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BAB II  

TIJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 
 

 

2.1.Tinjauan Pustaka  

 Dalam membuat aplikasi ini merujuk dari lima penelitian yang 

sudah ada  sebelumnya. 

 Penelitian Veronica Manoppo, Agus Setiawan dan Anthony Angsana 

tahun 2008 yang berjudul “Analisis dan Perancangan Customer 

Relationship Management Berbasis Web Pada Hotel Pitagin”, sistem ini 

dapat menampilkan semua informasi tentang hotel dan melayani reservasi 

secara online. 

 Penelitian Andreas Handojo, Elsye Yohannes, Agustinus Noertjahya 

tahun 2010 yang berjudul “Aplikasi Customer Relationship Management 

Pada Hotel X di makasar”, sistem ini dapat menampilkan informasi 

mengenai hotel, seperti transaksi dari pemesanan kamar, fasilitas dan 

menampilkan history pelanggan yang menginap dan menggunakan fasilitas 

hotel yang ada. 

 Penelitian Agus Riyadi tahun 2012 yang berjudul “Analisis Dan 

Pembuatan aplikasi CRM Pada Toko Furniture Anik Meubel Purwodadi”, 

sistem ini dapat menampilkan informasi barang dan pemesanan barang 

secara online.  
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Penelitian Ovi Dyantina, Mira Afrina, Ali Ibrahim tahun 2012 yang 

berjudul “Penerapan Customer Relationship Management Berbasis Web 

(Studi Kasus Pada Sistem Informasi Pemasaran di Toko YEN-YEN)”,  

Sistem ini dapat menampilkan informasi barang, laporan penjualan, 

laporan transaksi pemesanan, laporan barang, dan juga melayani 

pemesanan secara online.  

 Penelitian Rizqa Janati Adnin, Nawazirul Lubis, Widayanto tahun 

2013  yang berjudul “Pengaruh Customer Relationship Management 

Terhadap Loyalitas Pelanggan PT.NASMOCO PEMUDA SEMARANG”, 

sistem ini dapat menampilkan informasi PT.NASMOCO, laporan 

pelanggan, laporan transaksi pelanggan PT.NASMOCO. Dan penelitian 

yang di usulkan oleh si peneliti yaitu “Customer Relationship Management 

Pada Sewa Motor Jogja Ngalor-Ngidul Berbasis Web”, sistem ini dapat 

menampilkan informasi mengenai motor, laporan transaksi dan juga 

melayani pemesanan secara online.  

 Dalam perbandingan antara penelitian yang dilakukan dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 
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Tabel 2. 1 Tinjauan Pustaka 

1. Veronika 

Manoppo, Agus 

Setiawan dan 

Anthony Angsana 

(2008) 

Analisis dan 

Perancangan 

CRM Berbasis 

Web Pada Hotel 

Pitagin  

PHP -Informasi mengenai hotel 

-pemesanan secara online 

2. Andreas Handojo, 

Elsye Yohannes, 

Agustinus 

Noertjahya (2010) 

Aplikasi 

Customer 

Relationship 

Management 

Pada Hotel X di 

Makasar  

PHP -Informasi mengenai hotel 

-Laporan transaksi 

-History pelanggan 

-Fasilitas 

-Laporan reservasi 

3. Agus Riyadi 

(2012) 

Analisis dan 

Pembuatan 

Aplikasi CRM 

Pada Toko 

Furniture Anik 

Meubel 

Purwodadi 

PHP -Pemesanan barang secara 

online 

-Informasi spesifikasi barang 

dan promo 

4. Ovi Dyantina, Mira 

Afrina, Ali Ibrahim 

(2012) 

Penerapan 

CRM Berbasis 

Web Pada 

Sistem 

Informasi 

Pemasaran di 

Toko YEN-

YEN 

PHP -Informasi detail barang 

-Laporan penjualan 

-Laporan transaksi pemesanan 

-Laporan barang 

-pemesanan barang secara 

online 

5. Rizqa Janati Adnin, 

Nawazirul Lubis, 

Widayanto (2013)  

Pengaruh CRM 

Pada Loyalitas 

Pelanggan 

PT.NASMOCO 

PEMUDA 

SEMARANG 

PHP -Informasi mengenai pelanggan 

PT.NASMOCO 

-Laporan pelanggan 

PT.NASMOCO 

-Laporan transaksi pelanggan 

PT.NASMOCO  

6. Fanani Mu’arif 

Azhar 

Customer 

Relationship 

Management 

Pada Sewa 

Motor Jogja 

Ngalor-Ngidul 

PHP -Informasi mengenai motor  

-Informasi mengenai promosi 

-Informasi poin 

-Pemesanan secara online 

 

2.2.  Dasar Teori 

2.2.1 Tentang Sewa Motor Jogja Ngalor-Ngidul 

   Bisnis persewaan motor di Yogyakarta saat ini sangat banyak, 

menyadari hal itu setiap perusahaan yang bergerak di bisnis ini berlomba-
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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. 

  Sebagai kota pelajar dan kota wisata yang paling terkenal di jawa 

tengah, dan mempunyai keindahan pantai yang mempesona serta gemerlap 

kehidupan malamnya, dengan itu Sewa Motor Jogja Ngalor-Ngidul adalah 

pilihan atau akomodasi yang tepat ketika mengunjungi Yogyakarta. Dari sini, 

para pelanggan dapat menikmati akses mudah ke semua hal yang di temukan. 

Sewa Motor Jogja Ngalor-Ngidul menawarkan pelayanan sempurna dan 

segala fasilitas yang di perlukan. Sewa Motor ini juga menyediakan motor 

yang sesuai keinginan dan juga mempunyai informasi wisata yang akan di 

kunjungi pelanggan. 

2.2.2 Customer Relationship Management  

Customer Relationship Management (CRM) adalah strategi yang berfokus 

pada pembangunan dan pemeliharaan hubungan dengan pelanggan yang 

memungkinkan terciptanya kesetiaan pelanggan bukan hanya pada produk atau 

jasanya nya namun juga setia terhadap perusahaan. Penerapan strategi CRM 

dapat dikembangkan untuk memperoleh pelanggan baru, meningkatkan 

hubungan dengan pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang berujung 

pada terciptanya kesetiaan pelanggan sehingga juga berpengaruh pada 

meningkatkan pendapatan. 

( Montana, Sugiarto dan Noor, Muwasiq Mochamad, 2010), 
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2.2.3 HTML 

      Menurut Eko Priyono Utomo (2013), Hypertext Markub Language (HTML) 

merupakan bahasa standar internet yang didefinisikan dan dikelola 

penggunaannya oleh World Wide Web Consortium (W3C), HTML merupakan 

bahasa standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, yang 

kemudian dapat diakses untuk menampilkan berbagai informasi di dalam 

sebuah penjelajah web Internet (Browser). HTML dapat juga digunakan 

sebagai link link antara file-file dalam situs atau dalam computer dengan 

menggunakan localhost, atau link yang menghubungkan antar situs dalam 

dunia internet. 

2.2.4 PHP 

  Menurut Kasiman Peranginangin (2006), PHP Hypertext Preprocessor 

(PHP) adalah bahasa pemrograman yang digunakan sebagai script server-side 

dalam pengembangan Web yang disisipkan pada dokumen HTML. Penggunaan 

PHP memungkinkan Web dapat dibuat dinamis sehingga maintenance situs 

Web tersebut menjadi lebih mudah dan efisien. 

2.2.5 CSS 

 Menurut Eko Priyo Utomo (2013), Cascading Style Sheet (CSS) merupakan 

file yang di tambahkan ke dalam website untuk mengatur style website agar 

terlihat seragam. CSS memudahkan programmer ketika harus mengubah 

keseluruhan atau sebagian tampilan pada website. Pada CSS Bahasa atau 

intruksi yang diberikan lebih ditujukan pada desain atau style dari halaman 

website yang telah dibuat.  
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2.2.6 MySQL 

 Menurut Kasiman Peranginangin (2006), MySQL adalah Relational 

Database Management System (RDBMS) yang mendukung database, terdiri 

dari sekumpulan relasi atau table. MYSQL sebenarnya merupakan turunan 

salah satu konsep utama dalam database sejak lama, yaitu SQL (Structured 

Query Language). SQL adalah sebuah konsep pengoprasian database, terutama 

untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data, yang memungkinkan 

pengoprasian data dikerjakan dengan mudah dan cepat secara otomatis. 

Keandalan suatu sistem database (DBMS) dapat diketahui dari cara kerja 

optimizer-nya dalam melakukan proses perintah-perintah SQL, yang dibuat 

oleh user maupun program-program aplikasinya.  

2.2.7 SMS (Short Massage Service) Gateway 

Menurut Trinoto dan Indah Uly (2010) SMS Gateway merupakan 

penyebaran pesan atau informasi dengan menggunakan SMS penyebaran pesan 

atau informasi dapat dilakukan kebanyak nomor secara otomatis dan cepat 

yang langsung terhubung dengan database nomor-nomor ponsel. 

Menurut Agus Saputra (2011) SMS Gateway merupakan komunikasi dua 

arah, mengirim dan menerima pesan. Karena sifatnya yang dua arah, maka 

jenis SMS ini sangat cocok digunakan sebagai SMS Center sebuah organisasi 

atau perusahaan dalam rangka meningkatkan kualitas komunikasi.  

 


