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ABSTRAK 

 
 

CV.X merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan 
alat kesehatan. Dengan penerapan CRM yang baik maka perusahaan ini 
dapat mendapatkan pelanggan baru, meningkatkan nilai yang diperoleh 
dari pelanggan serta mempertahankan pelanggan yang dapat 
mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Informasi yang di hasilkan 
oleh CRM dapat memberi manfaat bagi perusahaan dan pelanggan. 
Kebutuhan dan keinginan pelanggan dapat terfasilitasi dengan baik dan 
menjadi umpan balik bagi perusahaan untuk menghasilkan layanan dan 
perubahan untuk peningkatan kepuasan pelanggan. 

Dalam pembuatan aplikasi ini telah dilakukan beberapa langkah 
yaitu merancang sstem informasi dengan menyusun table-tabel database 
dan merancang konsep yang digunakan untuk merancang website maupun 
SMS gateway  serta desain sesuai dengan kebutuhan menggunakan PHP 
dan Gammu. Pembuatan prototype ini bertujuan agar lebih memudahkan 
perusahaan dalam pemasaran produknya dan juga bagi pelanggan karena 
tidak perlu mendatangi langsung ke lokasi untuk melihat maupun membeli 
produk yang diinginkan. 

Dari hasil uji coba system membuktikan bahwa dengan adanya 
aplikasi ini dalam pemesanan barang, pemasaran produk, maupun 
pengecekan harga produk menjadi lebih mudah dengan adanya website 
dan SMS Gateway. 

 
 
 
 

Kata kunci : Customer Relationship Management,  SMS Gateway, pemesanan   
barang, alat kesehatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dunia telekomunikasi dan informasi semakin hari semakin berkembang 

pesat. Persaingan bisnis juga kian ketat, hal ini kemudian mendorong pelaku 

bisnis untuk lebih inovatif dalam menarik perhatian pelanggan. Satu sama 

lainnya saling berlomba-lomba menawarkan produk mereka masing–masing. 

Berbagai media mereka gunakan untuk memperlancar usahanya. Media yang 

sedang berkembang pesat saat ini adalah teknologi internet dan alat 

komunikasi handphone. Yang menjadi langkah penting saat ini adalah yang 

harus dilakukan perusahaan agar merebut pasar untuk di jadikan pelanggan 

dan memelihara pelanggan tersebut dalam jangka waktu yang lama. 

Customer Relationship Management (CRM) adalah merupakan suatu 

metode untuk mengembangkan strategi bisnis yang berpusat pada pelanggan. 

Dengan penerapan CRM yang baik maka perusahaan dapat mendapatkan 

pelanggan baru, meningkatkan nilai yang diperoleh dari pelanggan serta 

mempertahankan pelanggan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi 

perusahaan. Informasi yang di hasilkan oleh CRM dapat memberi manfaat 

bagi perusahaan dan pelanggan. Kebutuhan dan keinginan pelanggan dapat 
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terfasilitasi dengan baik dan menjadi umpan balik bagi perusahaan untuk 

menghasilkan layanan dan perubahan untuk peningkatan kepuasan pelanggan. 

CV. X merupakan sebuah industri yang bergerak dalam bidang penjualan 

alat-alat laboratorium kesehatan, alat-alat kedokteran, serta alat-alat yang 

digunakan dalam melakukan penelitian. Selama ini dalam memasarkan 

produk dan jual beli,  CV.X menggunakan media cetak. Jika ada pelanggan 

yang akan membeli produk dari CV tersebut, maka pelanggan datang 

langsung dan melihat katalog yang disediakan oleh CV tersebut. Dengan 

semakin berkembangnya dua teknologi yaitu internet dan handphone, maka 

muncul ide untuk membuat suatu aplikasi layanan informasi produk dan pesan 

barang yang bisa dilakukan melalui keduanya yang mana bertujuan untuk 

lebih mempermudah pelanggan dalam mendapatkan informasi produk 

maupun pemesanan barang. Untuk CV. X, juga bisa  bermanfaat dalam 

mengembangkan pemasaran dari produk nya serta lebih mudah untuk 

mengelola hubungan dengan pelanggan dengan cara mengumpulkan segala 

bentuk interaksi pelanggan melalui CRM (Customer Relationship 

Management) yang merupakan salah satu fasilitas yang ada pada aplikasi 

tersebut.   

1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam perancangan dan pembuatan tugas akhir ini 

meliputi : 

a. Bagaimana membuat suatu aplikasi yang dapat mempermudah pelanggan 
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dalam  mendapatkan informasi produk  pada CV. X 

b. Bagaimana membuat suatu aplikasi yang dapat mempermudah pelanggan 

dalam melakukan pemesanan barang pada CV. X 

c. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat mempermudah CV.X untuk 

memasarkan produk serta mengelola hubungan dengan para 

pelanggannya. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan pada tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Pembayaran masih dilakukan secara manual melalui rekening bank yang 

telah di tentukan. 

b. Pemesanan barang hanya dapat dilakukan melalui website .  

c. Layanan SMS hanya digunakan untuk, konfirmasi akifasi kode member,   

informasi tentang harga, dan informasi jika ada promo diskon yang sedang 

berlaku. 

d. Database yang digunakan adalah MySQL. 

e. Menggunakan XAMPP sebagai server. Karena XAMPP telah 

menyediakan beberapa paket pendukung diantaranya adalah Apache 

HTTP, MySQL, PHP, FileZilla FTP Server, phpMyAdmin, dll. 

f. Menggunakan Dreamweaver 8 sebagai editor PHP. 
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1.4 Tujuan  

 Tujuan yang ingin di capai dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk 

membuat perangkat lunak berbasis web yang dapat digunakan sebagai 

pemberian informasi produk kepada pelanggan, tanpa pelanggan mendatangi 

langsung ke tempat penjual sehinga mempermudah dalam pemasarannya serta 

pelayanan jual beli produk karena pemesanan produk yang akan di beli bisa 

dilakukan melalui internet. Selain itu juga dapat mempermudah pemilik dan 

admin CV.X untuk memasarkan produk yang ada serta mengelola hubungan 

baik dengan pelanggan. 

1.5 Manfaat  

Manfaat yang diperoleh dari pembuatan aplikasi ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Memberi kemudahan kepada customer untuk mendapatkan informasi 

produk yang akan di beli tanpa harus datang langsung ke lokasi sehingga 

memberi efisiensi dan efektifitas dari segi waktu dan biaya. 

2. Memberi kemudahan kepada CV dalam menyampaikan informasi produk 

serta pemasarannya kepada pelanggan. 

3. Memberi kemudahan kepada CV untuk menjalin hubungan baik dengan 

pelanggan. 
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1.6 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan menggunakan langkah–langkah sebagai 

berikut: 

a. Tahap Perencanaan 

Perencanaan sistem merupakan tahapan awal proses perancangan 

sistem, dimana pada tahapan ini menyusun dan menyiapkan segala 

sesuatu yang diperlukan selama pelaksanaan proyek. 

Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan survey awal. 

Survey ini bertujuan untuk melakukan pengenalan terhadap lingkungan 

dalam proyek yang akan dilakukan 

Langkah selanjutnya adalah identifikasi masalah. Identifikasi 

permasalahan yang terjadi pada CV X antara lain: 

a) Identifikasi masalah yang terjadi berhubungan dengan pemasaran 

produk. 

b) Identifikasi kebutuhan-kebutuhan dalam penerapan sistem.   

 

b. Tahapan Pengumpulan Data 

Pengumpulan data mempergunakan metode survey. Survey 

dilakukan dengan 3 cara yaitu : 

•    Observasi, dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan 

pada proses penyediaan barang. Melalui observasi akan diketahui 

kebutuhan pengguna terhadap sistem, kemampuan teknologi yang 
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mampu disediakan oleh pihak manajemen  

•    Wawancara (interview), melakukan wawancara dengan beberapa 

pelaku kunci yaitu petugas laboratorium (administrator dan analis 

medis). 

•    Analisis document, melakukan analisis terhadap dokumen yang 

terkait dengan administrasi pelayanan medis. Melalui analisis 

dokumen dapat di peroleh bukti-bukti otentik mengenai pelaksanaan 

pelayanan medis. 

c. Tahapan Desain Sistem 

Terdapat beberapa langkah dalam pembuatan desain sistem antara 

lain:  

• Work Flow System 

Merupakan penjelasan mengenai bagaimana sistem ini berjalan. 

• DFD (Data Flow Diagram) 

Merupakan penjelasan mengenai diagram aliran data pada  sistem  

tersebut. 

• ERD (Entity Relational Diagram) 

Merupakan proses yang menunjukan hubungan antar entity dan 

relasinya. ERD memiliki 2 (dua) model yaitu CDM (Conceptual Data 

Model) yang menjelaskan suatu hubungan antar entity secara conceptual. 

Sedangkan yang kedua adalah model PDM (Physical Data Model) yang 

menggambarkan hubungan antar entity secara fisik.  
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• Rancangan antarmuka (Interface) 

Merupakan rancangan tiap halaman dari aplikasi yang di buat 

d. Tahapan Pembuatan Aplikasi 

Melakukan pembuatan aplikasi ini berdasarkan analisa dan 

perancangan sistem yang telah dibuat sebelumnya. 

e. Tahapan Evaluasi 

Melakukan uji coba sistem secara keseluruhan, apakah terjadi 

kesalahan proses dan melakukan modifikasi bila terjadi kesalahan proses. 

f. Penulisan Tugas Akhir 

Pada tahap terakhir ini disusun buku sebagai dokumentasi dari 

pelaksanaan tugas akhir. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan penulisan tugas akhir ini tersusun atas: 

BAB  I:  PENDAHULUAN 

Berisi tentang gambaran umum latar balakang penulisan tugas akhir, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, 

metodologi penulisan dan sistematika penulisan. 

BAB II:  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang teori-teori penunjang pembuatan sistem yang membahas 

tentang pembuatan prototype implementasi CRM berbasis web dan SMS 

gateway 
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BAB III:  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Analisa dan perancangan sistem antara lain berisi tentang konsep dan 

kondisi tentang tool-tool atau alat-alat bantu yang diperlukan untuk  instalasi 

prototype implementasi CRM berbasis web dan SMS gateway 

BAB IV :  IMPLEMENTASI SISTEM 

Pada bab ini akan membahas tentang implementasi dari hasil 

perancangan beserta penjelasan dan tentang pengujian yang dilakukan 

terhadap sistem atau alat yang telah dibuat.   

BAB V    :   UJI COBA DAN EVALUASI SISTEM  

Pada bab ini membahas tentang uji coba dari program yang telah 

berjalan dan melakukan evaluasi pada program tersebut. 

BAB VI   :  PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran-saran mengenai Tugas Akhir 

yang disusun. 
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