
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Persaingan hampir disemua sektor usaha semakin maju. Perkembangan 

teknologi internet memberikan konsumen semakin banyak pilihan untuk 

ditawarkan. Dalam persaingan bisnis di pemsahaan otomotif perkembangan yang 

sedang berlangsung adalah saling mengimplementasikan teknologi terbam 

sebagai keunggulan daya saing terhadap kompetitor dalam menarik pelanggan 

baru maupun mempertahankan pelanggan lama. Hal ini menuntut pemsahaan 

yang terlibat dalam proses perkembangan tersebut hams merubah strategi dan 

memfokuskan pada aspek teknologi. Yang dimaksudkan dalam persaingan 

teknologi saat ini adalah pemsahaan bersaing dengan memanfaatkan teknologi 

yang tepat, teknologi informasi dalam ha1 ini sangat berperan dalam tumbuh dan 

berkembangnya perusahaan, dan agar dapat bersaing antara satu dengan yang 

lainnya. Perusahaan dianggap berhasil dalam penerapan teknologi informasi dapat 

terlihat dengan memanfaatkan tujuan serta sesuai dengan kebutuhan perusahaan, 

terlihat dengan semakin efektif dan efisien semua fungsi yang ada dalam 

perusahaan. 

Penerapan teknologi informasi pemsahaan dapat berhasil dalam arti 

penggunaan komputer dan aplikasi yang dapat mendukung keberhasilan dalam 

usaha, serta hams menemukan dan mengkaitkan berbagai inisiatif pada proyek 

pengembangan, implementasi teknologi informasi dengan obyektif bisnis 

perusahaan. Investasi dibidang teknologi informasi menjadi pilihan untuk 



mengembangkan bisnis perusahaan, karena perananan teknologi informasi sangat 

menunjang proses manajemen bisnis dalam perusahaan di PT.PFI. 

Manajemen Sistem Informasi sudah merupakan bagian dari sebuah 

perusahaan yang maju, karena dengan adanya manajemen didalamnya kinerja 

perusahaan dapat menjadi bertambah cepat, data tersimpan dengan baik dan 

terorganisasi, utamanya bagian-bagian yang telah mengimplementasikan 

komputer sebagai bagian dari Manajemen Sistem Informasinya. Salah satu 

tantangan perusahaan sekarang adalah mengubah diri dari product driven 

conpany menjadi czrstormer driven company. Bisnis sekarang semuanya tentang 

pelanggan. Perusahaan akan menang bersaing apabila lebih baik dari pada 

kompetitornya pada apa yang penting bagi pelanggan. 

Manajemen Sistem Informasi online merupakan penggunaan teknologi 

untuk mempercepat proses pekejaan, lebih baik dalam manajemen basisdata, dan 

lebih mudah dalam pengintegrasian masing-masing departemen. Konsep 

teknologi informasi seperti sistem Czrstomer Relationship Managentent 

merupakan bagian dari Manajemen Sistem Informasi yang memfokuskan pada 

data mentah konsumen. Salah satu bagian dari keuntungan teknologi tersebut 

dapat mengatur aset, distribusi dan layanan konsumen dalam memenangkan 

kompetisi yang berkembang saat ini, dan dalam rangka mempertahankan 

hubungan yang baik dengan konsumennya serta memberikan pelayanan yang 

khusus dengan konsumen yang terdapat pada PT. PFI.selaku perusahaan yang 

bergerak dibidang otomotif di Indonesia. 

Sistern pemasaran yang digunakan oleh PT.PF1 adalah diantaranya dengan 

melakukan hubungan baik dengan pelanggan. Hubungan dengan pelanggan 



merupakan backbone dalam bisnis. Penerapan CRM merupakan salah satu cara 

sebagai solusi pemikat pelanggan, karena membantu penjualan dan cirstonier 

senrice secara berkesinambungan. Untuk lebih baik lagi dalam proses pelayanan 

terhadap pelanggan maka selain menerapkan CRM juga diperlukan manajemen 

pelanggan dengan sistem CRM yang berbasis komputer. Dengan sistem CRM ini 

data pelanggan semua direkam secara terperinci dalam sebuah database yang 

dapat diakses dengan mudah. Aktivitas yang pernah dilakukan perusahaan kepada 

pelanggannya akan tercatat dalam aplikasi tersebut, mulai dari aktiftas telepon, 

faksimili, emazl, surat menyurat sampai dengan appointment dengan pelanggan 

semuanya akan terekam dengan rapi. Hal ini diinginkan oleh manajemen PT. PFI 

karena selama ini dalam pengorganisasian data pelanggan masih sering terjadi 

redundansi yang dapat berakibat pada keterlambatan dalam pelayanan ke 

pelanggan, sehingga pelanggan menjadi kecewa karena harapan dan kenyataan 

tidak sesuai dengan yang diinginkan. Selama ini keluhan pelanggan hanya bisa 

disampaikan melalui telepon, tidak ada alternatif saluran untuk menyampaikan 

keluhannya seperti melalu internet atau hp. 

Selain itu kelengkapan dan kemudahan dalam mengakses data informasi 

pelanggan sangat membantu para sales, szrpervisor dan aftersales service nianager 

dalam mengenali pelanggan yang sudah tersimpan pada database sistem CRM, 

sehingga pada akhirnya perusahaan dapat melanyani pelanggan dengan lebih baik 

dan cepat. Dengan database yang tersimpan secara terpusat tiap individu atau 

perorangan maupun departemen dapat sharing informasi secara mudah. Dengan 

demikian sales liianager dapat mengakses laporan penjualan, invoices, order 

histori dan terpenuhi atau tidaknya target penjualan saat ini secara langsung tanpa 



sales tim membuat laporan lagi. Hal ini akan merampingkan manajemen, 

meningkatkan kontrol dan koordinasi dari aktifitas sales force dan lebih baik lagi 

dalam berhubungan dengan pelanggan. 

Dalam ha1 penanganan khusus terhadap konsumen maka majemen PT. PFI 

memutuskan untuk mengembangkan sistem CRM agar perusahaan dapat 

memberikan pelayanan yang lebih baik lagi pada konsumen berupa kemudahan- 

kemudahan dan kecepatan pelayanan yang sebelumnya tidak bisa didapatkan oleh 

konsumen, sehingga konsumen merasa nyaman saat bertransaksi terhadap 

perusahaan. Hal ini juga dilakukan agar pelanggan yang sudah ada tidak mudah 

berpindah ke pesaing yang memberikan pelayanan yang lebih cepat dan lebih baik 

karena telah menerapkan sistem CRM ini di perusahaannya. 

Selain itu dengan sistem CRM ini menjadi sistem baru yang lebih baik dan 

terpusat Jtersentralisasi sehingga data konsumen tersebut akan selalu tersedia pada 

setiap cabang perusahaan dimana konsumen tersebut berada. Ini dapat dilakukan 

dengan menerapkan sistem basis data Cztstonier Relationship Managenient (CRM) 

pada intinya sistem ini menyediakan sarana untuk melakukan hubungan jangka 

panjang pada konsumennya. 

1.2. Rlirnitsan Masalah 

Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengembangkan sistem Cztstonier Relationship Managenient 

pada perusahaan otomotif di PT. PFI. 

2. Bagaimana membangun prototipe sistem Cusio~iier Relationship 

Mmmagenient sesuai dengan hasil analisis kebutuhan informasi. 



1.3. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengembangkan sistem Custonler Relationship Management pada pemsahaan 

otomotif di PT. PFI 

2. Membangun prototipe sistem Custonier Relationship Management sesuai 

dengan hasil analisis kebutuhan informasi. 

1.4. Manfaat 

Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai landasan implementasi sistem secara 

penuh dalam mengembangkan Protoiype Sofnare Customer Relationship 

Management guna pengambilan keputusan manajemen. 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian pengembangan CRM ini dibatasi hanya pada PT.PFI saja yang 

fokus bisnis intinya adalah penjualan otomotif Penelitian ini hanya meliputi 

proses pengembangan, hingga prototipe saja, dan tidak melakukan studi 

kelayakan sebelumnya, juga tidak melakukan perhitungan biaya baik untuk sitern 

informasinya maupun aplikasi webnya. 




