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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kondisi persaingan usaha yang terjadi sekarang menjadikan pemilik 

usaha untuk melakukan berbagai inovasi yang bertujuan utuk memberikan 

jaminan atau dukungan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan memiliki 

kualitas yang benar-benar mampu bersiang di pasar.Persaingan yang terjadi 

juga memberikan dampak terhadap perilaku konsumen dalam mendapatkan 

produk atau jasa yang sesuai dengan harapan.Kondisi persaingan juga 

semakin memacu keinginan konsumen untuk mendapatkan produk yang 

benar-benar mampu bersaing di pasar. 

Berbagaiupaya dilakukan perusahaan dalam memenangkan 

persaingan, yaitu dengan menawarkan produk atau jasa yang berkualitas dan 

layanan purna jual yang memuaskan serta didukung oleh penerapan strategi 

pemasaran yang tepat.Strategi pada dasarnya merupakan upaya-upaya yang 

dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Penetapan strategi yang tepat akan memberikan jaminan bahwa segala 

kemampuan atau potensi yang dimiliki perusahaan dapat secara maksimal 

digunakan untuk mendukung proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

Costumer Relationship Managemen(CRM) sendiri adalahmerupakan 

suatu bentuk desain strategi untuk memahami, mengantisipasi perilaku 

pelanggan, dan mengembangkan hubungan yang lebih kuat dengan 

pelanggan.Pelaksanaan strategi CRM menjadi suatu proses berkelanjutan 
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yang didukung dengan infrastruktur pendukung dan pengetahuan tentang 

pelanggan untuk memberikan pelayanan secara personal dan lebih profesional 

atau dengan perkataan lain memperlakukan pelanggan sebagai aset strategik 

untuk menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan.Jadi strategi ini lebih 

mengutamakan kegiatan atau aktivitas untuk memperhatikan kebutuhan atau 

keinginan konsumen sehingga kepuasan pelanggan dapat secara maksimal 

terwujud. 

Salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh perusahaan dalam 

memberikan jaminan kepuasan pelayanan yaitu berupa sitem pelayanan 

Customer Relationship Management (CRM).Bentuk strategi dengan 

menerapkan CRM yaitu merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk memberikan jaminan bahwa seluruh aktivitas yang 

dilakukan perusahaan melalui produk atau jasa yang ditawarkan dapat 

memberikan jaminan kepuasan kepada pelanggan.Strategi CRM merupakan 

bentuk strategi pemasaran yang berfokus dalam upaya peningkatan kepuasan 

pelanggan. 

Fokus pada pelanggan merupakan kunci untuk mencapai keunggulan 

kompetitif berkelanjutan dalam persaingan bisnis saat ini. Untuk mencapai 

keunggulan kompetitif dengan fokus pada pelanggan, organisasi bisnis 

memerlukan informasi tentang siapa pelanggan mereka, apa yang pelanggan 

mereka inginkan, bagaimana kebutuhan pelanggan mereka dipuaskan dan 

faktor-faktor lain yang terkait.   
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Pelanggan yang puas dengan pelayanan perusahaan akan 

meningkatkan pembelian tidak hanya pembelian produk tetapi juga 

meningkatkan hubungan dengan perusahaan. Proses CRM mencakup 

bagaimana menghasilkan informasi untuk pelanggan melalui proses transaksi 

dan komunikasi, menganalisa dan mengambil tindakan berdasarkan informasi 

tersebut untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Jika 

CRM telah diimplementasikan secara tepat akan dapat membantu 

memperbaiki kepuasan pelanggan, meningkatkan loyalitas pelanggan, 

meningkatkan pendapatan, pertumbuhan, dan memperbaiki efisiensi 

pemasaran mengemukakan bahwa implementasi  CRM berarti menciptakan 

suatu organisasi yang berfokus pada pelanggan yang memerlukan proses 

pekerjaan baru, perubahan organisasi, dan perbaikan budaya organisasi. 

Beberapa  perusahaan berpendapat bahwa untuk memformulasikan dan 

mengimplementasikan CRM bukan suatu hal yang mudah karena adanya 

beberapa hambatan seperti kesalahan pemahaman konsep CRM dalam 

beberapa organisasi (Hoskin, 2001). 

Penjualan sepeda motor di pasar domestik pada September 2014 

mengalami kenaikan besar 38,16% menjadi 678.139 unit dibandingkan 

penjualan Agustus yakni 490.824 unit. Dengan mencatatkan peningkatan 

penjualan pada September 2014 maka total penjualan sepeda motor sepanjang 

Januari-September 2014 telah menembus 5.812.807 unit. Ketua bidang 

komersial Asosiasi Industri Sepeda motor Indonesia (AISI), Sigit Kumala 

mengatakan peningkatan pada September masih besar dipengaruhi oleh 
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adanya waktu kerja yang sudah mulai penuh dibandingkan pada Agustus yang 

terpotong masa liburan.  

Sepanjang Januari-September2014,PT AHM telah berhasil 

membukukan total penjualan 3.494.442 unit. Pada posisi kedua, PT Yamaha 

Motor Indonesia (YMI) berhasil membukan peningkatan penjualan  pada 

September 2014 dengan angka 41,37% menjadi 216.919 unit dibandingkan 

Agustus 2014 yakni 153.440 unit. Untuk itu, PT. YMI berhasil mencatatkan 

penjualan sepanjang Januari-September 2014 yakni 1.879.294 unit.CRM 

merupakan suatu strategi pemasaran dalam memilih dan mengelola pelanggan 

untuk mengoptimalkan nilai dalam jangka panjang.CRM merupakan suatu 

desain strategi untuk memahami, mengantisipasi perilaku pelanggan, dan 

mengembangkan hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan 

(www.solopos.com/penjualan-sepeda-motor/RiniYustiningsih/diakses 18 juli 

2014). 

Perusahaanyangbesardanhebatselalumembangunhubunganyangsangat

kuatdenganpelanggannya,salahsatunyadenganmengaplikasikankonsepcustome

rrelationshipmanagementdidalamstrategibisnisnya.CRMmerupakansebuahstra

tegibisnisyangberbasiscostumer,sepertistrategibisnislainnya,tujuanakhirdariCR

Madalahuntukmemaksimalkankeuntungandanpendapatan.Sedangkan 

tujuanutamadariCRMadalahmeningkatkankepuasanpelanggan.Beberapateknol

ogiyangmelatarbelakangiCRMdiantaranyaadalahmendapatkan,menyimpan,ana

lisisterhadapcostumer,vendor,partner,danprosesinformasiinternal. 
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PT. Roda Sakti Surya Raya adalah merupakan sentral  perusahaan 

yang bergerak di bidang penjualan motor YAMAHA di Kodya 

Malang.Perusahaan yang dapat dikatakan perusahaan besar ini masih 

merasakan adanya ketidakpuasan dengan jumlah pelanggan yang telah 

dimiliki baik di bagian penjualan maupun kegiatan perawatan kendaraan.PT. 

Roda Sakti Surya Raya menginginkan kegiatan perawatan kendaraan para 

pelanggannya terus dilakukan secara kontinyu di dealer PT. Roda Sakti Surya 

Raya tempat setiap pelanggan membeli kendaraannya.Kondisi ini mnjadikan 

permasalahan terkait dengan upaya pencapaian tujuan perusahaan yang 

diindikasikan adanya perusahaan jumlah penjualan.Kondisi penjualan pada 

tahun 2014 dapat disajikan pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

Hasil Penjualan Pada  
Dealer PT. Roda Sakti Surya Raya 

 
Bulan Jumlah 

Penjualan 
Peningkatan/ 
Penurunan 

Januari 221 - 
Februari 220 (0,45) 
Maret 240 9,09 
April 249 3,75 
Mei 257 3,21 
Juni 250 (2,72) 
Juli 234 (6,40) 
Agustus 229 (2,13) 
September 220 (3,94) 
Oktober 210 (454) 
November 207 (1,43) 
Desember 201 (2,89) 

Sumber: PT. Roda Sakti Surya Raya Malang 
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Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui terjadi kecenderungan 

mengalami penurunan atas pencapain jumlah produksi yang dihasilkkan 

perusahaan. Menurut Rahman Arif, staf promosi PT Roda Sakti Surya Raya 

Kota Malang menjelaskan Penjualan motor sport paling tinggi adalah di 

Malang. Seperti Verza, Vixion, dan Byson yang sampai saat ini laku sudah 

6.358 unit motor sport.PT Roda Sakti Surya Raya sendiri telah menjual motor 

sport sekitar 30% dari penjualan motor sport di kota malang.Walaupun 

demikian masyarakat masih menggandrungi motor standar.Menurut Arif, 

peminat dari motor sport kebanyakan anak muda. Umumnya rentan umur 20-

30 tahun. Namun PT Roda Sakti Surya Raya ingin penjualan mereka merata 

di semua jenis sepeda motor baik itu di motor sport,matic maupun bebek. 

Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan sebuah sistem informasi 

yang dapat mengelola hubungan antara perusahaan dengan pelanggan dan 

mengaplikasikan konsep customer relationship management agar dapat 

dimanfaatkan pada customer care center department di perusahaan. 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada perusahaan  sehingga 

untuk mengetahui dan mempelajari tentang pengaruhCustomer Relationship 

Management( CRM ) yang di lakukan oleh PT. Roda Sakti Surya Raya 

sehingga mengangkatnya memjadi pokok permasalahan dalam penelitian 

yang berjudul “Evaluasi Customer Relationship Management Pada PT. 

Roda Sakti Surya Raya ’’ 
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B. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pelaksanaan 

customer relationship management pada PT. Roda Sakti Surya Raya Malang. 

C. Batasan Penelitian 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu khususnya customer 

relationship management yang terdiri dari manusia, proses, dan teknologi 

(Chen and Popovich,2003) 

D.Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa pelaksanaan Customer 

Relationship Managemen (CRM) yang di lakukan oleh PT. Roda Sakti 

Surya Raya Malang 

2. Manfaat Penelitian 

Bagi PT. Roda Sakti Surya Raya Malang dapat digunakan sebagai dasar 

dalam penyusunan strategi pemasaran melalui program CRM sebagai 

upaya peningkatan kepuasan pelanggan. Bagi peneliti selanjutnya 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dan tambahan refrensi bagi 

penelitian selanjutnya dengan harapan penelitian yang dilakukan lebih 

berkembang. 

 


