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ABSTRACT 
Dharma Gravire is the first enterprise which serves the kinds of gravure’s products. The company provide facilities to 
fulfill customer’s needs. This research proposes an approach to analyze and design e-CRM within the company. The 
research method involves literature study, analysis using SWOT, and design including user interface, process and 
program design. The system is setup using a web-based application, so that customers can use the application 
interactively. By using the application, the marketing and service processes can be conducted easily and the customer 
satisfaction gets higher. 
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1. Pendahuluan 
Perusahaan harus dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan karena pelanggan adalah sumber pendapatan 
perusahaan. Salah satu upaya untuk menjawab kebutuhan yang diharapkan akan mendorong perusahaan untuk melayani 
para pelanggan dengan lebih baik lagi adalah dengan menerapkan e-CRM yang merupakan suatu aplikasi yang dibuat 
untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. E-CRM bukanlah satu-satunya kunci sukses dalam memberikan pelayanan 
yang terbaik, tetapi e-CRM sebagai solusi akan memberikan berbagai kemudahan dan peningkatan kualitas pelayanan 
kepada pelanggan dan e-CRM bukanlah solusi teknologi, melainkan solusi bisnis yang didukung oleh teknologi. Maka, 
Dharma Gravire menerapkan konsep e-CRM dengan tujuan sebagai solusi bisnisnya yang didukung oleh teknologi 
informasi. Dengan penerapan e-CRM, perusahaan dapat memberikan berbagai kemudahan dan peningkatan kualitas 
layanan kepada pelanggannya. 
 
1.1  Ruang Lingkup 
Ruang lingkup pembahasan dalam penulisan penelitian ini akan dibatasi pada : 
• Informasi yang ada dalam situs rancangan adalah informasi mengenai perusahaan dan informasi produk yang 

tersedia baik harga, spesifikasi, visualisasi dan keunggulan produk sistem pemesanan produk secara personalized 
item.  

• Penggunaan basis-data pelanggan yang telah ada untuk melakukan sentuhan pribadi (personal touch) kepada 
pelanggan agar dapat membangun hubungan sehingga terjadinya transaksi yang berkelanjutan (repeat order). 

• Perancangan tidak membahas mengenai masalah pembayaran on-line. 
 
1.2 Tujuan  
Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah : 
• Menganalisa sistem yang berjalan pada Dharma Gravire sehingga dapat diketahui kelemahan dari sistem yang ada. 
• Merancang e-CRM pada Dharma Gravire. 
 
1.3 Manfaat  
Manfaat yang diharapkan dari penulisan penelitian ini adalah : 
• Meningkatkan kualitas dari proses bisnis Dharma Gravire. 
• Memperluas daerah pemasaran Dharma Gravire. 
• Mendapatkan pelanggan baru dengan menawarkan pelayanan yang lebih kompetitif. 
• Membantu perusahaan untuk menjaga dan meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan secara langsung 

(personal touch). 
• Meningkatkan sales Dharma Gravire secara signifikan. 
• Meningkatkan kepuasan pelanggan dan calon pelanggan terhadap layanan Dharma Gravire. 
• Semakin tingginya kesetiaan pelanggan terhadap Dharma Gravire sehingga terjadinya transaksi berkelanjutan 

(repeat order). 
 
2. Landasan Teori 
2.1 CRM 
CRM adalah suatu strategi bisnis yang menggunakan teknologi informasi untuk menghasilkan perusahaan yang 
berkompeten, terpercaya dan terintegrasi dengan pelanggan berdasarkan sisi pelanggan sehingga semua proses dan 
interaksi dengan pelanggan membantu terpeliharanya dan meningkatkan hubungan relasi yang menguntungkan. 
[Zikmund, McLead dan Gilbert, 2003]. CRM didefinisikan sebagai strategi sales, marketing dan service yang terintegrasi 
[Kalakota dan Robinson, 2001]. CRM adalah proses dinamis dalam mengatur hubungan antara pelanggan dengan 
perusahaan agar para pelanggan dapat memilih untuk tetap melanjutkan hubungan saling menguntungkan secara 
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komersial dan untuk mengantisipasi agar hubungan tersebut tidak menjadi tidak menguntungkan perusahaan [Bergeron, 
2002]. 
CRM memiliki 3 fase [Kalakota dan Robinson,2001] , yaitu : 
• Menjaring pelanggan baru (Acquire). 

Perusahaan mendapatkan pelanggan baru dengan mempromosikan keunggulan produk dan jasa perusahaan. 
Perusahaan mendemonstrasikan bagaimana mereka menegaskan kembali lingkup/batasan performa industri dengan 
menghargai kenyamanan dan inovasi. Proporsi nilai bagi pelanggan adalah penawaran dari produk superior yang 
ditempa oleh pelayanan yang memuaskan. Mendapatkan pelanggan baru menuntut tingkatan yang serupa dengan 
determinasi. Strategi untuk akuisisi yang berhasil membutuhkan perencanaan yang benar-benar matang guna 
menyusun penjualan yang kaya, tinggi, dan terintegrasi, dan mendukung pengalaman bagi pelanggan. 

• Meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan keuntungan dari pelanggan yang telah ada (Enhance). 
Perusahaan meningkatkan hubungan pelanggan dengan memberikan perhatian yang memuaskan dalam up-selling 
dan cross-selling, yang dengan cara demikian juga memperdalam dan memperluas hubungan tersebut. Proporsi nilai 
bagi pelanggan adalah penawaran dari kenyamanan yang lebih besar dengan biaya yang rendah (one-stop shopping). 
Perusahaan dapat membuktikan komitmen mereka pada basis keseharian dengan menyediakan waktu untuk 
mendengarkan keluhan/pendapat pelanggan dan dengan mengembangkan fokus pelayanan mereka. 

• Mempertahankan pelanggan yang menguntungkan untuk kelangsungan hidup (Retain). 
Retensi berfokus pada kemampuan adaptasi pelayanan mengirimkan apa yang dikehendaki pelanggan dan bukanlah 
yang dikehendaki pasar. Proporsi nilai bagi pelanggan adalah penawaran dari suatu hubungan yang proaktif yang 
bekerja pada bidang yang menjadi ketertarikan/minat pelanggan yang paling baik. Alasan dibalik strategi ini adalah 
sederhana : jika perusahaan ingin mendapatkan untung, pertahankan pelanggan yang baik. 
 

Ada 3 jenis aplikasi CRM yaitu : 
• Operational CRM 

Operational CRM adalah pengelolahan secara otomatis dari proses bisnis secara terintegrasi dan horizontal termasuk 
customer touch-points dan integrasi front-back office. 

• Analytical CRM 
Analytical CRM adalah analisis data yang diperoleh dari Operational CRM dengan memanfaatkan tools dan software 
untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai perilaku pelanggan atau kelompok pelanggan. 

• Collaborative CRM 
Collaborative CRM adalah seperangkat aplikasi dari pelayanan kolaborasi termasuk e-mail, e-communities, publikasi 
personal dan alat lainnya yang sejenis yang dirancang untuk memfasilitasi interaksi antara pelanggan dengan 
perusahaan. Dengan Collaborative CRM, perusahaan berkolaborasi dengan partners, pemasok, dan pelanggan untuk 
memperbaiki proses dan memenuhi kebutuhan pelanggan. 
 

Beberapa manfaat dari sistem CRM bagi perusahaan adalah sebagai berikut  [Zikmund, 2003]: 
• Customer Focus 

Perusahaan bersedia memandang proses pembelian dari pandangan pelanggan, dengan memperhatikan perasaan 
pelanggan dan memperlakukan informasi pelanggan dengan baik. 

• Customer Relation 
Mempertahankan pelanggan dan membangun loyalitas pelanggan adalah tujuan utama dari pendekatan CRM. Biaya 
untuk memperoleh pelanggan baru mungkin tinggi. Pepatah bisnis lama mengatakan “Diperlukan biaya enam kali 
lebih besar untuk memperoleh pelanggan baru daripada mempertahankan pelanggan lama”. Banyaknya jumlah 
pelanggan yang bertahan pada suatu perusahaan dapat meningkatkan pendapatan, dan dalam banyak kasus juga bisa 
mengurangi biaya. 

• Share of Customer 
Perusahaan selalu ingin menyenangkan pelanggan secara langsung dimana sebagian pelanggan juga menginginkan 
agar perusahaan menawarkan sesuatu yang lain dari yang pernah mereka beli sebelumnya. 
Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : 

o Cross Selling yaitu pemasaran produk lengkap pada pelanggan lama. 
o Up Selling yaitu pemasaran produk yang mempunyai nilai yang lebih tinggi pada pelanggan baru dan lama. 

• Long-term profitability 
Apabila perusahaan dapat berfokuskan pada pelanggan, mempertahankan pelanggan loyal dan meningkatkan jumlah 
pelanggan maka perusahaan kemungkinan besar akan memperoleh dan bahkan meningkatkan keuntungan jangka 
panjang. 
Sedangkan manfaat dari sistem CRM bagi pelanggan adalah (Zikmund, 2003, pp8-9): 

• Continuity  
Kontinuitas diperoleh dari hubungan dengan penjual yang sama sehingga mempermudah proses pembelian 
pelanggan. 

• Contact point 
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Pembeli ingin menjadi pelanggan tetap karena mereka ingin berbisnis dengan perusahaan yang menyediakan 
konsistensi kualitas produk dan jasa. Oleh karena itu, sistem CRM harus memungkinkan pelanggan untuk 
berhubungan dan berkomunikasi dengan perusahaan. Jadi contact point ini adalah metode interaksi seperti melalui 
telepon, e-mail, poin pembelian dan sebagainya. 

• Personalization  
Perusahaan harus mengetahui nama pelanggan, rutinitas pembelian pelanggan sehingga dapat memprediksi 
kebutuhan pelanggan yang bervariasi dengan baik. Dengan teknologi informasi yang tepat, pelanggan dapat 
memperoleh manfaat dari jasa personalisasi. 

Sistem juga adalah kumpulan dari komponen-komponen peralatan model requirements, function dan interface 
[Mathiassen, Lars,  2000]. 
 
Tujuan dari kerangka bisnis CRM  meliputi [Kalakota dan Robinson , 2001]: 
• Menggunakan hubungan yang telah ada untuk menambah pendapatan. Perusahaan memandang pelanggan secara 

luas untuk memaksimalkan hubungan diantara mereka sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan 
dengan mengidentifikasi, menarik dan mempertahankan pelanggan yang potensial. 

• Menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang terbaik. 
• Dengan menggunakan informasi pelanggan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi kebutuhannya, maka 

pelanggan tidak perlu berulang kali meminta informasi yang mereka butuhkan kepada perusahaan sehingga 
menghemat waktu dan mengurangi frustasi mereka. 

• Memperkenalkan saluran proses dan prosedur yang konsisten dan dapat ditiru. Dengan perkembangan saluran 
komunikasi bagi pelanggan, maka semakin banyak karyawan yang terlibat dalam transaksi penjualan, sehingga 
perusahaan harus memperbaiki konsistensi proses dan prosedural. 

Jadi tujuan CRM adalah untuk memperoleh hubungan dengan pelanggan yang dapat memberikan keuntungan yang 
signifikan bagi perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, bagian pemasaran, penjualan dan pelayanan harus 
bekerjasama lebih erat dalam sebuah teamwork dan saling berbagi informasi. 
 
2.2  E-CRM 
E-CRM adalah strategis bisnis yang menggunakan teknologi informasi yang memberikan perusahaan suatu pandangan 
pelanggannya secara luas, yang dapat diandalkan dan terintegrasi sehingga semua proses dan interaksi pelanggan 
membantu dalam mempertahankan dan memperluas hubungan yang menguntungkan secara bersama [Zikmund, 2003] 
Ada beberapa faktor yang merupakan penentu keberhasilan dari penggunaan teknologi e-CRM, yaitu [Brown, 2000]: 
• Kerelaan dari pelanggan-pelanggan yang berbeda untuk menerima teknologi 
• Pelaksanaan versus harapan pelanggan terhadap teknologi itu. 
• Integrasi dari teknologi baru dengan teknologi yang telah ada. 
• Desain dan pengembangan fondasi teknologi yang memungkinkan penyebaran teknologi baru secara tepat waktu. 
• Penggunaan customization yang disediakan oleh aplikasi web. 
Kematangan teknologi dan ketidakpastian dari siapa yang akan berhasil dalam lingkup teknologi ini. 
 
2.3  Analisis SWOT  
 SWOT adalah identifikasi berbagai factor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. SWOT terdiri dari 
strength, weakness, opportunity dan threats yang dianalisa oleh perusahaan tersebut untuk menentukan langkah-langkah 
strategis untuk perusahaan tersebut.  
• Strength 
• Weakness 
• Opportunity 
• Threats 

 
2.4  Interaksi Manusia dan Komputer 
IMK (Interaksi Manusia Komputer) adalah suatu studi mengenai bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer dan 
sampai sejauh mana komputer dikembangkan untuk interaksi yang berhasil dengan manusia. Satu faktor penting dari 
IMK adalah user-user yang berbeda akan membentuk konsepsi-konsepsi atau model-model mental yang berbeda 
mengenai cara mereka berinteraksi, belajar dan menyimpan pengetahuan dan keahlian (model kognitif yang berbeda 
untuk orang dengan “left-brained” dan “right-brained”). Pada akhirnya, preferensi user akan berubah setelah mereka 
secara gradual menguasai interface-interface baru [Shneiderman, Ben ,1998]. 
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3. Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan 
 

     
Gambar 1. Rich Picture, Use Case, dan Class Diagram dari Sistem yang Sedang Berjalan 

 
Analisis SWOT 
Internal Faktor Analisis SWOT 
Strenghts 
• Memiliki mesin gravire yang berteknologi tinggi. 
• Desain produk dapat disesuaikan dengan keinginan pelanggan. 
• Lokasi strategis. 
• Adanya pelayanan pengiriman barang. 
Weakness 
• Belum memiliki CRM yang berbasis web. 
• Keterbatasan teknologi informasi. 
• Sulit menjangkau pelanggan di luar Jabotabek. 
Eksternal Faktor Analisis SWOT 
Opportunities 
• Pemakai internet semakin banyak. 
• Belum banyak perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan personalized item.  
• Kebutuhan pasar hasil produk gravire semakin meningkat. 
Threats 
• Kompetitor dari luar negeri yang akan masuk ke Indonesia. 
• Desain produk yang tidak diterima oleh pasar. 
 
Permasalahan Yang Dihadapi 
Ada berbagai macam permasalahan yang tengah dihadapi oleh perusahaan,  antara lain: 
• Pelanggan yang ingin melakukan order harus datang ke outlet-outlet yang ada. 
• Pelanggan hanya dapat melakukan transaksi pada saat jam kerja mulai dari jam 10.00 – 21.00 dan di luar jam kerja, 

transaksi tidak dapat dilayani. 
• Pelanggan/calon pelanggan sulit untuk melihat informasi produk dan brosur karena informasi produk masih kurang. 
• Pelanggan belum dapat memberikan kritik dan saran untuk Dharma Gravire karena belum adanya sistem untuk 

melayani kritik dan saran tersebut. 
 
Usulan Pemecahan Masalah 
Usulan pemecahan masalah di atas adalah: 
• E-CRM merupakan salah satu solusi yang bisa mengatasi masalah tempat dan jarak, dimana dengan menggunakan 

web jangkauan perusahaan akan lebih luas dan tanpa dibatasi oleh jarak, untuk menggapai pelanggan akan lebih 
mudah, dan pelayanan akan lebih maksimal tanpa dibatasi oleh tempat. 

• Pelayanan yang berbasis web dapat membantu perusahaan untuk dapat menjawab dan merespon kebutuhan 
pelanggan tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Pesanan dapat diterima 24 jam, di luar jam kerja pesanan dapat 
ditampung. 

• Dengan web, pelanggan dapat melihat secara langsung produk-produk yang dijual oleh perusahaan Dharma Gravire 
tanpa harus datang ke outlet yang ada.  

• Dengan e-CRM kritik dan saran pelanggan dapat ditampung. 
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4. Perancangan Sistem Yang Diusulkan 

   
Gambar 2. Use Case dan Class Diagram Sistem Yang Diusulkan 

 
Usulan Sistem Baru 
Tiga tahap arsitektur sistem e-CRM yaitu tahap acquire (mendapatkan), enhance (meningkatkan) dan retain 
(mempertahankan). Berikut ini penjelasan dari masing-masing tahap : 
1. Acquire (mendapatkan) 

• Membership 
Tersedianya membership yang gratis dan memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, sehingga para calon 
pelanggan akan tertarik. 

• Product And Price Information 
Adanya penyajian informasi produk dan harga terutama untuk produk baru maupun promo produk, sehingga 
dapat menarik calon pelanggan untuk menjadi pelanggan. 

• Testimonial 
Berbagi rasa dan kisah pengalaman kepuasan pelanggan yang secara positif merasakan kualitas produk ataupun 
kehandalan pelayanan e-CRM yang telah dialaminya, sehingga calon pelanggan dapat tertarik untuk segera 
menjadi pelanggan. 

2. Enhance (meningkatkan) 
• Special Promo 

Promosi khusus yang menarik setiap adanya event-event khusus maupun penawaran khusus tertentu yang telah 
ditetapkan, sehingga pelanggan yang sudah ada akan tertarik dengan penawaran yang ditawarkan, diharapkan 
pelanggan akan berbelanja kembali atau bahkan semakin banyak berbelanja. 

• Customize 
Pelanggan dapat memodifikasi sedikit terhadap suatu produk sehingga produk tersebut memiliki nilai khusus 
bagi pelanggan, contoh: memesan produk dengan tulisan yang diinginkan di produk tersebut. 

• Newsletter 
Newsletter bulanan dikirimkan kepada pelanggan, berisikan produk-produk baru dan promo produk dan juga 
berisikan beberapa testimonial terbaik para pelanggan, ditambah beberapa artikel yang bermanfaat untuk para 
pelanggan sehingga dengan adanya pengiriman newsletter melalui email ini dapat menarik dan meningkatkan 
kembali minat pelanggan untuk berbelanja kembali. 

• FAQ 
Seputar mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh para pelanggan yang sudah dijawab 
sehingga memudahkan pelanggan lainnya untuk dapat mengerti atau mengatasi pertanyaan masalah seputar 
produk maupun perusahaan. 

• Question And Answer 
Pelanggan dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Dharma Gravire seputar produk yang dijual, cara 
pemesanan atau yang lainnya dan akan dijawab oleh admin. 

3. Retain (mempertahankan) 
• Poin 

Pemberian poin di setiap order yang dilakukan pelanggan sesuai dengan nilai poin yang telah ditetapkan. Poin 
ini diakumulasikan dan dapat ditukarkan dengan produk yang ditawarkan sebagai reward. Dimaksudkan 
penggunaan poin ini akan membuat pelanggan merasakan adanya keuntungan lebih jika terus berbelanja. 

• History Belanja 
Tersedianya history atau sejarah belanja pelanggan, sehingga pelanggan dapat mengetahui produk-produk apa 
saja yang pernah mereka pesan dan tentunya sejarah belanja ini dapat mengingatkan mereka bahwa mereka telah 
memesan produk tersebut, dan pada fungsi ini juga ditampilkan produk yang disarankan untuk mereka 
berdasarkan pengolahan data history belanja mereka. 

• Kritik dan Saran 
Tersedianya tampungan untuk kritik dan saran sehingga dapat membangun hubungan yang lebih dekat dengan 
pelanggan karena kritik dan saran akan sangat terbuka untuk para pelanggan, demi meningkatkan kualitas dari e-
CRM yang sudah ada dan menjaga komunikasi dengan pelanggan. 
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• E-mail Ulang Tahun 
Pengiriman e-mail yang berisi ucapan ulang tahun kepada pelanggan yang merayakan, sehingga pelanggan 
merasa diperhatikan. 

 
Gambar 3. Rancangan Layar Home dan Tampilan Layar Home 

 
5. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi dan evaluasi terhadap keseluruhan sistem, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
• Dengan konsep e-CRM perusahaan menyediakan membership gratis bagi pelanggannya, menampilkan informasi 

mengenai produk dan harga (product and price information), serta pelanggan diberi kesempatan untuk dapat 
membagikan testimonialnya.  

• Untuk meningkatkan penjualannya (sales), perusahaan memberikan special promotion melalui website yang 
diharapkan dapat memberikan informasi kepada pelanggan, customize sehingga pelanggan dapat memodifikasi suatu 
produk sehingga produk tersebut memiliki nilai khusus bagi pelanggan, newsletter melalui e-mail, FAQ dan question 
and answer yang akan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pelanggan. 

• Untuk dapat mempertahankan kesetiaan pelanggan, maka perusahaan menyediakan reward berupa poin, 
menyediakan history belanja sehingga pelanggan dapat mengetahui produk apa yang pernah mereka pesan, kritik dan 
saran, e-mail otomatis yang berisi ucapan ulang tahun kepada pelanggan yang merayakan, sehingga pelanggan 
merasa diperhatikan. 

 
6. Keterbatasan Penelitian 
Adapun beberapa saran yang diusulkan untuk mendukung jalannya sistem dan pengembangan sistem tersebut dengan 
baik, yaitu : 
• Pengembangan website dengan Bahasa Inggris, sehingga website dapat diakses dan dipahami oleh semua orang 

secara internasional. 
• Untuk pengembangan sistem selanjutnya, kami sarankan agar dibuat pembayaran secara on-line. 
• Desain dibuat dengan tambahan animasi yang menarik. 
• Konsep yang dibuat harus sesederhana mungkin, namun dapat menghasilkan suatu sistem analisa dan perancangan 

yang dapat menjadi pemecahan masalah perusahaan. 
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