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Bab I 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

 

      Berbagai survei menunjukkan bahwa kunci keberhasilan perusahaan 

bukan semata-mata hanya terletak pada kualitas produk/jasa yang 

ditawarkan tetapi seberapa jauh upaya perusahaan memuaskan kebutuhan 

para pelanggannya. Setelah itu, memberikan pelayanan yang baik dan 

menyenangkan mereka untuk memastikan agar mereka menjadi pelanggan 

setia. Dalam menghadapi terpaan gelombang perubahan tersebut yang 

begitu cepat dari yang berorientasi ke produk (product-focused) menjadi 

berorientasi ke pelanggan (customer-focused), banyak perusahaan kini 

sudah menyadari bahwa melayani pelanggan yang sudah ada dengan 

telaten merupakan sumber utama keuntungan dan pertumbuhan 

pendapatan yang berkelanjutan. 

 

PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI) sebagai perusahaan yang bergerak 

di bidang jasa pengiriman barang. Industri pengiriman barang adalah 

produksi langganan yang lazimnya tertarik oleh sifat pelayanan yang 

memuaskan atau kepercayaan kepada perusahaan tersebut. Oleh karena 

itu, TIKI dalam mengembangkan usahanya senantiasa berorientasi kepada 

kepuasan pelanggan. Satu cara yang terbukti efektif dan sukses untuk 

memenuhi dan memuaskan kebutuhan pelanggan itu melalui strategi 

Customer Relationship Management (CRM). Sihaloho (2000:1) 

menyatakan “Saat ini CRM telah menjadi salah satu tawaran nilai terkuat 

yang dikampanyekan oleh perusahaan untuk mewenangkan dunia 
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persaingan dalam memenangkan ‘pangsa kocek’ pelanggan (share of 

wallet).” 

 

     Di era internet, pelanggan semakin banyak menuntut, seperti keinginan 

untuk dilayani kapan saja, di mana saja, dan dari mana pun, serta 

keinginan untuk dilayani lebih personal dan sebagainya. Mereka juga 

menjadi lebih pintar dalam mencari informasi. Dengan sekali klik di 

komputer, mereka sudah dapat memperoleh dan membandingkan berbagai 

informasi, baik tentang harga, kualitas, sistem pembayaran, maupun 

kemudahan lainnya yang ditawarkan berbagai produsen. Teknologi dalam 

bentuk web, telah bertindak sebagai katalis untuk CRM. Teknologi itu 

memiliki pandangan lebih dari sebelumnya, berpindah dari tool penunjang 

penjualan ke teknologi yang memungkinkan strategi hubungan pelanggan 

melalui web. Itulah yang disebut e-CRM. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

1) Kurangnya informasi pengiriman barang untuk pelanggan mengenai 

status telah sampai atau belumnya barang yang dikirim. 

2) Kurangnya informasi pengiriman barang untuk pelanggan mengenai 

tahap pengiriman. 

3) Ketidaksesuaian CRM yang diharapkan perusahaan  dengan visi yang 

ada. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1) Mengetahui dan menganalisis prosedur pelayanan pelanggan dan 

layanan informasi yang dilakukan selama ini oleh perusahaan. 

2) Merancang suatu strategi pelayanan berbasiskan web yang akan 

melakukan hal berikut. 
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a. Membantu calon pelanggan dalam memilih jenis produk 

pengiriman barang yang sesuai dengan memberikan informasi 

umum tentang produk pengiriman barang yang akan 

digunakannya. 

b. Memberikan suatu bentuk pelayanan baru kepada pelanggan 

dengan menyediakan informasi yang cepat, aktual, dan dapat 

diakses setiap saat sesuai dengan keinginan tertanggung. 

c. Membantu perusahaan dalam meningkatkan pelayanan kepada 

pelanggan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1) Mencapai tingkat akuisisi pelanggan yang lebih besar dan 

mempertahankan mereka. 

2) Meningkatkan kepuasan dan kesetiaan pelanggan dengan pelayanan 

personal. 

3) Menonjolkan kualitas layanan kepada tertanggung sehingga 

menambah nilai aset perusahaan dan memperkuat nilai merek 

perusahaan. 

4) Mencapai keuntungan kompetitif dan berkelanjutan. 


