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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Dalam membangun sistem ini tidak terlepas dari penelitian yang sudah 

dilakukan sebelumnya sebagai bahan referensi acuan perbandingan dan kajian. 

Beberapa penelitian terkait dengan Customer Relationship Management 

(CRM) telah dilakukan : 

Penelitian ini pernah dilakukan oleh Astuti (2017), serta Prayitno dan 

Astuti (2017) yang menerapakan Customer Relationship Management (CRM) 

dengan kasus Unit Pelaksana Teknis (UPT) Poliklinik Hewan Yogyakarta fitur 

short message service (SMS) gateway yang dapat mengirim pesan jadwal 

kontrol berikutnya. 

Penelitian dilakukan oleh Ade Nova Alvionnita Mrp dkk (2021) aplikasi 

Customer Relationship Management (CRM) berbasis Website untuk mengatasi 

permasalahann tersebut, aplikasi CRM memakai bahasa pemrograman PHP 

dan menggunakan database MySQL, sebelum CRM dirancang, penulis 

melakukan analisis data terlebih dahulu buat mengumpulkan data dan 

informasi yang dibutuhkan. Setelah dianalisis lalu pelaksanaan tersebut 

dirancang lalu dapat menghasilkan sebuah program CRM berbasis website. 

Penelitian dilakukan oleh Sari dkk (2015) yaitu aplikasi yang dibangun 

menggunakan bahasa pemrograman PHP atau PHP Hypertext Preprocessor dan 

menggunakan teknologi SMS gateway. Peneliti mampu menghasilkan sistem 
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yang dapat menampilkan laporan data member, laporan transaksi perawatan 

dan laporan transaksi obat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kaswidijanti dkk (2011) aplikasi yang 

dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP atau PHP Hypertext 

Preprocessor. Pada penelitian ini menghasilkan sistem berupa laporan pasien, 

laporan data dokter, laporan jumlah kunjungan, laporan data jadwal dokter. 

Penelitian yang dilakukan oleh Khamid Arifin (2019) Aplikasi dengan 

pendekatan CRM ini memberikan kemudahan bagi pengelola klinik untuk 

memberikan layanan dan perhatian kepada pemilik hewan. Pemilik hewan 

dapat melihat riwayat pemeriksaan hewan dan mengetahui informasi untuk 

jadwal pemeriksaan berikutnya. Pemilik juga diingatkan dengan layanan sms 

gateway apabila ada saran pemeriksaan berikutnya. Aplikasi ini dibangun 

menggunakan framework codeigniter yang dikolaborasikan dengan bootstrap 

sehingga tampilan lebih responsive. 

Perbandingan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-

penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini; 
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Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian 

No Penulis Penerapan CRM Objek Informasi 

1 Astuty, 

(2017) 

- Penerapan CRM menggunakan 

SMS Gateway. 

UPT Poliklinik 

Yogyakarta 

- Pendaftaran member secara online 

- Pendaftaran pemeriksaaan secara online 

- Informasi jadwal pemeriksa 

- Informasi layanan pemeriksaan hewan 

- Laporan jadwal periksa 

- Laporan data hewan perpemilik 

- Laporan data registrasi 

- Laporan data layanan 

- Laporan data dokter 

- Laporan hasil pemeriksaan 

- Laporan rekap medis 

- Fitur SMS Gateway 

2 Sari, dkk 

(2015) 

- Penerapan CRM menggunakan 

SMS Gateway 

- Penerapan CRM ini 

menggunakan pendekatan iterasi 

Klinik Rumah 

Cantik Palembang 

- Laporan data member 

- Laporan transaksi perawatan 

- Laporan transaksi obat 

3 Kaswidijanti

, dkk (2011) 

- Terdapat 2 penerapan yaitu 

menggunakan teknologi internet 

dan sms 

- Menyediakan fitur member pages 

untuk memberikan layanan yang 

bersifat personal 

Rumah Sakit 

Bandung 

- Laporan data pasien 

- Laporan data dokter  

- Laporan data jumlah kunjungan 

- Laporan data jadwal dokter 
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No Penulis Penerapan CRM Objek Informasi 

4 Khamid 

Arifin 

(2019) 

- menggunakan framework 

codeigniter yang dikolaborasikan 

dengan bootstrap 

Klinik Hewan 

Kayu Manis 

Yogyakarta 

- Pendaftaran 

- Daftar periksa 

- Laporan Jumlah pengunjung 

- Laporan data pemilik hewan 

- Laporan data dokter  

- Laporan hasil pemeriksaan 

- Informasi jadwal pemeriksaan berikutnya 

- Informasi layanan kesehatan  

- Fitur SMS Gateway  

- Fitur Live Chat 

5 Ade Nova 

Alvionnita 

Mrp dkk 

(2021) 

- menerapkan aplikasi CRM 

berbasis website 

Klinik Dinda 

Sumatra Utara 

- Pendaftaran 

- Daftar periksa 

- Laporan data dokter  

- Laporan hasil pemeriksaan 

- Laporan Pasien 

- Laporan Rekam Medis 

6 Penelitian 

yang 

dilakukan 

- Menerapkan aplikasi CRM 

berbasis android 

Klinik Gigi 

Saqena Dentis 

Kabupaten Bantul 

- Pendaftaran  

- Informasi dokter 

- Informasi layanan 

- Informasi penyakit 

- Pemilihan jadwal pemeriksaan 

- Rekam medis 

- Informasi obat 

- Fitur live chat 
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2.2 Dasar Teori 

2.1.1 Klinik Gigi Saqena Dentis Kabupaten Bantul 

Klinik gigi Saqena Dentists merupakan Klinik Gigi yang ada di Kabupaten Bantul 

bertempat di Gedong Kuning Selatan No.201A, Kotagede, Pringgolayan, Banguntapan, 

Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Klinik Gigi Saqena Dentist Yogyakarta menyediakan Layanan Perawatan Saluran Akar, 

Cabut Gigi, Tambal Gigi, Pembersihan Karang Gigi dan Pasang kawat Gigi. ditangani oleh 

seorang dokter spesialis Gigi. Tenaga ahli yang berada di Klinik Gigi Saqena Yogyakarta 

memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang kesehatan Gigi. 

Klinik gigi Saqena Dentists mempunyai visi dan misi sebagai berikut:  

1. Visi  

Melaksanan pelayanan kesehatan gigi yang berfokus pada bidang estetik 

dan pelayanan secara holistik untuk pasien dan keluarga  

2. Misi  

a. Memberikan perawatan dengan fokus keselamatan, kenyamanan dan 

kepuasan pasien  

b. Mengedepankan inovasi dan kolaborasi tim dengan berorientasi pada 

standar mutu pelayanan.   

2.2.1 Customer Relationship Management 

CRM (Customer Relationship Management) adalah strategi bisnis yang bertujuan untuk 

mengelola hubungan dengan pelanggan yang memadukan proses antara manusia dan 

teknologi. Sistem CRM membantu menarik  prospek penjualan, mengkonfersi mereka 

menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, pelanggan yang puas 
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dan loyal. CRM mengumpulkan semua data pelanggan, kemudian merekam aktifitas tenaga 

penjual dalam berhubungan dengan pelanggan. CRM sendiri merupakan singkatan dari 

Customer Relationship Management. Sekarang ini perkembangan teknologi membuat 

strategi ini menjadi kebutuhan utam dalam setiap bisnis. Sehingga CRM yang di 

implementasikan kedalam sebuah sofware berbasis aplikasi CRM ( Sistem yang berfokus 

pada pengelolaan strategi CRM) sangat diperlukan agar bisnis dapat meningkatkan nilainya 

kepada pelanggan. 

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 namun juga setia 

pada perusahaan. Penerapan strategi CRM dapat dikembangkan untuk memperoleh 

pelanggan baru, meningkatkan hubungan dengan pelanggan dan mempertahankan pelanggan 

yang berujung pada kesetiaan pelanggan sehingga juga berpengaruh pada meningkatnya 

pendapatan. ( Montana dan Noor, 2010), 

CRM merupakan kegiatan organisasi untuk memperoleh dan mempertahankan 

customer, dengan strategi focus terhadap customer, untuk layanan dan produk yang 

berkualitas dan responsif (Rainer dan cagielski, 2011). Strategi ini memungkinkan untuk 

memilih dan mengelola customer jangka panjang dan berkelanjutan. Customer Relationship 

Management (CRM) mendeskripsikan berbagai aplikasi perangkat lunak yang digunakan 

untuk melakukan otomatisasi fungsi-fungsi pelayanan, pemasaran dan penjualan (buttle 

2009). Hal ini meningkatkan peluang dengan meningkatkan proses untuk berkomunikasi 

dengan customer yang tepat, menyediakan penawaran yang tepat, saluran yang tepat dan 

waktu yang tepat. Customer akan bertahan jika organisasi memberikan perhatian dan kualitas 
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pelayanan yang baik kepada customer. Dengan demikian, pengumpulan data yang lebih 

detail pada suatu perusahaan atau organisasi profit sangat penting untuk meningkatkan 

tingkat kepuasan pelanggan. 

Amstrong (2008:14) mendefinisikan :  

“Customer Relationship Management seluruh proses dalam membangun dan menjaga 

hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan melalui pengantaran nilai dan kepuasan 

yang tinggi bagi pelanggan. Ini mencakup seluruh aspek untuk mendapatkan, menjaga dan 

meningkatkan jumlah pelanggan”.  

Definisi Amstrong (2008:14) menjelaskan bahwa seluruh proses yang dilakukan 

dalam membangun dan menjaga hubungan dengan pelanggan sangat penting untuk menjaga 

keberlangsungan hubungan dengan pelanggan dan untuk meningkatkan jumlah pelanggan. 

Buttle (2009:22) menjelaskan bahwa :  

“ CRM is the core business strategy that integrites internal proses and function and 

external networks, to create and delivered value to targeted customer at the profit. It is 

graduated on high quality customer-related data and enable by information technology”.  

Definisi diatas menjelaskan bahwa CRM adalah inti dari strategi bisnis yang 

mengintegrasikan proses, fungsi internal dan jaringan eksternal, untuk menciptakan dan 

memberikan nilai kepada pelanggan untuk ditargetkan pada keuntungan. Hal ini didasarkan 

pada data yang berkualitas tinggi yang dimungkinkan oleh teknologi. 

2.3.1 Bootstrap 
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Bootstrap adalah kerangka kerja CSS yang sumber terbuka dan bebas untuk 

merancang situs web dan aplikasi web. Kerangka kerja ini berisi templat desain 

berbasis HTML dan CSS untuk tipografi, formulir, tombol, navigasi, dan komponen 

antarmuka lainnya, serta juga ekstensi opsional JavaScript. Tidak seperti kebanyakan 

kerangka kerja web lainnya, kerangka kerja ini hanya fokus pada pengembangan front-

end saja. 

Selain elemen HTML reguler, Bootstrap juga berisi elemen antarmuka yang umum 

digunakan. Komponen-komponen tersebut diimplementasikan dalam bentuk "class" CSS, 

yang harus diaplikasikan dalam elemen HTML tertentu pada halaman situs web. 

Bootstrap terdiri dari CSS dan HTML untuk menghasilkan Grid , layout ,Tifologi , 

Tabel , Form ,Navigasi dan Lain-lain . Di dalam Bootstrap juga sudah terdapat javascript 

(jQuery Plugins) untuk menghasilakn komponen UI yang cantik seperti Transitions , Modal , 

DropDown , ScrollSPy , ToolTip , Popover , Tab,Alert,Button,Carouseldanlain-lain. 

2.4.1 Framework Codeigniter 

CodeIgniter merupakan aplikasi sumber terbuka yang berupa kerangka kerja PHP 

dengan model MVC (Model, View, Controller) untuk membangun situs web dinamis dengan 

menggunakan PHP. CodeIgniter memudahkan pengembang web untuk membuat aplikasi 

web dengan cepat dan mudah dibandingkan dengan membuatnya dari awal. 

Model View Controller merupakan suatu konsep yang cukup populer dalam 

pembangunan aplikasi web, berawal pada bahasa pemrograman Small Talk, MVC 

memisahkan pengembangan aplikasi berdasarkan komponen utama yang membangun sebuah 

aplikasi seperti manipulasi data, antarmuka pengguna, dan bagian yang menjadi kontrol 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak_sumber_terbuka
https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak_bebas
https://id.wikipedia.org/wiki/Situs_web
https://id.wikipedia.org/wiki/Aplikasi_web
https://id.wikipedia.org/wiki/HTML
https://id.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets
https://id.wikipedia.org/wiki/Tipografi
https://id.wikipedia.org/wiki/JavaScript
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengembangan_front-end&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengembangan_front-end&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_terbuka
https://id.wikipedia.org/wiki/MVC
https://id.wikipedia.org/wiki/Situs_web
https://id.wikipedia.org/wiki/PHP
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aplikasi. Terdapat 3 jenis komponen yang membangun suatu pola MVC dalam 

suatu aplikasi yaitu: 

1. View, merupakan bagian yang menangani logika presentasi. Pada suatu aplikasi 

web bagian ini biasanya berupa berkas templat HTML, yang diatur oleh 

controller. View berfungsi untuk menerima dan merepresentasikan data kepada 

pengguna. Bagian ini tidak memiliki akses langsung terhadap bagian model. 

2. Model, biasanya berhubungan langsung dengan pangkalan data untuk 

memanipulasi data (insert, update, delete, search), menangani validasi dari 

bagian controller, tetapi tidak dapat berhubungan langsung dengan bagian view. 

3. Controller, merupakan bagian yang mengatur hubungan antara bagian model dan 

bagian view, controller berfungsi untuk menerima permintaan dan data dari 

pengguna kemudian menentukan apa yang akan diproses oleh aplikasi. 

Dengan menggunakan prinsip MVC suatu aplikasi dapat dikembangkan sesuai 

dengan kemampuan pengembangnya, yaitu pemrogram yang menangani bagian model dan 

controller, sedangkan desainer yang menangani bagian view, sehingga penggunaan arsitektur 

MVC dapat meningkatkan pemeliharaan dan pengorganisasian kode. Walaupun demikian 

dibutuhkan komunikasi yang baik antara pemrogram dan desainer dalam menangani 

variabel-variabel yang akan ditampilkan. 

2.5.1   NodeJS 

NodeJS memiliki dua komponen utama, yaitu engine JavaScript V8 Google dan 

Libuv Library. Selain itu, platform tersebut menggunakan dua design pattern: object pool 

dan facade. Berikut adalah penjelasan singkat atas masing-masing komponen : 

https://id.wikipedia.org/wiki/Aplikasi
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1. Compiler — mengubah JavaScript menjadi bahasa pemrograman lain 

2. Optimizer — menciptakan sebuah abstract syntax tree yang akan diubah menjadi 

static single assignment dan dioptimasi 

3. Garbage collector — V8 membagi penyimpanan yang ada menjadi dua, yaitu 

penyimpanan lama dan baru.Keduanya  menyimpan objek JavaScript, tetapi 

penyimpanan baru juga merupakan tempat menaruh output dari compiler. Ketika 

penyimpanan baru sudah penuh, garbage collector memindahkan objek-objek lama 

ke penyimpanan lama agar kinerja Node.js tetap ringan 

 


