: 596) “ Pengujian sistem adalah sederetan

pengujian yang berbeda yang tujuan utamanya adalah sepenuhnya menggunakan

sistem berbasis komputer.”   Meskipun masing-masing pengujian memiliki tujuan

yang berbeda, perlu dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah semua

element sistem telah diintegrasi dengan tepat dan melakukan fungsi-fungsi yang

dialokasikan. Pada penelitian ini menggunakan pengujian black box. Black box

testing adalah metode pengujian yang dimana pengujian dilakukan oleh user

terhadap aplikasi yang dibuat. Pengujian dilakukan langsung terhadap tampilan

program yang akan digunakan oleh user. Pengujian black box berfokus pada

persyaratan fungsional perangkat lunak. Dengan demikian, pengujian black box

memungkinkan perekayasa perangkat lunak mendapatkan serangkaian kondisi

input yang sepenuhnya menggunakan persyaratan fungsional untuk suatu

program. Pengujian black box berusaha menemukan kesalahan dalam kategori

sebagai berikut :

1. Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang

2. Kesalahan interface

3. Kesalahan dalam struktur data atau akses database ekternal

4. Kesalahan kinerja

5. Inisialisasi dan kesalahan terminasi.


