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Abstrak
Perusahaan Darmanta Gold and Silver adalah perusahaan yang menjual Emas dan Perak dalam bentuk
perhiasan. Darmanta Gold and Silver berdiri semenjak 2004 berlokasi di Desa Petang, Keacamatan Petang,
Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Saat ini berkembang dan saling bersaing dalam meningkatkan keuntungan
setinggi-tingginya, memperoleh hasil pendapatan yang besar, karyawan yang profesional, informasi yang
cepat. Fokus utama yang paling penting adalah pelanggan. Dalam melakukan pemasaran, segala usaha
dilakukan untuk dapat meraih pelanggan sebanyak-banyaknya. Semakin banyaknya kondisi pasar yang
terpecah-pecah dan produk-produk baru yang timbul serta semakin beraneka ragam, peluang pelanggan
semakin besar pula di dalam mendapatkan produk yang mereka inginkan serta sesuai dengan kebutuhan.
Akan tetapi, saat ini bukan bagaimana menyampaikan produk perusahaan sampai ke tangan pelanggan, tetapi
bagaimana cara perusahaan dapat menyediakan produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan
pelanggan. CRM (Customer Relationship Management) yang merupakan manajemen hubungan pelanggan
sangat diperlukan perusahaan dalam melakukan sebuah usaha atau strategi untuk dapat melayani pelanggan
dengan baik. Peran CRM disini tidak terbatas kepada kepuasan pelanggan, tetapi lebih jauh lagi pelanggan
dapat terus membeli produk yang perusahaan tawarkan, sehingga dengan adanya penerapan CRM ini
perusahaan dapat melayani pelanggan dengan baik serta tetap mempertahankan loyalitas pelanggan.
Kata kunci : Gold & Silver Dramanta, Customer Relationship Management, loyalitas, pelanggan, produk.
1.

Pendahuluan

Tidak semua perusahaan atau pelaku bisnis
menawarkan suatu produk yang dijual oleh
mereka, menyadari pentingnya suatu pelayanan
terhadap konsumen atau pelanggan. Hal ini bisa
terjadi akibat banyaknya aspek kepuasan
konsumen, atau produk yang dijual merupakan
produk unggulan atau banyak diminati oleh para
konsumen, sehingga perusahaan tidak memiliki
kecemasan atau kekhawatiran akan ditinggalkan
oleh konsumen.
Dapat
dibayangkan,
seberapa
besar
keuntungan yang dilepaskan begitu saja jika kita
tidak mempedulikan kepuasan konsumen. CRM
(Customer Relationship Management) merupakan
suatu jenis manajemen yang secara khusus
membahas teori mengenai penanganan hubungan
antara perusahaan dengan pelanggannya dengan
tujuan meningkatkan nilai perusahaan di mata
para pelanggannya. Tujuan utama dari CRM
adalah untuk meningkatkan pertumbuhan jangka
panjang dan profitabilitas perusahaan melalui
pengertian yang lebih baik terhadap kebiasaan
(behavior) pelanggan.
Fungsi CRM terbagi bagi untuk mendukung
kegiatan bisnis perusahaan, seperti penjualan /
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sales, marketing, customer service, training,
HRD, dll. Jelas bahwa ciri sebuah CRM adalah
mengintegrasikan bagian-bagian yang memiliki
mata rantai dengan konsumen. Persaingan bisnis
saat ini tidak hanya mengandalkan produk semata,
didorong dengan semakin ketatnya kompetisi,
juga dikarenakan kemajuan informasi teknologi
itu sendiri, kebutuhan akan sistem CRM akan
semakin terasa hari demi hari. Secara operasional,
CRM mendukung proses bisnis front office
seperti penjualan, marketing, ataupun service.
Perhatikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut
berinteraksi dan sangat berhubungan erat dengan
konsumen. Seluruh kegiatan tersebut tersimpan
secara horizontal pada database membentuk suatu
knowledge database, dan staff pengguna CRM
akan berusaha mendapatkan, meningkatkan, dan
mempertahankan konsumen. Dengan adanya
sistem
CRM
(Customer
Relationship
Management), maka diharapkan agar para pelaku
bisnis dapat mengetahui bagaimana langkah
langkah atau cara cara melayani konsumen, agar
konsumen merasa puas sehingga keuntungan yang
diperoleh semakin meningkat, karena apabila
konsumen merasa puas dengan pelayanan kita,
maka secara otomatis konsumen tersebut akan
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membeli lagi, atau bahkan menjadi pelanggan
tetap bagi bisnis kita.
2.

Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian CRM
CRM diartikan sebagai satu kesatuan penjualan,
pemasaran dan strategi pelayanan yang mencegah
terjadinya aktivitas pekerjaan yang tidak
terkoordinasi antar bagian dengan baik dan itu
tergantung pada aksi – aksi perusahaan yang
terkoordinasi .[1]
CRM berkonsentrasi pada apa yang dinilai oleh
pelanggan, bukan pada apa yang perusahaan ingin
jual. Pelanggan tidak menginginkan diperlakukan
secara sama. Akan tetapi mereka ingin
diperlakukan secara individual. Namun, pada
dasarnya CRM merupakan suatu cara untuk
menganalisa perilaku pelanggan yang dimiliki
perusahaan, dimana melalui hasil analisa tersebut,
perusahaan dapat menentukan cara bagaimana
agar dapat melayani para pelanggannya secara
lebih personal, sehingga menimbulkan loyalitas
pelanggan terhadap perusahaan. Sasaran utama
CRM bukan terletak pada kepuasan pelanggan,
tetapi lebih mengarah pada loyalitas pelanggan.
Maksudnya adalah agar pelanggan tidak hanya
puas saat memakai produk perusahaan, melainkan
meningkatkan
loyalitas
pelanggan
pada
perusahaan.[2]
Sasaran dari kerangka kerja bisnis CRM adalah
menggunakan hubungan yang ada untuk
meningkatkan
penghasilan,
menggunakan
informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang
baik, memperkenalkan konsisten, proses dan
prosedur chanel yang replicable. [1]
3.

Metode Penelitian

3.1 Tujuan Penelitian
Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk
menghasilkan hasil sebagai berikut:
1. Menerapkan CRM pada Darmanta Gold and
Silver.
2. Memudahkan
perusahaan
dalam
memanajemen data pelanggan.
3. Menjadikan data pelanggan yang sudah
pernah berbelanja sebagai salah satu media
meningkatkan
marketing
dengan
minginkatkan loyalitas pelanggan.
4. Memudahkan pelanggan dalam mendapatkan
informasi dan pelayanan.
3.2 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini meliputi
manfaat keilmuan dan manfaat praktis, seperti
penjelasan di bawah ini.
1. Manfaat Keilmuan

Dari penelitian yang diajukan, diharapkan
dapat
menyumbangkan
ilmu
tentang
pemahaman, sistem basis data, sistem
informasi
dan Customer
Relationship
Management. Hal ini akan bisa digunakan
sebagai modul pembelajaran diproses belajar
mengajar.
2. Manfaat Praktis
Dengan dilakukannya penelitian ini, maka
penulis berharap dapat mempermudah proses
pelayanan kepada pelanggan sehingga ada
loyalitas dari pelanggan yang nantinya akan
meningkatkan pendapatan dari perusahaan.
4.

Hasil dan Pembahasan

4.1 Kerangka Pemikiran Sistem
Adapun kerangka dari pemikiran dari
rancangan bangun system CR mini adalah sebagai
berikut.
Darmanta Gold &
Silver

CRM

Financial Benefit
- Pemberian diskon
- Adanya diskon tambhaan
untuk customer yang
berulang tahun
- Pengumpulan point

Social Benefit
- Pemberian kartu ucapan
selamat
- Pemberian informasi
mengenai produk baru
melalui SMS

Structural ties
- Sistem pembayaran yang
jelas
- Memperhatikan komplain,
saran dan kritik

Loyalitas
Pelanggan

Gambar 1. Kerangka pemikiran system
Dalam gambar di atas terlihat gambaran dari
sistem yang akan dibangun. Dari financial benefit
ditunjukkan dengan adanya pemberian diskon
khusus dan penukaran poin. Dari social benefit
adanya informasi produk terbaru, ucapan selamat
ulang tahun dan informasi promo yang lainnya.
4.2 Perancangan Sistem
1. DFD
Dt_tukar_hadiah
Dt_pembayaran
Dt_curtomer

Costumer
Ucapan_selamat
Dt_point
Dt_info_produk

Dt_supllier
Dt_Faktur_pembelian

P.1
CRM pada Darmanta
Gold & Silver

Supllier

Bukti_faktur_pembelian

Faktur-penjualan
Ucapan_selamat
laporan

Pemilik

Gambar 2. DFD level 0 CRM pada Darmanta
Gold & Silver
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Data pada form di atas diolah oleh pegawai
perusahaan. Data ini akan digunakan untuk
melakukan promosi oleh perusahaan.
2. Konseptual Database
dt_customer
PK

id_customer

FK1
FK2

nama
tgl_lahir
alamat
no_telp
email
foto
id_barang
id_poin

poin
PK

id_poin
jumlah

tb_barang
PK

id_barang

FK1
FK2

nama
jumlah
harga
keterangan
id_kategori
id_suplier

penjualan
PK

id

FK1

tanggal
id_customer

dt_suplier
PK

detail_penjualan
PK

id_barang
FK1

kategori

id_penjualan
PK

nama
alamat
no_telp
email
keterang

id_kategori
kategori

id

id_suplier

Gambar 3. Konseptual Database
3. ERD
Dt_customer

Dt_poin

Dt_penjualan

Dt_barang

Dt_detail_
penjualan

Dt_suplier

Gambar 6. Tampilan form penukaran point
Penukaran
point
dilakukan
oleh
pelanggan bisa kapan saja dengan datang
langsung ke toko.
Di bawah ini adalah form untuk melakukan proses
pembayaran yang dilengkapi dengan proses
pembayaran.

Dt_Kategori

Gambar 4. ERD system
Dari ERD di atas dapat dilihat hubungan masingmasing entitas yang terlibat.
4.3 Hasil Implementasi Sistem
Adapun aplikasi ini meliputi pengolahan
data pelanggan yang tampilannya bisa dilihat
pada gambar berikut.

Gambar 5. Tampilan form pelanggan
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Gambar 7. Tampilan form pembayaran
Pada gambar berikut adalah form berupa
hardcopy untuk mengukur kepuasan pelanggan.
Form ini akan diisi oleh pelanggan kemudian
diinput oleh pegawai. Adpun contoh form nya
adalah sebagai berikut:
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Gambar 8. Contoh Form kuesioner yang diisi
pelanggan
Berikut adalah form yang digunakan untuk input
hasil kuesioner yang sudah diisi oleh pelanggan:

Form
Pembayaran

Form Kuesioner

Ambil
Tombol
Simpan
Tombol
Edit
Tombol
Hapus
Tombol
Tampil
Diskon
Tombol
Simpan
Tombol
Edit
Tombol
Hapus
Tombol
Tampil

Berfungsi
Berfungsi
Berfungsi
Berfungsi
Berjalan baik
Berfungsi
Berfungsi
Berfungsi
Berfungsi

5.

Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya
maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:
1. Sistem ini sudah berjalan dengan baik.
2. Sistem dapat membantu dalam menyimpan
data customer.
3. Dapat membantu dalam menjaga hubungan
dengan customer, seperti mengadakan promo
dengan mengirim info melalui sms, email atau
menelp secara langsung.

Daftar Pustaka:
[1]

Gambar 9 Contoh Form Input Data kuesioner
4.4 Pengujian Sistem
Pengujian sistem ini dilakukan dari sisi user,
yaitu pengujian black box yang hasilnya dapat
dilihat pada table 5.1 berikut.

[2]

[3]

Tabel 1 Tabel pengujian sistem
No

Nama form

1.

Data Pelanggan

2.

Data Point

Nama
atribut
Tombol
Simpan
Tombol
Edit
Tombol
Hapus
Tombol
Tampil
Tombol

Keterangan

[4]

Berfungsi
Berfungsi
Berfungsi

[5]
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