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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang   

Industri pariwisata di Indonesia berkembang cukup pesat, dilihat dari 

meningkatnya jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang 

berkunjung ke Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat kenaikan jumlah wisatawan 

asing pada bulan Oktober 2014 mencapai 808.767 ribu orang, lebih meningkat 

dibandingkan dengan bulan Oktober 2013 yang hanya berjumlah 719.903 ribu orang. 

(BPS, 2014). 

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah tujuan wisata terbesar di 

Indonesia, yang memiliki keunggulan aneka ragam obyek daya tarik wisata. Daya 

tarik itu berupa wisata alam, budaya, peninggalan sejarah, industri kuliner hingga 

wisata perbelanjaan dan lainnya. Ditunjang dengan letak yang strategis yakni diantara 

dua daerah tujuan wisata yang terkenal di Indonesia dan banyak diminati wisatawan 

baik domestik dan mancanegara, yaitu provinsi Bali dan provinsi Jawa Tengah 

(Yogyakarta). Lokasi Jawa Timur yang strategis menjadi salah satu alasan bagi para 

wisatawan untuk berkunjung, sehingga pengelola tempat wisata harus dapat bersaing 

demi memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi para wisatawan. 

Sengkaling Food Festival (SFF) sebagai salah satu ikon bisnis wisata kuliner 

yang memiliki nama yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Jawa Timur pada 

umumnya dan Malang khususnya, mendapati kekurangan dalam hal layanan 

pemesanan. Hal ini disebabkan karena sistem pemesanan makanan di tempat wisata 

ini masih berjalan secara manual sehingga dalam proses pemesanan dengan banyak 

stand akan menyulitakan customer dalam memilih menu, sehingga hal tersebut dapat 

mengurangi minat customer untuk berkunjung kembali. Melalui layanan online ini 

diharapkan dapat memudahkan customer untuk melakukan pemesanan produk di 

tempat dengan mudah. 
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Berdasarkan fakta yang terjadi maka diperlukan suatu sistem yang dapat 

menangani kekurangan tersebut, salah satunya yaitu dengan membangun suatu sistem 

pelayanan berbasis website, sehingga dapat membantu proses pelayanan  yang ada di 

Sengkaling Food Festival. 

Customer Relationship Management (CRM) merupakan strategi bagaimana 

mengoptimalkan profitabilitas melalui pengembangan kepuasan pelanggan. Customer 

Relationship Management (CRM) menitikberatkan pada semua hal yang terkait 

dengan fokus pada pelanggan. (Yuan & Chang, 2001) mengumumkan bahwa 

pengetahuan akan pelanggan merupakan kunci kesuksesan Customer Relationship 

Management (CRM). Upaya untuk memahami pelanggan dan memperkuat hubungan 

dengan pelanggan sangat penting dalam perekonomian yang dikendalikan oleh 

permintaan saat ini, agar dapat memuaskan konsumen sehingga berpengaruh terhadap 

peningkatan penjualan. Kepuasan konsumen dipengaruhi dua variabel utama, yaitu 

expections dan perceived performance bila perceived performance melebihi 

expectations, maka konsumen mendapatkan kepuasan, akhirnya akan menciptakan 

loyalitas konsumen. 

Dalam analisa situasi tersebut memunculkan ide untuk memadukan antara 

teknologi informasi dengan bisnis. “Aplikasi Pelayanan Customer pada Sengkaling 

Food Festival” menggambarkan cakupan yang luas mengenai teknologi informasi, 

proses dan praktek dalam transaksi bisnis online tanpa menggunakan alat transaksi 

manual. Dengan Aplikasi Pelayanan Customer pada Sengkaling Food Festival, 

perusahaan dapat memudahkan konsumen untuk mengakses layanan pemesanan 

dengan jasa internet yang ada di Sengkaling Food Festival, sehingga dari segi bisnis 

merupakan peluang yang baik untuk meningkatkan kualitas perusahaan. Pada tugas 

akhir ini penulis memanfaatkan internet, teknologi informasi dan multimedia  yang 

ada untuk membangun suatu Aplikasi Pelayanan Customer pada Sengkaling Food 

Festival  untuk mengatasi kekurangan yang ada  pada Sengkaling Food Festival saat 

ini, secara teknis sistem ini diharapkan akan membantu meningkatkan pelayanan 

Sengkaling Food Festival  terhadap customer. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah 

dalam penulisan tugas akhir ini adalah: 

1.  Bagaimana membuat prototype Rancang Bangun Aplikasi Pelayanan Customer 

pada Sengkaling Food Festival ? 

2. Bagaimana mengembangkan Aplikasi Pelayanan Customer pada Sengkaling Food 

Festival menggunakan prinsip Customer Relationship Management (CRM) ? 

  

1.3  Tujuan Penelitian  

Dalam penulisan tugas akhir ini terdapat beberapa tujuan diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

1. Menghasilkan prototype Rancang Bangun Aplikasi Pelayanan Customer pada 

Sengkaling Food Festival. 

2. Menerapkan fitur Customer Relationship Management (CRM) pada aplikasi. 

 

1.4  Batasan Masalah 

a. Aplikasi ini berbasis website 

b. Menggunakan jaringan lokal 

c. Obyek penelitian hanya diterapkan pada sistem pelayanan Sengkaling Food 

Festival 

 

1.5  Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini meliputi beberapa hal, yaitu: 

 

1.5.1  Metode Pengumpulan Data 

a. Metode pustaka 

Dimaksudkan untuk mendapatkan acuan dan landasan teoristis yang menjadi sumber 

data guna mendukung penelitian dalam pengembangan sistem usulan. 
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b . Metode observsi 

 Metode ini digunakan untuk meninjau dan mengumpulkan data observasi 

yang di laksanakan di Sengkaling Food Festival yang beralamat di Jl. Raya 

Mulyoagung No. 188, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. 

 

c.  Metode wawancara 

  Metode ini digunakan sebagai pengumpulan data dengan cara mengajukan 

beberapa pertanyaan kepada konsumen yang berhubungan dengan kegiatan 

pembuatan aplikasi ”Rancang Bangun Sistem Pemesanan Pada Sengkaling Food 

Festival”. 

 

1.5.2  Implementasi Sistem  

Pada tahapan ini aplikasi ”Rancang Bangun Sistem Pemesanan Pada Sengkaling 

Food Festival” di implementasikan ke dalam source code menggunakan Html, PHP 

dan java script untuk membangun aplikasi yang dapat digunakan oleh user. 

 

1.5.3  Pengujian Terhadap Sistem 

Melakukan pengujian fungsionalitas dengan meminta konsumen  untuk mencoba 

aplikasi yang telah dibuat. Dari tahapan ini, dapat diketahui apakah sistem sudah 

memenuhi tujuan yang ingin dicapai. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika yang akan dilakukan dalam penyusunan tugas akhir ini dibagi 

menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud 

dan tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini membahas berbagai konsep dan dasar-dasar teori yang menunjang dalam 

kaitan dengan topik aplikasi sistem pemesanan berbasis website.  

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN  

Bab ini berisi tentang analisis deskripsi sistem, analisis perancangan fungsional, 

analisis kebutuhan non-fungsional dan perancangan antarmuka dari perangkat lunak 

yang akan dibangun. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Bab ini membahas implementasi antarmuka perangkat lunak, implementasi perangkat 

lunak, pengujian perangkat lunak beserta kesimpulan dari hasil pengujian perangkat 

lunak yang dibangun.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban yang melatar belakangi 

masalah pada bab 1, dan saran yang nantinya akan berguna bagi pengembang 

perangkat lunak ini ke depannya. 


