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ABSTRACT 

As a company in an information era, PT. Sendang Rezeki needs to adapt to the current technology, PT. Sendang Rezeki 
considers to develop a new CRM. The analysis shows that CRM is the fittest solution, to maintain the relationship 
between the company and customers. The satisfaction of customers, and how the company brings the information to 
customers is very important. Having a web based CRM, the information distribution and personal services can be an 
added value. The systems is expected to increase the loyalty of customers and the reputation of the company. 
Keywords: 
 
1. Pendahuluan 
Perkembangan dunia teknologi informasi yang sangat pesat dewasa ini, tanpa disadari telah membuat banyak perubahan 
dan kemajuan salah satunya adalah pada dunia bisnis. Hal tersebut mengakibatkan bahwa setiap perusahaan harus 
memiliki strategi agar dapat mempertahankan, mengembangkan perusahaan, serta mendapatkan informasi yang cukup 
untuk meningkatkan kemajuan perusahaan.  
 
Cara–cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan, salah satunya adalah dengan 
menyediakan informasi yang dibutuhkan pelanggan dengan tepat waktu serta mudah untuk diakses kapanpun dan 
dimanapun. Mengingat semakin tingginya peran konsumen bagi suatu perusahaan maka dirasakan perlu untuk menjalin 
hubungan dengan pelanggan               yang lebih mendalam dan untuk jangka panjang melalui suatu pengaturan yang 
terencana, yang dikenal dengan istilah Customer Relationship Management (CRM). CRM merupakan suatu konsep 
dalam manajemen modern yang berusaha untuk menjaga hubungan antara perusahaan dengan pelanggan agar tercipta 
kepuasan pelanggan. CRM digunakan sebagai sarana penghubung dari suatu perusahaan ke pelanggannya. Dengan 
melalui channel (kanal) yang dikelola dengan baik, kita bisa mendengarkan apa yang diinginkan pelanggan, apa yang 
mereka keluhkan, bagaimana competitor bertindak terhadap produk/jasa kita, dan berbagai kegiatan sejenis.  CRM 
memiliki banyak manfaat bagi suatu perusahaan seperti : menarik pelanggan baru, mempertahankan loyalitas pelanggan 
yang potensial serta mengembangkan kualitas pelayanannya.  
 
Situs web merupakan salah satu sarana dalam menerapkan aplikasi CRM berbasis internet. Manfaat penggunaan CRM 
berbasis web–site adalah untuk membantu perusahaan dalam menyebarkan informasi serta melakukan interaksi dengan 
pelanggan dari berbagai tempat. Dengan e–CRM perusahaan dapat melakukan proses pembangunan dan memelihara 
hubungan dengan konsumen melalui aktivitas online.  
 
P.T  Sendang Rejeki merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembuatan meubel baik dengan design yang 
tersedia maupun custom design yang disediakan dari P.T Sendang Rejeki ataupun design dari pelanggan.  
 
Ruang lingkup perancangan modul pada website di PT. SENDANG REJEKI khususnya pada bidang furniture antara 
lain: 
• Merancang atau mendesain aplikasi CRM berbasis website. 
• Pengembangan website secara nyata (coding) dilakukan. 
• Implementasi website pada sebuah webserver. 
• Aplikasi e-CRM yang dirancang meliputi pemberian informasi yang up to date kepada pelanggan secara dua arah 

seperti e-mail, katalog, status pesanan pelanggan dan sebagainya. 
 
Tujuan dan Manfaat Penelitian 
• Mengembangkan sistem e-CRM dalam bentuk website yang terintegrasi. 
• Membantu meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dengan menyesuaikan kebutuhan pelanggan dan menjalin 

hubungan yang bersifat pribadi. 
• Memperluas jangkauan informasi kepada pelanggan. 

 
Manfaat yang dapat diperoleh yaitu: 
• Pelanggan yang telah terdaftar dapat berinteraksi secara real–time dengan perusahaan guna meningkatkan kualitas 

layanan.  
• Mempertahankan pelanggan yang sudah ada. 
• Menarik pelanggan baru. 
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• Meningkatkan efektivitas layanan. 
• Menanggapi keinginan pelanggan lebih cepat. 
• Meningkatkan kepuasan pelanggan. 
• Meningkatkan kinerja operasional perusahaan. 
 
Metodologi Penelitian 
Hasil–hasil yang diperoleh dari studi pustaka merupakan informasi–informasi yang bersifat teoritis dan ilmiah yang akan 
digunakan sebagai pedoman dalam penulisan. Observasi untuk mendapatkan data primer sehingga dapat diolah menjadi 
informasi yang lebih obyektif, dengan melakukan observasi langsung juga didapat proses bisnis PT. Sendang Rejeki yang 
lebih tepat sehingga mengakibatkan perancangan aplikasi CRM juga lebih detail dan sesuai. 
 
Metode  Perancangan 
Perancangan model, perancangan struktur menu dan hubungan antara halaman–halaman web, perancangan database, 
perancangan State Transition Diagaram (STD), perancangan Tampilan Layar: membuat rich picture, dan class diagram. 
 
2. Analisis Perusahaan 
• PT. Sendang Rejeki adalah perusahaan furniture yang menggunakan sistem by–order.  
• Pelanggan di PT. Sendang Rejeki dibagi menjadi dua yaitu pribadi dan perusahaan. 
• Jenis pesanan untuk produk dibagi 2 yaitu design dari PT. Sendang Rejeki (order) ataupun design dari pelanggan 

(custom order). 
• Untuk jenis order maka drafter akan mendesain dan mempresentasikan kepada pelanggan. 
• Untuk jenis custom order pelanggan dapat mengirimkan design sendiri melalui fax atau e-mail. 
• Sistem Pembayaran: 
a. Pelanggan pribadi tahap pertama (uang muka) 40%, tahap dua 30%, dan tahap tiga (pada saat barang diantar) 30% 
b. Pelanggan perusahaan tahap pertama (uang muka) 40% dan tahap dua (pada saat barang diantar) 60%. 

 
Gambar 1. Rich Picture Sistem Berjalan 

Kebutuhan yang belum terpenuhi: 
• Booking secara online 
• Pelayanan dimana saja dan kapan saja  
 
Permasalahan Sistem Berjalan  
• Tidak adanya showroom yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memperkenalkan desain–desain produk kepada 

pelanggan. 
• Belum adanya informasi tentang bahan baku yang digunakan untuk suatu produk. 
• Belum adanya informasi tentang proses pembuatan produk yang sedang dipesan oleh pelanggan. Hal ini membuat 

pelanggan harus terus menerus datang ke perusahaan untuk melihat perkembangan pembuatan produk yang dipesan. 
 

 

 

 



Konferensi Nasional Sistem dan Informatika 2010; Bali, November 13, 2010                KNS&I10-042 

 

 251

Hasil Analisis Sistem yang dibuat 
• Menyediakan menu products yang berguna untuk menampilkan contoh–contoh desain dari PT. Sendang Rejeki yang 

pernah dibuat fitur ini dapat dipergunakan sebagai gallery digital yang memperlihatkan hasil desain furniture yang 
dimiliki oleh perusahaan. 

• Menyediakan informasi tentang progress order yang akan dikirim ke dalam fitur inbox member untuk memberikan 
informasi tentang proses pembuatan produk yang dipesan oleh pelanggan. Pelanggan juga dapat memberikan 
komentar atau penambahan–penambahan mengenai detail–detail produk yang dipesan.  

• Mengintegrasikan website PT. Sendang Rejeki dengan Yahoo! Messenger sehingga calon pelanggan maupun 
pelanggan dapat berinteraksi langsung dengan pihak perusahaan melalui menu ini.  
 
 

Perancangan 
a. Class Diagram 

 
Gambar 2. Class Diagram 
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Gambar 3. Use case Diagram 

Gambar 3. adalah hasil pemetaan usecase diagramnya. 

 
Gambar 4. Tampilan Layar-Change Password Admin 

Admin site memiliki fungsi untuk mengganti pasword seperti pada gambar 4, menambah produk atau memanage produk-
produk seperti pada fungsi di feature Gambar 5. 
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Gambar 5. Tampilan Layar-Add new product Admin 

 
Gambar 6. Tampilan Layar Products 

Gambar 6. merupakan feature utama yang berisikan informasi mengenai produk. Jika user menginginkan produk yang 
tersedia maka user harus mendaftar terlebih dahulu untuk menjadi pelanggan. Pada layar ini tersedia pula custome order 
yang hanya dapat diisi oleh pelanggan.  
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Gambar 7. Tampilan Layar Contact Us 

Gambar 7. berfungsi sebagai jembatan antara pelanggan dengan pihak PT. Sendang Rejeki. Pada layar ini, pelanggan 
dapat mengajukan pertanyaan, saran ataupun kritik kepada perusahaan.   

 
Gambar 8. Tampilan Layar Register 

Gambar 8. menampilkan, apa saja yang harus diisi untuk menjadi pelanggan. Setelah berhasil akan muncul keterangan di 
atas, bahwa anda telah berhasil menjadi pelanggan. 
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Gambar 9. Tampilan Layar Change Profile 

Gambar 9. berisikan profile mengenai member. Pada menu ini, member dapat melakukan update profile yang 
dimilikinya. 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan pada hasil analisis dan pengembangan sistem e-CRM yang telah kami lakukan pada perusahaan furniture  
PT. Sendang Rejeki. Kami telah menarik beberapa kesimpulan utama, yaitu: 
• Pelanggan adalah hal yang paling utama untuk dapat diraih dalam suatu bisnis. Keunggulan kompetitif disini 

diperlukan untuk terus menjaga persaingan dengan para kompetitor lain nya. Dan dengan adanya feature yahoo 
messenger sangat membantu para pelanggan. Karena didalam feature ini pelanggan dapat  berkomunikasi, 
memberikan keluhan, dan bertukar pikiran tentang keinginan mereka dalam pemilihan dan pengajuan desain produk 
secara live dengan administrator perusahaan. Yang akan berpengaruh juga pada peningkatan layanan yang lebih cepat 
dibandingkan dengan sebelumnya. 

• Bagaimana agar para pelanggan lama tetap bertahan. Semuanya diwujudkan dengan cara bagaimana meningkatkan 
kepuasaan pelanggan yang telah ada dengan cara memberikan kemudahan, serta memberikan layanan khusus. Dengan 
adanya feature special offers, pelanggan akan diberikan kesempatan memperoleh produk–produk pilihan dengan 
harga yang terjangaku dan pada waktu–waktu tertentu. 
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