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Abstraksi - Eksistensi sebuah perusahaan senantiasa dipertaruhkan dengan semakin ketatnya kompetisi
bisnis/industri jasa yang disertai dengan kecenderungan memudarnya loyalitas pelanggan, perusahaan harus
menata ulang proses bisnis dan merubah paradigma dalam melayani pelanggan. Untuk meraih competitive
adventage perusahaan harus memiliki paradigma baru dalam melayani pelanggan dengan strategi bisnis
Customer Relationship Management (CRM). Tujuan utama dari CRM adalah untuk meningkatkan pertumbuhan
jangka panjang dan profitabilitas perusahaan melalui pengertian yang lebih baik terhadap kebiasaan (behavior)
pelanggan. CRM di-era komputer belakangan ini telah dikembangkan dan ditingkatkan fitur-fiturnya menjadi eCRM yaitu, Electronic Customer Relationship Management dimana fungsi CRM sendiri bukan hanya sebuah
aplikasi yang digunakan sebagai call center atau help desk, tetapi juga digunakan sebagai aplikasi pemasaran
dan sebagai penghubung (bridge) antara perusahaan dengan tiap-tiap pelanggannya. Penulisan ini
menggunakan metode analisa dan desain berorientasi objek. Dari penelitian ini akan diperoleh aplikasi e-CRM
agar para pelaku bisnis dapat mengetahui langkah atau teknik melayani pelanggan sehingga kepuasan
pelanggan dapat dicapai.
Kata kunci : Customer Relationship Management, kepuasan pelanggan.

1. Pendahuluan
Dewasa ini persaingan bisnis dipengaruhi oleh dua
faktor, yaitu kualitas produk dan kualitas layanan,
perusahaan yang hanya memfokuskan pada kualitas
produk tanpa diimbangi dengan kualitas layanan
tidak akan menghasilkan loyalitas pelanggan untuk
bertahan membeli produk yang kita tawarkan.
Kualitas layanan tetap menjadi faktor yang perlu
diperhatikan. Khususnya lagi dalam menghadapi
pelanggan yang membutuhkan level of excellence
yang tinggi, misalnya pelanggan-pelanggan di kelas
premium. Secara esensial, baik pelanggan kelas atas,
menengah bahkan bawah sekalipun membutuhkan
pelayanan yang baik dan bermutu, hanya saja
tingkatannya yang berbeda-beda (Yunita:2009).
Untuk mendapatkan loyalitas pelanggan, organisasi
bisnis dituntut dapat memberikan pelayanan terbaik
yang memiliki nilai setara dengan yang diharapkan
pelanggan. Faktanya saat ini tidak ada satu jenis
usahapun yang tidak memiliki pesaing, sehingga
perusahaan harus
selalu berupaya dalam
mendapatkan dan mempertahankan loyalitas
pelanggan.
Kesenjangan nilai antara yang
diharapkan pelanggan dengan yang dipenuhi
perusahaan, dapat membuat pelanggan cenderung
beralih ke produk lain dari pesaing. Maka,
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“membangun relasi” yang baik dengan pelanggan
akan menjadi kunci mendapatkan loyalitas
pelanggan dari pada sekadar “menjual”.
Untuk itu, dibutuhkan suatu cara yang tepat agar
perusahaan dapat mengetahui pelanggannya dengan
lebih baik, sehingga perusahaan mampu melayani
mereka dengan lebih baik pula. Cara terbaik
membangun hubungan dengan pelanggan tersebut
adalah dengan membangun Customer Relationship
Management (CRM).
Berdasarkan
perkembangan
teknologi
dan
kebutuhan customer akan akses layanan yang
praktis dan efisien, lahirlah konsep e-CRM sebagai
jawaban atas tuntutan tersebut. E-CRM adalah
aplikasi internet atau teknologi lain yang berkaitan
di industri pelayanan pelanggan perusahaan yang
bertujuan untuk meningkatkan akses, efisiensi,
efektivitas, dan kualitas dari proses-proses bisnis
yang melibatkan beberapa bidang, yaitu bidang
pemasaran (marketing), penjualan (sales), dan
pelayanan (service).
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1.1 Permasalahan
Adapun permasalahan yang penulis angkat dalam
tulisan ini adalah bagaimana cara membangun CRM
pada perusahaan dengan berbasis komputer (eCRM) serta aspek-aspek apa saja yang perlu
diperhatikan dalam penerapan e-CRM pada
perusahaan.
2. Landasan Teori
Customer Relationship Management (selanjutnya
disingkat CRM) didefinisikan sebagai sebagai suatu
rangkaian aktifitas sistematik yang terkelola sebagai
usaha untuk semakin memahami, menarik perhatian,
dan mempertahankan loyalitas pelanggan yang
menguntungkan (most profitable customer) demi
mencapai pertumbuhan perusahaan yang sehat
(Haryati : 2003).

Gambar 2. Kegiatan marketing dalam perusahaan
(http://www.marketingteacher.com/lesson-store)

Pada gambar 2. menggambarkan penerapan strategi
CRM yaitu : memperoleh pelanggan baru (Acquire),
meningkatkan
hubungan
dengan pelanggan
(Enhance), dan mempertahankan pelanggan (Retain)
yang berujung pada terciptanya kesetiaan
pelanggan.
Ada beberapa keuntungan yang didapat perusahaan
dengan menerapkan CRM antara lain: Perusahaan
dapat meningkatkan proses komunikasi dua arah
dengan pelanggan sehingga proses transaksi menjadi
lebih cepat dan akurat, pengurangan cycle time, dan
headcount
reduction,
perusahaan
dapat
meningkatkan management decisions dan profit.
customer service dapat ditingkatkan layanannya.
perusahaan dapat meningkatkan business growth
and support (Freeman & Seddon:2005).
Dengan menggunakan database CRM dalam bisnis
akan pembantu perusahaan untuk mengetahui alur
seluruh aktivitas mulai panggilan telpon untuk order
penjualan hingga permintaan layanan. Dengan
adanya sentralisasi semua komunikas yang terjadi
dengan pelanggan pada suatu tempat akan
meningkatkan efisiensi. Ketika ada konsistensi
maka akan terbentuk kemampuan untuk mengukur
dan mengelola sumber daya manusia dan semua
proses yang terjadi (Tyler:2005).

CRM merupakan sebuah strategi bisnis yang tidak
hanya berorientasi untuk meningkatkan volume
transaksi, tujuan dari CRM adalah untuk
meningkatkan profitabilitas, pendapatan, dan
kepuasan konsumen. Untuk mencapai CRM,
perusahaan
menyiapkan
bermacam-macam
peralatan, teknologi, dan prosedur-prosedur yang
mempromosikan hubungan dengan pelanggan untuk
meningkatkan penjualan. (Sweeney Group: 2000)

2.1 Literatur Review
Berikut adalah beberapa penelitian tentang CRM
yang telah penulis jadikan referensi dalam
penerapan CRM. Penulis telah mengelompokan
hasil penelitian sebelumnya itu kedalam tabel
pengelompokkan sebagai berikut:

Gambar 1. customer relationship management

CRM merupakan strategi komprehensif dari
perusahaan agar setiap proses dari daur hidup
pelanggan itu dapat dimanfaatkan dengan optimal.

Tabel 1. Penggolongan Literatur Review berdasarkan Klasifikasi Penelitian dan Metode Pastisipasi

Empiricial
Classification

Example

Methode

Reference

Field Study

CRM and the Retail Industry CRM
and the Retail Industry

Konvensional

Benjamin Scribner
(2001)
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System
Development
Field Study
Theory
Building
Field Study

The Functionality and Usage of
CRM Systems

Konvensional

President, CRM Strategy

Konvensional

Penerapan Customer Relationship
Management Pt.Unilever
XL Terapkan Integrated CRM
System Sebagai Tulang Punggung
Layanan Pelanggan

Dari penelitian sebelumnya dapat di tarik
kesimpulan tentang cara penerapan CRM pada
sebuah perusahaan yaitu :
1. Menilai terlebih dahulu pelanggan yang kita
miliki, lalu cari tahu apa yang memotivasi
pelanggan dalam membeli dan tentukan segmen
pelanggan yang kita miliki. Berbagai model
matematis telah disusun untuk memprediksi
perilaku pelanggan, yaitu:
a. Pelanggan pasif, mudah dipengaruhi oleh
promosi penjualan seperti diskon atau
penawaran hadiah tertentu. Pelanggan
semacam ini biasanya tidak loyal terhadap
suatu merek tertentu.
b. Pelanggan emosional, bergantung pada
suasana hati atau emosi dalam membeli.
c. Pelanggan ekonomis, sering terlalu lama
dalam menganalisa semua informasi
tentang suatu produk, sebelum berpisah
dengan uang mereka.
d. Pelanggan kognitif, tidak mau beresiko,
akan membuat keputusan yang sulit dan
cepat berdasarkan alasan-alasan waktu
yang telah digunakan, ekonomi, kebutuhan
fisiologis dan psikologis.
2. Implementasi
CRM
dengan
mencoba
memanfaatkan
IT
(e-CRM)
sebagai
saluran interface dengan pelanggan.

3. Hasil dan Pembahasan
PT. Suma Adikarya Cemerlang adalah suatu
perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing.
Di dalam usahanya PT. Suma Adikarya Cemerlang
mencoba menawarkan barang dengan harga yang
lebih ekonomis dibandingkan dengan perusahaan
yang sejenis. Usaha menawarkan barang tersebut
dilakukan untuk menjaga kemampuan bertahan
(eksistensi) PT.
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Michael Torggler
(2007)
Vince Kellen , Blue
Wolf (2001)

Kombinasi

Yunita Mambu (2009)

Konvensional

Ravi (2007)

Suma Adikarya Cemerlang di dalam menjalankan
bisnis ini.
PT. Suma Adikarya Cemerlang mulai menerapkan
CRM dengan kombinasi IT (e-CRM) dengan tujuan
:
a. Mengenali pelanggannya dengan baik dan
mempercayainya
dengan
meningkatkan
pemahaman perusahaan akan kebutuhan mereka
sebagai individu, dan memenuhi harapan mereka
terhadap perusahaan
b. Menciptakan keunggulan kompetitif secara terus
menerus terhadap merek, produk, atau bahkan
perusahaan yang mereka miliki dibandingkan
dengan merek, produk atau perusahaan pesaing
Dalam kegiatan bisnisnya PT. Suma Adikarya
Cemerlang sudah menerapkan CRM secara
sederhana
dengan
menggunakan
aplikasi
spreadsheet seperti Ms. Excell untuk mengolah data
pelanggan menjadi sebuah database CRM. Data
pelanggan secara rajin dan teliti dicatat, sehingga
setiap mereka menggunakan jasa/produk dari
perusahaan, maka perusahaan bisa melayani sesuai
riwayat data transaksi. Tidak perlu mereka ditanyai
satu persatu secara detail, bahkan cukup dengan
menyebutkan Customer ID kita bisa tahu semua
informasi detail mereka. termasuk semua transaksi
yang biasanya dilakukan kepada PT. Suma Adikarya
Cemerlang.
Dalam merancang e-CRM pada PT. Suma Adikarya
Cemerlang penulis menggunakan metode desain
berorientasi objek dengan UML (Unified Modeling
Language) yang merupakan suatu kumpulan
konvensi pemodelan yang digunakan untuk
menentukan atau menggambarkan sebuah sistem
software yang terkait dengan objek (Henderi, 2008).
Berikut gambaran rancangannya :
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Gambar 3. Usecase e-CRM pada PT. Suma Adikarya Cemerlang

Pada Gambar 3 terlihat ada 4 aktor yang saling
berperan dalam penerapan e-CRM yaitu customer
member yang merupakan anggota dan datanya
sudah ada di sistem, customernonmember
merupakan customer yang belum menjadi member
dan belum ada data tentang member ini, sales atau
customerservice yaitu orang yang menginput detail
customer ke dalam sistem, dan yang terkhir yaitu
admin e-CRM yaitu orang yang mengkonfrigurasi
sistem dari agar lebih efisien dan menagani
permasalahan error pada sistem.

Dengan menerapkan CRM menggunakan IT (eCRM), PT. Suma Adikarya Cemerlang mencatat
semua kegiatan dilakukan dengan customer dan
kemudian disimpan secara lengkap, sehingga kalau
dibutuhkan akan mudah diakses. Hal ini dilakukan

agar saat perusahaan tumbuh semakin
berkembang, sistem dari CRM ini dapat
dibangun aplikasi yang sesuai business logic
dari
CRM
perusahaan.

Gambar 4. Prototype Version 1.0 e-CRM PT Suma Adikarya

Gambar 4 merupakan prototype version 1.0 pada
PT. Suma Adikarya Cemerlang. Prototype ini
merupakan pengembangan dari database CRM pada

spreadsheet Ms. Excell yang telah dikumpulkan
sebelumnya. Data-data yang telah ada mulai
direcord kedalam database pada sebuah web dengan
penerapan konsep e-CRM. Untuk mempermudah
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pencarian pada sistem e-CRM yang dibuat diberikan
fungsi searching agar proses pencarian dapat
dilakukan dengan cepat.

Gambar 5. Menu Search di e-CRM PT. Suma Adikarya Cemerlang

Gambar 5 merupakan fasilitas search untuk
pencarian data customer yang telah diinput
sebelumnya pada gambar 4.
Penerapan strategi e-CRM yang coba diterapkan
oleh PT. Suma Adikarya Cemerlang meliputi
memperoleh
pelanggan
baru
(Acquire),
meningkatkan
hubungan
dengan pelanggan
(Enhance), dan mempertahankan pelanggan (Retain)
yang berujung pada terciptanya kesetiaan
pelanggan.
Disamping itu, terdapat beberapa aktivitas utama
dalam konsep Customer relationship management
(CRM) yang mulai diterapkan pada PT. Suma
Adikarya Cemerlang yaitu :
3.1 Implementasi e-CRM Dengan Proses Bisnis
Di PT. Suma Adi Cemerlang
Dalam penerapan suatu rancangan e-CRM, pastilah
perusahaan harus mengetahui apa saja yang
dibutuhkan oleh pelanggan dan apa saja yang
mereka inginkan. Secara umum, beberapa aktivitas
utama dalam konsep e-CRM adalah sebagai berikut
:
a. Membangun database pelanggan
Database dibangun dengan menggunakan
MySQL, suatu aplikasi yang digunakan untuk
memanajemen suatu data dan banyak
digunakan khalayak diseluruh dunia (Wahana
Komputer, 2010). Selanjutnya dilakukan data
convertion dari database pelanggan yang
terdapat pada spreadsheet ke dalam database
yang baru.
b. Membuat profil dari setiap pelanggan
Langkah selanjutnya adalah menentukan dari
segmen apa pelanggan tersebut berasal untuk
disamakan dengan kebutuhan produk yang
ditawarkan. Hal yang patut diperhatikan pada
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c.

bagian ini adalah usage dan uses, yaitu usage
adalah suatu knowledge yang berhubungan
dengan seberapa banyak pelanggan yang
memakai produk yang ditawarkan, sedangkan
uses adalah kegunaan produk atau jasa yang
ditawarkan bagi dampak si pelanggan.
Analisis profitabilitas
dari tiap-tiap
pelanggan
Dalam analisis profitabilita ada 2 hal yang
harus dinilai dari tiap pelanggan:
• Pertama adalah revenue/penerimaan yang
dihasilkan dari pelanggan.Aspek revenue
dapat dilihat dari Beberapa hal :
1. Dari penggunaan produk dan layanan
yang mereka konsumsi sekarang
2. Menghitung
seberapa
banyak
kemungkinan
penggunaan
produk/layanan itu pada tahun-tahun
mendatang.
3. Kemungkinan penggunaan produk/
layanan lain yang ada dalam perusahaan
• Kedua adalah cost/ pengeluaran yang
dikeluarkan untuk pelanggan. Pada aspek
biaya yang perlu diperhitungkan adalah,
mulai dari biaya akuisisi sampai pada biaya
untuk mempertahankan pelanggan tersebut,
dan juga biaya dari kesempatan yang hilang
karena melayani pelanggan tersebut.
Dari menghitung dan membandingan antara
aspek
penerimaan
dan
pengeluaran
perusahaan mulai dapat memilah pelanggan
mana yang memberikan keuntungan yang
lebih banyak dan pelanggan mana yang
tidak
memberikan
terlalu
banyak
keuntungan.
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d. Interaksi dengan pelanggan yang lebih
targeted dan customized
Dengan profil yang lebih jelas, perusahaan akan
lebih mudah untuk melihat kebutuhan yang
berbedabeda dari setiap pelanggan. Informasi
ini tentu saja akan memudahkan perusahaan
untuk memberikan penawaran tentang produk
dan layanan yang disesuaikan kebutuhan
mereka. Dengan tingkat kebutuhan yang
dipetakan, perusahaan juga dapat memberikan
komunikasi pemasaran terpadu yang lebih
personal dan customized. Pelanggan akan lebih
merasa diperlakukan secara individual yang
tentu saja akan memberikan pengalaman yang
lebih menarik dan mendukung proses kepuasan
pelanggan. Dan tentu saja untuk jangka panjang
adalah bagaimana hal tersebut dapat
menciptakan loyalitas pelanggan untuk terus
memakai produk atau layanan perusahaan.
e. Software dan peranannya dalam aplikasi
CRM
Bahasa pemrograman dalam perancangan eCRM yang digunakan adalah PHP (Hypertext
Preprosesor)
yang
merupakan
bahasa
pemrograman untuk dijalankan melalui
halaman web (Rulianto, 2010), sedangkan
software pendukung yang digunakan dalam
mendisain dan membuat e-CRM ini adalah
Adobe Dreamweaver CS5 salah satu aplikasi
yang dapat digunakan untuk melakukan
perancangan design web secara visual atau
aplikasi web editor (Wahana Komputer, 2011).
Aplikasi e-CRM berguna bagi perusahaan
dalam banyak hal. Pertama, proses otomatisasi
dari seluruh data yang ingin dipakai perusahaan
dalam membangun database pelanggan.
Mencatat berapa kali mereka menghubungi
perusahaan dalam satu bulan, berapa kali
mereka menggunakan produk atau layan
perusahaan, dan berbagai data lain jika
dilakukan secara manual. Kedua, aplikasi eCRM memberikan laporan-laporan dari data
yng dikumpulkan sehingga dapat menjadi
informasi yang berguna bagi manajeman untuk
proses pengambilan keputusan. Aplikasi CRM
akan menjadi Decision Support System, di mana
pihak manajemen tidak lagi direpotkan pada
urusan teknis dalam membuat laporan dan
menyusun informasi yang dibutuhkan.
Kelima bagian di datas adalah merupakan
kriteria yang akan dikumpulkan untuk
kemudian dirancang menjadi awal bagi
perancangan suatu sistem e-CRM.

Gambar 6. CRM in Business Process
(Sumber:http://syarifuddin.dagdigdug.com/files/2009/01/o
penbravo_modules.jpg)

Gambar 6 di atas menjelaskan mengenai bagaimana
proses binis sejalan dengan CRM, dari gambar
diatas dapat dilihat beberapa komponen seperti
Procurement, Finance, dan lain sebagainya yang
akan terintegrasi menjadi satu untuk dijadikan
sumber data bagian internal maupun eksternal. CRM
adalah bagian eksternal perusahaan oleh karena itu
kegiatan yang terjadi di backoffice akan mendukung
kegiatan fornt office dan sebaliknya.
4. Kesimpulan
Elektronic Customer Relationship Management
disingkat e-CRM adalah perpaduan pemanfaatan IT
dengan strategi manajemen yang secara khusus
membahas teori mengenai penanganan hubungan
antara perusahaan dengan pelanggannya dengan
tujuan meningkatkan nilai perusahaan di mata para
pelanggannya.
Untuk mendapatakan fungsi-fungsi yang maksimal
perusahaan dapat membangun e-CRM dengan
berbagai cara yang di antaranya adalah :
 Membangun database pelanggan yang kuat
 Membuat profil dari setiap pelanggan
 Analisis profitabilitas dari tiap-tiap pelanggan
 Interaksi dengan pelanggan yang lebih target dan
customize
Ada 3 aspek penting perusahaan dalam proses
implementasi CRM: untuk membangun E-CRM (1)
Proses dan prosedur, (2) orang, dan (3) sistem dan
teknologi.
Penerapan konsep e-CRM dilakukan secara
berkesinambungan, menggunakan data yang akurat
yang akan memberikan layanan terbaik kepada
pelanggan melalui teknologi informasi. Penerapan
teknologi dalam aplikasi e-CRM perlu terus
ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Penerapan e-CRM harus pula diikuti oleh
peningkatan kualitas produk dan jasa yang
dipasarkan oleh perusahaan. Faktor manusia perlu
diperhatikan dalam memberikan pelayanan kepada
pelanggan.
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