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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang terkait dengan Penerapan Customer Relationship 

Management juga pernah dilakukan oleh : 

Al Amin ( 2014 ) dengan judul “Aplikasi Customer Relationship 

Management (CRM) di CV. Matahari Digital Printing Semarang”. Penelitian ini 

membuat sistem tentang bagaimana mengembangkan konsep CRM serta 

menerapkan aplikasi CRM di CV. Matahari Digital Printing Semarang dan 

mampu memudahkan pelanggan dalam menyampaikan kritik, saran, dan pesan 

kepada CV. Matahari Digital Printing. Informasi yang di hasilkan dari penelitian 

ini yaitu data pelanggan,detail pesanan dan laporan pesanan dan CRM yang di 

gunakan menggunakan emal. 

Penerapan Customer Relationship Management pernah di lakukan oleh 

Ovi Dyantina yang dimana peneliti membuat sistem tentang bagaimana 

membangun dan menerapkan customer relationship management berbasis WEB. 

Informasi yang dihasilkan yaitu informasi detail produk, laporan pelanggan 

terloyal, laporan produk terlaris, laporan penjualan dan laporan transaksi 

pemesanan. 

Penerapan Customer Relationship Management pernah juga dilakukan 

oleh Januaris Kundre (2011). Peneliti ini membuat sistem tentang bagaimana 

membangun dan menerapkan Customer Relationship Management dengan 
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dukungan teknologi. Pada penelitian ini informasi yang dihasilkan yaitu 

pengecekan barang, informasi pelayanan, informasi pelanggan yang masuk, 

informasi pemesanan tiket, laporan pemesanan tiket. 

Penerapan Customer Relationship Management berbasis SMS gateway 

pernah dilakukan  oleh Muhamad Arief Wicaksono. Penerapan crm dilakukan 

hanya berbasis SMS gateway tetapi tidak berbasis web dan informasi yang 

dihasilkan berupa informasi pelanggan, informasi pemasok, laporan pesan 

terkirim dan pesan masuk 

Pemodelan Customer Relationship Management berbasis SMS gateway 

pernah dilakukan oleh Sri Karnila pada tahun 2013. Pemodelan CRM yang 

dilakukan berbasis web dan SMS gateway dan informasi yang dihasilkan yaitu 

informasi data alumni, informasi pengelolaan lowongan pekerjaan, Pemetaan 

framework Zachman, laporan SMS. Bahasa pemrograman yang di pakai adalah 

php hypertext pre-processor. 

Perbandingan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-

penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.1 

Table 2.1 Perbandingan Penelitiaan 

No Penulis Judul Bahasa 

Pemrogr

aman 

Informasi 

 

1 Al Amin  

(2014) 

Aplikasi Customer 

Relationship 

Management (CRM) di 

CV. Matahari Digital 

Printing Semarang 

PHP - Data pelanggan, 

- Detail pesanan 

- Laporan pesanan  

- Email 
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2 Dyantina 

 (2012) 

Penerapan Customer 

Relationship 

Management (CRM) 

Berbasis Web (Studi 

Kasus Pada Sistem 

Informasi Pemasaran di 

Toko YEN-YEN) 

PHP 

 

- Informasi detailproduk, 

- Laporan pelanggan  

terloyal, 

- Laporan produk terlaris, 

- Laporan penjualan 

- Laporan transaksi 

pemesanan. 

3 Kundre 

(2011) 

Penerapan Customer 

Relationship 

Management dengan 

dukungan Teknologi 

Informasi pada 

PO.CHELSY 

PHP - Pengecekan barang 

- Informasi pelayanan 

- Informasi pelanggan 

yang masuk 

- Informasi pemesanan 

tiket 

- Laporan pemesanan tiket 

4 Wicaksono (2013) Pembuatan Aplikasi 

SMS Gateway 

Untuk Pelayanan 

Pelanggan Batik Puri 

Ngadirojo 

PHP - Informasi pelanggan 

- Informasi pemasok 

- Laporan pesan terkirim 

dan pesan masuk 

5 Karnila (2013) Pemodelan Customer 

Relationship 

Management (CRM) 

Berbasis WEB dan SMS 

Dalam Pengelolaan 

Lowongan Pekerjaan 

Bagi Alumni Perguruan 

Tinggi Dengan 

Framework Zachman 

PHP. - Informasi data alumni 

- Informasi pengelolaan 

lowongan pekerjaan 

- Laporan Pemetaan 

framework Zachman 

- Laporan SMS 

 

6 Subakti 

(2017) 

Penerapan Customer 

Relationship 

Management Berbasis 

Web dengan  SMS 

Gateway diPanti Sosial 

Pamardi Putra Sehat 

Mandiri Yogyakarta 

PHP - Informasi data pasien 

- Informasi  jadwal 

pemeriksaan 

- Informasi  riwayat 

kontrol 

- Informasi  jadwal dokter 

- Informasi  hasil 

pemeriksaan 
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2.2 Dasar Teori 

2.2.1  Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Sehat Mandiri 

Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Sehat Mandiri merupakan salah satu Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi DIY yang memiliki tugas pokok 

melaksanakan pelayanan terapi dan rehabilitasi terpadu bagi para korban 

penyalahgunaan NAPZA. Lembaga yang beralamat di Karangmojo, 

Purwomartani, Kalasan, Sleman ini mulai operasional secara resmi pada 8 Maret 

2004. 

Dalam melaksanakan tugasnya, PSPP Sehat Mandiri menerapkan metode 

Therapeutic Community sebagai basic program yang meliputi : pembinan  fisik, 

mental, sosial, merubah sikap dan tingkah laku, serta resosialisasi dan pembinaan 

lanjut, dengan tujuan mampu untuk berperan aktif dan positif dalam kehidupan 

keluarga dan masyarakat. Program ini dirancang untuk waktu 12 bulan (1 tahun), 

namun dalam pelaksanaannya tergantung pula pada perkembangan residen selama 

mengikuti program. 

 

2.2.2. Customer Relationship Management (CRM) 

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 
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terciptanya kesetiaan pelanggan sehingga juga berpengaruh pada meningkatkan 

pendapatan Sugiarto Montana & Muwasiq Mochamad Noor (2010). 

Untuk dapat mempertahankan konsumen yang sudah loyal, tentunya 

masing perusahaan memliki strategi pemasaran tersendiri. Untuk tetap bertahan 

dan berkembang, selain meluncurkan produk-produk baru, lebih memperhatikan 

produk pesaing, menjual produk lebih banyak dari pesaing, perusahaan juga harus 

melakukan strategi manajemen hubungan dengan konsumen. CRM penting 

dilakukan oleh perusahaan dewasa ini, karena berkurangnya loyalitas konsumen 

terhadap suatu produk dibanding masa lalu. Berkurangnya loyalitas tersebut 

disebabkan oleh faktor-faktor banyaknya pilihan produk dan jasa, ketersediaan 

informasi, kebanyakan produk/jasa yang beredar hampir sama atau tidak ada 

bedanya satu sama lain, serta masalah keuangan yang dihadapi konsumen 

(Suhaily, 2004). 

Jadi dapat di simpulkan bahwa CRM adalah strategi organisasi dalam 

mengelola hubungannya dengan pelanggan, mulai dari strategi penjualan, 

pemasaran, dan pelayanan terintegrasi, hal ini berarti mencakup proses 

mengidentifikasi pelanggan, menciptakan pengetahuan tentang pelanggan, 

membangun hubungan dengan pelanggan, dan membentuk pendapat pelanggan 

tentang organisasi dan produknya  dengan melibatkan semua staf yang 

berhubungan dengan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan 

akhirnya dapat meningkatkan pendapatan organisasi. Peran teknologi informasi 

dalam CRM adalah sebagai IT Enabled bagi strategi bisnis yang memungkinkan 

proses dapat terdefinisi dan dikendalikan dengan jelas  serta membuat staf yang 
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berhubungan dapat berfungsi secara optimal. Istilah bisnis, konsumen, dan profit  

dapat disesuaikan sesuai dengan konteks kerja masing-masing organisasi. 

2.2.3 HTML (Hypertext Markup Language) 

HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language artinya 

bahasa HTML adalah bahasa markup untuk memformat konten halaman web. 

Dengan kata lain, bahasa HTML digunakan untuk mengatur bagaimana 

penampilan data pemformatan konten Web Edy Winarno (2013:1). 

 

2.2.4 PHP (Hypertext Preprocessor) 

PHP singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor merupakan bahasa 

pemrograman yang digunakan sebagai bahasa 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 Kasiman Peranginangin (2006:2). 

 

2.2.5 CSS (Cascading Style Sheet) 

Menurut Bunafit Nugroho (2013:488), Cascading Style Sheet (CSS) 

merupakan sebuah dokumen yang digunakan untuk memformat halaman web agar 

lebih indah dan menarik, seperti melakukan pengaturan global yang berkaitan 

dengan objek tetap, misalnya memberikan warna pada halaman web, pengaturan 

lebar dan kecil bagian web serta menentukan bentuk font, jenis huruf yang 

digunakan secara menyeluruh dalam halaman web. 
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2.2.6   SMS (Short Message Service) 

SMS (Short Message Service) atau layanan pesan singkat mempunyai 

sejarah tersendiri sebagai media layanan yang paling meledak abad ini. Awalnya 

SMS berfungsi untuk memberikan layanan pengiriman pesan teks singkat antar 

perangkat mobile phone (telepon genggam). SMS sebenarnya hanya layanan 

tambahan terhadap dua layanan utama (layanan voice dan switched data) dalam 

sistem jaringan komunikasi GSM, namun karena keberhasilan SMS yang tidak 

terduga dengan ledakan pelanggan yang mempergunakannya, menjadikan SMS 

sebagai bagian integral dari layanan sistem standar – standar komunikasi lainnya 

seperti CDMA,UMTS, bahkan jaringan telepon rumah (fixed phone) juga 

mengadopsi teknologi yang sebenarnya sangat sederhana ini. 

SMS adalah teknologi yang dapat mengirimkan pesan antara telepon 

seluler satu dengan yang lainnya. Ada beberapa provider seluler yang terdapat di 

Indonesia antara lain Telkomsel, XL, Indosat, AXIS, 3 dan lainnya. Frangky 

Rawung (2017). 

2.2.7 SMS Gateway 

SMS gateway merupakan sistem aplikasi untuk mengirim dan/atau menerima 

SMS, terutama digunakan dalam aplikasi bisnis, baik untuk kepentingan promosi, 

servis kepada customer, pengadaan content produk atau jasa, dan seterusnya. 

Karena merupakan sebuah aplikasi, maka fitur-fitur yang terdapat di dalam SMS 

gateway dapat dimodifi kasi sesuai dengan kebutuhan. Beberapa fitur yang umum 

dikembangkan dalam aplikasi SMS gateway adalah:  
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1. Auto-reply. SMS gateway secara otomatis akan membalas SMS yang masuk. 

Contohnya untuk keperluan permintaan informasi tertentu (misalnya kurs mata 

uang atau jadwal perjalanan), di mana pengirim mengirimkan SMS dengan 

format tertentu yang dikenali aplikasi, kemudian aplikasi dapat melakukan 

auto-reply dengan membalas SMS tersebut, berisi informasi yang dibutuhkan.  

2. Pengiriman massal. Disebut juga dengan istilah SMS broadcast, bertujuan 

untuk mengirimkan SMS ke banyak tujuan sekaligus. Misalnya, untuk 

informasi produk terbaru kepada pelanggan.  

3. Pengiriman terjadwal. Sebuah SMS dapat diatur untuk dikirimkan ke tujuan 

secara otomatis pada waktu tertentu. Contohnya untuk keperluan mengucapkan 

selamat ulang tahun. 

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. Trinoto dan Indah Uly (2010). 

2.2.8  XAMPP 

XAMPP adalah suatu bundel web server yang populer digunakan untuk 

coba-coba di Windows karena kemudahan instalasinya. Bundel program open 

source tersebut berisi antara lain server web Apache, interpreter PHP, dan basis 

data MySQL. Setelah menginstall XAMPP, kita bisa memulai pemrograman PHP 

di komputer sendiri maupun mencoba menginstall aplikasi-aplikasi web. (Bunafit 

Nugroho 2008:2). 
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2.2.9 MySQL 

MySQL (My Structure Query Languange) adalah sebuah program 

pembuatan dan pengakses database yang bersifat jaringan sehingga dapat 

digunakan untuk aplikasi multi user (banyak pengguna). 

SQL (Structure Query Languange) adalah suatu bahasa komputer yang mengikuti 

standar American National Standar Institute (ANSI), yaitu sebuah bahasa standar 

yang digunakan untuk mengakses dan melakukan manipulasi sistem database. 

Bunafit Nugroho (2013). 


