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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil teknologi komunikasi informasi, karena selama ini Pusat 

Oleh-Oleh Shinta mengalami kendala dalam memasarkan produk. Hal ini mendorong pemilik 

menerapkan konsep Customer Relationship Management (CRM) pada akhirnya tingkat persaingan 

bisnis semakin ketat menyebabkan banyak perusahaan yang kemudian tidak lagi memfokuskan 

aktivitas pemasaran mereka semata-mat pada pencarian pembeli baru. Permasalahan penelitian ini 

adalah (1) Bagaimana merancang konsep CRM sistem informasi penjualan menggunakan metode 

CRM di Pusat Oleh-oleh Shinta Pare. (2) Bagaimana membuat aplikasi sistem informasi penjualan 

menggunakan metode CRM di Pusat Oleh-oleh Shinta Pare. Dengan menggunakan CRM 

meningktakan layanan marketing, customer support dan menggambarkan suatu strategi pemenpatan 

client sebagai pusat proses. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah CRM pada Pusat Oleh-Oleh Shinta 

sebuah aplikasi berbasis web untuk melayani dan memberikan perkembangan proses penjualan dengan 

menggunakan sarana teknologi. 

 

KATA KUNCI  : aplikasi, CRM, penjualan 

 

 

I. LATAR BELAKANG 

Seiring dengan kondisi saat ini di Pusat 

Oleh-oleh Shinta Pare masih perlu banyak 

hal yang harus diperhatikan khususnya di 

bidang teknologi informasi. Di Pusat Oleh-

oleh Shinta ini masih menggunakan sistem 

manual sehingga sering terjadi kehilangan 

barang, tidak tahu barang apa saja yang 

laku. Lokasi Pusat Oleh-oleh Shinta ini 

terletak di Kota Pare yang cukup strategis, 

meskispun memiliki tempat yang cukup 

strategis pusat Oleh-oleh Shinta ini masih 

belum banyak diketahui oleh pelanggan 

dari luar kota. 

Oleh karena itu maka perlu diterapkan 

suatu strategi yang lebih baik dengan cara 

mengimplementasikan suatu produk 

teknologi komunikasi informasi yang dapat 

membantu usaha ini menjadi lebih efektif 

dalam meningktakan layanan marketing 

dan customer support, serta dapat 

menunjang pengambilan keputusan yang 

lebih baik bagi pemilik usaha. Salah satu 

keunggulan dalam peningkatan layanan 

adalah dengan penerapan konsep 

manajemen hubungan pelanggan atau 

Customer Relationship Management. CRM 

merupakan sebuah filosofi bisnis yang 
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menggambarkan suatu strategi penempatan 

client sebagai pusat proses (Ovi Dyantina, 

2012). 

Tingkat persaingan bisnis yang 

semakin ketat menyebabkan banyak 

perusahaan yang kemudian tidak lagi 

memfokuskan aktivitas pemasaran mereka 

semata-mata pada pencarian pembeli baru, 

namun sudah lebih kepada usaha untuk 

mempertahankan kesetiaan kepada 

pelanggan lama.  

Customer Relationship Management 

merupakan salah satu strategi dalam 

bidang pemasaran saat ini semakin banyak 

diimplementasikan oleh perusahaan-

perusahaan di Indonesia (Syarifuddin 

Bacco, 2013). 

Selama ini Pusat Oleh-Oleh Shinta 

mempunyai kendala dalam memasarkan 

produk yaitu dari complain pelanggan 

yaitu dalam hal dari mana asal makanan 

ini, tanya jawab pelanggan yang dimaksud 

adalah masih banyak pelanggan yang 

belum mengerti apa saja yang dijual di 

Pusat Oleh-oleh Shinta ini.   

Dalam pemesanan makanan di Pusat 

Oleh-oleh Shinta masih manual. Sehingga 

sering terjadi kesalahan dalam segi 

pencatatan dalam hal komplain pelanggan, 

tanya jawab dan pemasanan. POO Shinta 

adalah perusahaan yang menjual produk 

makanan khas Kediri dan khas daerah lain. 

Dari kendala di atas maka diperlukan 

aplikasi CRM ini salah satu kelebihannya 

adalah untuk mempermudah pelanggan 

dalam pembelian produk, melihat stok 

maupun harga produk.  

Dari permasalahan tersebut di atas 

maka dalam penelitian ini, penulis 

memlilih judul “Aplikasi Customer 

Relationship Managemenet (CRM) 

Penjualan pada Pusat Oleh-oleh Shinta 

Pare”. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang 

yang telah diajukan, maka permasalahan 

yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana merancang konsep sistem 

informasi penjualan menggunakan 

metode CRM di Pusat Oleh-oleh Shinta 

Pare?. 

2. Bagaimana membuat aplikasi sistem 

informasi penjualan menggunakan 

metode CRM di Pusat Oleh-oleh Shinta 

Pare?. 

 

II. METODE 

Metode penelitian adalah suatu cara 

berurutan yang dilakukan dalam penelitian. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Studi Kepustakaan 

Metode yang dilakukan sebagai bahan 

pembelajaran dengan cara mencari bahan 

yang mendukung masalah dalam skripsi 
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melalui buku-buku yang berkaitan dengan 

sistem pakar, jurnal ilmiah dan internet. 

2. Wawancara 

Wawancara yaitu teknik pengumpulan 

data dengan cara mengadakan tanya jawab 

secara langsung dengan narasumber yang 

terkait dengan permasalahan yang diambil 

untuk memperoleh data dan informasi. 

3. Desain Sistem 

Pada tahap ini dimulai dengan 

membuat UML (Unified Modeling 

Language) untuk menggambarkan aktivitas 

sistem. UML dimulai dengan pembuatan 

use case diagram untuk gambaran 

menyeluruh sistem. Dilanjutkan dengan 

pembuatan activity diagram dan sequence 

diagram untuk menggambarkan aktivitas 

sistem. Tahap berikutnya adalah 

pembuatan class diagram dan desain 

database aplikasi. 

4. Pembuatan Aplikasi 

Pembuatan program dilakukan dengan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP 

dan MySQL. 

5. Uji Coba 

Dilakukan uji coba terhadap program 

aplikasi yang telah dibuat, dengan 

pengujian ini diharapkan dapat diketahui 

apakah sistem yang terapkan dalam 

program ini telah sesuai dengan sistem 

yang diinginkan. 

 

 

6. Pembuatan Laporan 

Pembuatan laporan yang digunakan 

untuk memberikan suatu penjelasan atau 

uraian berupa laporan hasil akhir dari suatu 

pekerjaan yang telah dilakukan. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil 

1. Analisis Sistem 

Menganalisis cara kerja suatu sistem 

yang awalnya masih berjalan secara 

manual, belum terkomputerisasi atau 

menganalisis jalannya sistem yang sudah 

terbangun namun belum menghasilkan 

kinerja yang optimal, atau sistem yang 

belum efisien dari setiap proses yang 

dihasilkan. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui suatu kebutuhan sistem baru 

yang akan dibangun dengan menganalisis 

dari permasalahan sebelumnya. Analisis 

sistem juga perlu memelajari apa dan 

bagaimana suatu operasi dari sistem yang 

ada sebelum mencoba untuk menganalisis 

permasalahan, suatu kelemahan dan 

kebutuhan pemakai sistem yang akan 

diterapkan disuatu perusahaan untuk dapat 

rekomendasi pemecahannya. 

a. Analisis Sistem yang Sedang 

Berjalan 

Berdasarkan analisa yang dilakukan 

peneliti, sistem penjualan pada Pusat Oleh-

oleh Shinta masih manual dan menguras 

sumber daya manusia dan juga efisiensi 
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waktu. Adapun proses yang dilakukan 

dalam keseharian adalah sebagai berikut : 

1) Untuk merekap penjualan masih 

menggunakan tulisan pada buku arsip 

sehingga data akan rawan hilang jika 

tidak ada backup buku lain. Sedangkan 

untuk membackup memerlukan waktu 

lama dan kerja dua kali. 

2) Untuk informasi produk, pusat oleh-

oleh Shinta masih menggunakan brosur 

tanpa menggunakan teknologi. Hal ini 

kurang efektif dan juga menjadi 

pembengkakan biaya dalam segi 

marketing. 

3) Untuk area penjualan, pusat oleh-oleh 

Shinta hanya melayani pembelian 

melalui toko. Hal ini sangat merugikan 

karena orang yang jauh dari toko tidak 

bisa menjangkau karena harus datang 

ke toko untuk membeli produk. 

4) Selain itu tidak ada system reseler atau 

untuk mengirim barang yang dibeli ke 

orang lain. Hal ini membatasi 

penjualan produk dalam jumlah besar 

karena jika orang ingin membelikan 

oleh-oleh untuk orang lain tidak bisa 

karena terbatasnya dalam pembelian 

produk. 

b. Analisis Metode yang Digunakan 

Sesuai dengan sistem lama yang 

berjalan maka peneliti membuatkan sistem 

baru yang berbasis teknologi web. Adapun 

rancangan sistem baru yang akan dibuat 

adalah: 

1) Untuk rekap penjualan dapat tersimpat 

pada database dan dapat langsung 

dicetak tanpa harus menulis pada buku.  

2) Untuk memasarkan ke lingkungan luas, 

sistem akan di-online-kan dengan 

menggunakan internet supaya 

jangkauan penjualan lebih luas bukan 

hanya dalam brosur saja. 

3) Pembeli dapat melihat produk-produk 

yang dijual dan bisa langsung memesan 

dengan sistem yang sudah disediakan. 

Hal ini tentunya akan memudahkan 

orang yang jauh dari lokasi untuk 

berbelanja hanya dengan menggunakan 

internet. 

4) Selain itu pembeli dapat mengirimkan 

barang yang dibeli ke orang lain bukan 

hanya untuk pembeli sendiri. Sistem 

memberikan opsi pengiriman barang 

yang sudah dibeli oleh pembeli. 

Jadi dengan dibuatnya sistem yang 

baru dengan memanfaatkan teknologi, 

diharapkan dapat meningkatkan penjualan 

dan juga keuntungan dari toko Shinta. 

Serta dapat menekan biaya promosi yang 

dikeluarkan supaya tidak membengkak dan 

meminimkan sumber daya manusia yang 

dipakai. 

2. Desain Sistem 

a. Analisis Use Case 
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Berikut ini merupakan gambaran 

sistem dari sisi pengguna: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Use Case Diagram 

Pada use case diagram dapat dilihat 

bahwa aktor admin dapat melihat list 

produk dan juga dapat mengelolah produk 

mulai dari gambar, harga, keterangan dan 

lain-lain. Admin dapat mengirim barang 

sesuai dengan pesanan pelanggan. Admin 

mendapat laporan dari sistem. Sedangkan 

pada aktor konsumen hanya dapat melihat 

list produk, order produk dan mengirim 

produk yang akan dibeli sesuai dengan 

keinginan konsumen. 

b. Activity Diagram 

Berikut adalah gambaran dari activity 

diagram yang dilakukan oleh 

personalia dan user : 

 

Gambar 2 Activity Diagram Admin 

Pada diagram di atas dapat dilihat alur 

yang dari aktivitas admin. Admin harus 

login dahulu untuk dapat mengakses ke 

dalam sistem. Setelah berhasil login, admin 

dapat mengelola data yang ada pada 

halaman admin setelah itu data disimpan 

dalam database dan admin dapat meminta 

laporan dari penjualan. 

 

Gambar 3 Activity Diagram Konsumen 

Pada activity konsumen dapat dilihat 

pada diagram di atas. Konsumen melihat 

list produk setelah memilih konsumen 

harus login ke sistem untuk dapat 

memesan produk. Konsumen dapat men-

setting dimana produk yang dibeli itu akan 

dikirim. Setelah selesai maka produk bisa 

dikirim oleh toko Shinta. 

c. Analisis Squence Diagram 

Adapun analisis dari sequence diagram 

dari sistem adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4 Diagram Sequence Admin 

Pada gambar di atas menggambarkan 

aliran pesan Sequence Diagram proses 

penjualan terjadi dan pengembalian pesan 

terhadap admin. Masing-masing pesan 

menggambarkan suatu objek yang 

membuat pemanggilan objek yang lain. 

 

Gambar 5 Diagram Sequence Konsumen 

Pada gambar di atas menggambarkan 

aliran pesan Sequence Diagram proses 

pembelian produk terjadi dan 

pengembalian pesan terhadap Konsumen. 

Masing-masing pesan menggambarkan 

suatu objek yang membuat pemanggilan 

objek yang lain. 

d. Class Diagram 

Class Diagram menggambarkan 

struktur statis class di dalam sistem. Class 

merepresentasikan sesuatu yang ditangani 

oleh sistem. Dengan melihat karakteristik 

sistem beserta proses-proses yang terjadi, 

maka dapat dibuat Class Diagram sebagai 

berikut : 

 

Gambar 6 Class Diagram Aplikasi 

Terdapat enam class diagram pada 

aplikasi CRM Shinta. Class diagram 

tersebut merupakan tabel-tabel yang ada 

pada database aplikasi. 

e. Flowchart Aplikasi 

Dengan adanya flowchart urutan poses 

kegiatan menjadi lebih jelas dan dapat 

dibaca sesuai dengan alur yang berjalan. 

Berikut gambar flowchart aplikasi dari 

program yang dibuat penulis : 
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Gambar 7 Flowchart Admin 

Gambar di atas menggambarkan 

bagaimana jalannya alur dari admin user. 

 

Gambar 8 Flowchart Konsumen 

3. Implementasi Sistem 

Hasil implementasi dan evaluasi dari 

sistem yang sudah jadi akan dituangkan 

dalam bab ini berupa screenshoot 

fungsional-fungsional sistem. Adapun 

tujuan dari implementasi sistem ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Menyelsaikan desain sistem yang telah 

disetujui sebelumnya. 

b. Memastikan bahwa pemakai (user) 

dapat mengoperasikan sistem baru. 

c. Menguji apakah sistem baru tersebut 

sesuai dengan pemakai. 

d. memastikan bahwa konversi ke sistem 

baru berjalan yaitu dengan membuat 

rencana, mengontrol dan melakukan 

instalasi baru secara benar. 

4. Kebutuhan Perangkat  

a. Perangkat Keras 

1) Personal computer dengan 

processor Intel Dual core 

2) Memory RAM 2GB 

3) Monitor min 10” resolution 

1200x800 

4) Harddisk sebagai media 

penyimpanan. 

b. Kebutuhan Perangkat Lunak 

(Software) 

Software merupakan komponen 

didalam system data berupa program atau 

intruksi untuk mengontrol suatu sistem. 

Perangkat lunak yang diperlukan untuk 

menjalankan aplikasi adalah: 
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1) Windows 7 

2) MySQL (XAMP) 

3) Mozilla Firefox 

4) PHP Designer 8. 

5. Tampilan Program 

a. Halaman User 

1) Halaman Home 

Halaman home adalah halaman yang 

pertama kali muncul saat aplikasi diakses.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 Halaman Home 

Pada halaman home, user menampilkan 

menu-menu yang ada pada aplikasi yaitu 

menu home, menu Produk Kami, menu 

Keranjang, menu login dan daftar. 

2) Halaman Produk Kami 

Pada halaman produk kami 

menampilkan semua produk yang dijual 

pada pusat oleh-oleh Shinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10 Halaman Produk Kami 

Pada list produk disajikan dengan 

gambar produk dan juga harga. Terdapat 

dua tombol pada list produk yaitu beli dan 

detail. Untuk melihat detail user bisa 

memilih tombol detail. Dan untuk membeli 

produk, user bisa memilih tombol beli. 

 

Gambar 11 Gambar Halaman Detail 

Pada halaman detail produk 

menampilkan deskripsi dan juga stock 

produk. Untuk membeli produk, user bisa 

langsung memilih tombol beli. Tetapi 

untuk dapat membeli produk, user harus 

login dahulu ke system.  

3) Halaman Register 

Halaman register adalah halaman yang 

digunakan user untuk mendaftar ke 

aplikasi. Dengan mendaftar, user dapat 

membeli produk. Untuk mendaftar pada 

aplikasi penjualan ini tidak dipungut biaya 

atau gratis. 

 

Gambar 12 Halaman Register 
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User hanya perlu mengisi semua form 

yang sudah disediakan dengan benar. 

4) Form Login 

Form login digunakan untuk validasi 

user yang akan masuk ke dalam aplikasi.  

 

Gambar 13 Form Login 

Silakan masukkan username dan 

password untuk login ke aplikasi 

penjualan. 

5) Halaman Keranjang 

Pada halaman keranjang menampilkan 

semua barang yang sudah dibeli. User 

dapat mengedit jumlah produk yang sudah 

dibeli ataupun menghapus produk. 

 

Gambar 14 Halaman Keranjang 

Untuk checkout, maka user bisa 

langsung memilih tombol checkout. Pada 

halaman checkout user akan mengisi form 

untuk detail ke mana produk yang dibeli 

dikirimkan.  

 

Gambar 15 Halaman Checkout 

Setelah mengisi form checkout maka 

user harus memilih tombol simpan data 

untuk memproses checkout. 

 

Gambar 16 Halaman Detail Checkout 

Dan yang terakhir adalah meng-upload 

bukti pembayaran. User harus meng-

upload bukti pembayaran supaya 

pembelian diproses oleh pihak toko. 

 

Gambar 17 Halaman Upload Pembayaran 

b. Halaman Admin 

1) Halaman Login 

Halaman pertama yang muncul pada 

halaman admin adalah halaman login.  
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Gambar 18 Halaman Login Admin 

Admin harus mengisi username dan 

password pada form login. Jika username 

dan password valid, maka admin bisa 

masuk ke sistem. 

2) Halaman Home Admin 

Halaman home adalah halaman yang 

pertama kali muncul setelah admin login 

pada aplikasi. 

 

Gambar 19 Halaman Home 

Pada halaman home menampilkan 

semua menu yang bisa diakses oleh admin. 

3) Halaman Pelanggan 

Pada halaman pelanggan menampilkan 

semua data pelanggan yang sudah 

mendaftar pada aplikasi. 

 

Gambar 20 Halaman Pelanggan 

Pada halaman pelanggan, admin 

mempunyai hak ases untuk menghapus 

data pelanggan. 

4) Halaman Produk 

Halaman produk menampilkan semua 

data produk. 

 

Gambar 21 Halaman Produk 

Admin mempunyai hak akses untuk 

menambah produk, mengedit produk dan 

juga menghapus produk. 

5) Halaman Pemesanan 

Halaman pemesanan adalah halaman 

yang menampilkan detail produk yang 

sudah dipesan oleh konsumen. 

 

Gambar 22 Halaman Pemesanan 

Admin mempunyai hak akses untuk 

menghapus data pemesanan dan juga 

melihat detail dari pemesanan konsumen. 

 
 

Gambar 23 Detail Pemesanan 
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Gambar di atas adalah gambar detail 

pemesanan yang ada pada halaman 

pemesanan. 

6) Halaman Pembayaran 

Halaman pembayaran menampilkan 

data pembayaran produk yang sudah 

dipesan. 

 

Gambar 24 Halaman Pembayaran 

Admin dapat melihat konsumen yang 

sudah membayar beserta bukti upload-nya 

untuk kemudian memproses pengiriman 

barang. 

7) Halaman Saldo 

Halaman saldo menampilkan saldo 

toko baik saldo kotor maupun saldo bersih. 

 

Gambar 25 Halaman Saldo Kotor 

Saldo kotor merupakan semua saldo 

yang dihitung sesuai dengan penjualan 

pada toko.  

 

Gambar 26 Halaman Saldo Bersih 

Sedangkan saldo bersih adalah 

halaman yang menampilkan saldo dari 

keuntungan setiap produk yang telah 

terjual. 

8) Halaman Laporan 

Halaman laporan merupakan halaman 

yang menampilkan semua laporan pada 

aplikasi. 

 

Gambar 27 Halaman Laporan 

Admin dapat mencetak laporan yang 

tersedia untuk dijadikan arsip atau 

pembukuan. 

 

Gambar 28 Tampilan Laporan Produk 

Gambar di atas adalah contoh 

laporan produk yang siap untuk dicetak 

oleh admin. 
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B. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh dalam membuat aplikasi CRM pada 

pusat Oleh-oleh Shinta, maka dapat ditarik 

simpulan sebagai berikut : 

1. Telah dihasilkan sebuah rancangan 

sistem informasi penjualan 

menggunakan metode CRM untuk 

melayani proses penjualan pada pusat 

oleh-oleh Shinta yang sudah diuji. 

2. Telah dihasilkan program aplikasi 

sistem informasi penjualan dengan 

menggunakan metode CRM di Pusat 

Oleh-oleh Shinta Pare dengan 

spesifikasi web. 
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