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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Bisnis persewaan motor di Yogyakarta saat ini sangat banyak, menyadari 

hal itu setiap perusahaan yang bergerak di bisnis ini berlomba-lomba untuk 

melakukan terobosan masing-masing agar tidak ketinggalan pelanggan, 

Yogyakarta di kenal sebagai kota pelajar dan kota wisata menyadari hal itu 

bisnis persewaan motor sangat tepat untuk di lakukan. Untuk itu perusahaan 

harus bisa membuat suatu sistem informasi yang bisa menunjang kinerja 

perusahaan sehingga dapat menciptakan kesetian pelanggan terhadap 

perusahaan. 

Pada persewaan motor yang sedang berjalan di Jogja Ngalor-Ngidul  

mempunyai sistem yaitu pelanggan melakukan pemesanan motor melalui 

telepon atau datang langsung ke Sewa Motor Jogja Ngalor-Ngidul kemudian 

pihak penyewaan akan mengecek ketersediaan motor dari buku pemesanan 

motor secara manual, jika motor tersedia maka pelanggan dapat menyewa 

motor dan menyerahkan KTP atau kartu tanda penduduk sebagai jaminan atau 

bukti telah menyewa pada Sewa Motor Jogja Ngalor-Ngidul, sedangkan jika 

motor tidak tersedia maka pelanggan tidak dapat menyewa motor dari Sewa 

Motor Jogja Ngalor-Ngidul. Sistem pemesanan yang sedang terjadi pada Sewa 

Motor Jogja Ngalor-Ngidul memiliki beberapa kendala bila pemesanan masih 
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dilakukan secara manual diantaranya karyawan Sewa Motor Jogja Ngalor-

Ngidul harus berada di tempat untuk menangani pemesanan motor.  

Cara yang tepat untuk menciptakan kesetiaan pelanggan kepada perusahaan 

yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan. 

Agar dapat mendukung proses bisnis yang berjalan pada Sewa Motor Jogja 

Ngalor-Ngidul ini dengan menggunakan Customer Relationship Management, 

karena Customer Relationship Management adalah suatu jenis manajemen 

yang secara khusus membahas teori mengenai penanganan hubungan antara 

perusahaan dengan pelanggan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan di 

mata para pelanggan. 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu, adalah bagaimana Costumer Relationship Management 

(CRM) dapat diimplementasikan untuk persewaan motor yang tepat kepada 

pelanggan sesuai yang diinginkan. 

1.3. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah bertujuan untuk mengarahkan dan memperjelas 

pembahasan masalah yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut : 

a) Penyewaan dapat dilakukan oleh pelanggan secara online maupun 

langsung  

b) Dengan adanya CRM sistem mampu :  

1. Memberitahukan promosi terbaru penyewaan, kepada pelanggan melalui 

nomer telepon.  



3 
 

 
 

2.  Memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada pelanggan melalui 

nomer telepon dan memberikan cashback 15% kepada pelanggan yang 

ber ulang tahun pada saat promosi. 

3.  Pelanggan mendapatkan reward  berupa satu poin setiap pesanan. 

1.4.  Tujuan Penelitian 

a) Membangun dan menerapkan Customer Relationship management 

(CRM) berbasis web 

b) Menjalin hubungan dengan pelanggan untuk meningkatkan keuntungan 

perusahaan  

1.5.  Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian kali ini adalah: 

1. Bagi masyarakat dapat memudahkan masyarakat umum dalam mencari 

informasi penyewaan motor. 

2. Bagi pelanggan, dapat memudahkan pelanggan dalam pemesanan motor 

dan dapat memudahkan pelanggan mendapatkan informasi terbaru 

mengenai promosi. 

3. Bagi pihak penyewaan, dapat membantu pihak penyewaan dalam 

pengelolaan data untuk meningkatkan loyalitas dan kualitas pelayanan 

terhadap pelanggan. 
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4. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan referensi mengenai bagaimana 

menerapkan sistem untuk menjaga hubungan baik kepada pelanggan. 

1.6.  Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan, mencakup tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan.\ 

Bab II Tinjauan Pustaka Dan Dasar Teori, tinjauan pustaka membahas 

tentang uraian kajian dari beberapa pustaka. Sedangkan dasar teori 

menjelaskan mengenai Sewa Motor Jogja Ngalor-Ngidul, CRM dan bahasa 

pemrograman yang digunakan : HTML (Hypertext Markup Language), 

PHP (PHP Hypertext Preprosessor), CSS (Cascading Style Sheet), MySQL 

(My Structure Query Language) dan SMS (Short Message Service) 

Gateway 

Bab III Analisis dan Perancangan Sistem, berisi mengenai penjelasan 

analisis sistem, perangkat lunak atau pendukung yang digunakan, kebutuhan 

data serta hasil keluaran, perancangan sistem yang meliputi diagram level 0 

atau konteks dan diagram level 1, rancangan tabel basis data, relasi antar 

tabel, arsitektur sistem, serta rancangan masukan dan keluaran. 
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Bab IV Implementasi dan Pembahasan Sistem, berisi tentang implementasi 

dari Customer Relationship Management pada Sewa Motor Jogja Ngalor-

Ngidul Berbasis Web dan pembahasan mengenai sistem yang dibangun. 

Bab V Kesimpulan dan Saran, berisi tentang kesimpulan dari penelitian 

yang dilakukan dan saran untuk pengembangan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


