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2.1.  Customer Relationship Management (CRM) 

Customer Relationship Management (CRM), yang juga saat ini dapat 

disebut 'manajemen pelanggan', adalah pendekatan bisnis yang bertujuan untuk 

menciptakan, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan 

yang ditargetkan secara hati-hati untuk meningkatkan nilai pelanggan dan 

profitabilitas perusahaan dan dengan demikian memaksimalkan nilai pemegang 

saham [2].  

Menurut Kristin Anderson dan Carol Kerr, Customer Relationship 

Management adalah pendekatan komprehensif untuk menciptakan, 

mempertahankan dan memperluas hubungan pelanggan [6]. Menurut Francis 

Buttle, CRM adalah strategi bisnis yang memaksimalkan profitabilitas, 

pendapatan, dan kepuasan pelanggan dengan mengorganisir di sekitar segmen 

pelanggan, mendorong perilaku yang memuaskan pelanggan dan menerapkan 

proses customer-centric [7]. 

Melihat beberapa definisi yang dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

Customer Relationship Management (CRM) adalah pendekatan bisnis yang 

bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan, meningkatkan, dan memperluas 

hubungan dengan pelanggan untuk memaksimalkan profitabilitas dan pendapatan 

perusahaan. 

2.1.1  Tujuan CRM 

Berdasarkan pendapat Adrian Payne [2], terdapat beberapa tujuan dari 

diterapkannya konsep CRM: 

1. Menciptakan, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan dengan 

pelanggan yang sudah menjadi target untuk meningkatkan nilai pelanggan 

dan keuntungan perusahaan. 

2. Meningkatkan akuisisi dan retensi pelanggan yang menguntungkan dengan 

cara memulai dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan. 
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3. Meningkatkan hubungan jangka panjang yang menguntungkan untuk 

perusahaan. 

2.1.2  Jenis CRM 

Menurut Francis Buttle [7], Terdapat empat jenis penerapan CRM yang 

telah diketahui yaitu: 

1. CRM Strategis 

CRM Strategis adalah strategi bisnis yang berfokus pada pelanggan yang 

bertujuan untuk mempertahankan pelanggan yang menguntungkan. CRM 

Strategis lebih fokus pada pengembangan budaya bisnis customer-centric. Budaya 

ini didedikasikan untuk mempertahankan pelanggan dengan menciptakan dan 

memberikan nilai lebih baik daripada pesaing. 

2. CRM Operasional 

CRM Operasional berfokus pada otomatisasi proses yang dihadapi pelanggan 

seperti penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan. CRM Operasional 

mengotomasikan dan meningkatkan proses bisnis yang dihadapi pelanggan dan 

mendukung pelanggan. Aplikasi perangkat lunak CRM memungkinkan fungsi 

pemasaran, penjualan dan layanan menjadi otomatis dan terintegrasi.  

3. CRM Analitis 

CRM Analitis berfokus pada penambangan cerdas data yang terkait dengan 

pelanggan untuk tujuan strategis atau taktis. CRM analitis berkaitan dengan 

pengolahan data terkait pelanggan untuk meningkatkan nilai pelanggan dan 

perusahaan. 

4. CRM Kolaboratif 

CRM Kolaboratif menerapkan teknologi lintas batas organisasi dengan tujuan 

untuk mengoptimalkan nilai perusahaan, mitra, dan pelanggan. CRM Kolaboratif 

adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyelarasan strategis dan 

taktis dari perusahaan-perusahaan yang biasanya terpisah dalam rantai pasokan 
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untuk identifikasi, daya tarik, retensi, dan pengembangan pelanggan yang lebih 

menguntungkan.  

2.2.  Cross-Selling 

Strategi pemasaran cross-selling adalah sebuah istilah umum yang 

digunakan untuk menjelaskan penjualan tambahan produk atau layanan kepada 

pelanggan yang telah membeli sesuatu dari perusahaan [8]. Cara kerja cross-

selling adalah menawarkan produk lain kepada pelanggan yang masih berkaitan 

dengan produk yang pelanggan beli. Strategi ini berhubungan dengan analisis data 

pelanggan. 

Dengan menganalisa perilaku pelanggan, perusahaan dapat 

memperkirakan model perilaku pelanggan selanjutnya dan juga perilaku 

pelanggan mana yang potensial. Hal ini sangat menguntungkan bagi perusahaan 

karena dapat menjual produk dan layanan yang berbeda dengan menggunakan 

teknik pemasaran yang lebih beragam melalui pengetahuan yang tela diperoleh. 

Cross-selling biasanya digunakan oleh sebagian besar online store untuk 

menentukan rekomendasi produk apa yang seharusnya dijual juga. 

2.3.  Data Mining 

Data Mining merupakan kegiatan mengekstraksi atau menambang 

pengetahuan dari data yang berukuran/berjumlah besar yang mana informasi yang 

dihasilkan nantinya sangat berguna untuk pengembangan [9]. Pengertian lain dari 

data mining, yang juga sering disebut sebagai Knowledge Discovery in Database 

(KDD) adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pemakaian data, historis 

untuk menemukan keteraturan, pola atau hubungan dalam set data berukuran 

besar [10]. Secara umum tahapan – tahapan proses Knowledge Discovery in 

Databases terdiri dari: 

1. Data Cleaning 

Proses menghilangkan noise dari data yang tidak konsisten. 

2. Data Integration 

Penggabungan data dari berbagai database ke dalam satu database baru. 

3. Data Selection 

Proses pemilihan data yang relevan yang didapat dari database. 
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4. Data Transformation 

Data diubah ke dalam format yang sesuai untuk diproses dalam Data Mining. 

5. Data Mining 

Suatu metode yang diterapkan untuk menemukan pengetahuan berharga yang 

tersembunyi dari data. 

6. Pattern Evaluation 

Mengidentifikasi pola-pola menarik untuk dipresentasikan ke dalam 

knowledge based. 

7. Knowledge Presentation 

Visualisasi dan penyajian pengetahuan mengenai teknik yang digunakan 

untuk memperoleh pengetahuan yang diperoleh oleh user. 

 

2.3.1.  Association Rule 

Association rule merupakan salah satu teknik di dalam data mining untuk 

menentukan hubungan antar item dalam suatu dataset (sekumpulan data) yang 

telah ditentukan [11]. Konsep ini sendiri diturunkan dari terminologi market 

basket analysis, yaitu pencarian hubungan dari beberapa produk di dalam 

transaksi pembelian. Teknik ini mencari kemungkinan kombinasi yang sering 

muncul (frequent) dari suatu itemset (sekumpulan item). Dalam menggunakan 

metode ini, terdapat dua kriteria ukuran, yaitu: 

1. Support 

Ukuran yang menunjukkan tingkat dominasi itemset dari keseluruhan 

transaksi (misalkan dari seluruh transaksi yang ada, seberapa besar 

kemungkinan item A dan item B dibeli secara bersamaan). Contoh rumusnya 

adalah: 

 

 

… (1) 

 

2. Confidence (Probability) 

Ukuran yang menyatakan hubungan antara dua item secara conditional 

(misalkan seberapa sering item A dibeli, jika pelanggan membeli item B). 

contoh rumusnya adalah: 
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2.4.  Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem pendukung keputusan secara umum didefinisikan sebagai sebuah 

sistem yang mampu memberikan kemampuan baik kemampuan pemecahan 

masalah maupun kemampuan komunikasi untuk masalah semi terstruktur [12]. 

Sistem pendukung keputusan diterapkan dengan berbasis komputer dengan cara 

mengolah data-data yang ada menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari 

masalah semi terstruktur. keberadaan sistem pendukung keputusan pada 

perusahaan bukan untuk menggantikan peran atau tugas pengambilan keputusan, 

tetapi merupakan sebuah wadah untuk membantu mengambil sebuah keputusan. 

 

2.4.1.  Persyaratan Dalam Proses Sistem Pendukung Keputusan 

Menurut Bidgoli (1989) dalam buku Decision-making Support Systems: 

Theory & Practice (Udo Richard Franz Averweg, 2015 : 17) menyarankan bahwa 

ada beberapa persyaratan untuk sistem pendukung keputusan yang harus 

merangkul definisi dari sistem pendukung keputusan itu sendiri, yaitu [13]: 

a. Membutuhkan perangkat keras 

b. Memerlukan perangkat lunak 

c. Membutuhkan elemen manusia (desainer dan pengguna akhir) 

d. Dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan 

e. Harus membantu pengambil keputusan di semua tingkatan 

f. Menekankan tugas-tugas semi-terstruktur dan tidak terstruktur 

 

2.5.  TOPSIS 

TOPSIS (Technique for Order Performance of Similarity to Ideal Solution) 

merupakan salah satu sistem pendukung keputusan multikriteria. TOPSIS 

memiliki prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak terdekat 

dari solusi ideal positif dan mempunyai jarak terjauh dari solusi ideal negatif dari 

sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak Euclidean (jarak antara dua 

titik) untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif [14]. 



II-6 

 

 
 

Metode TOPSIS memiliki keuntungan sebagai berikut: 

a. Metode TOPSIS merupakan salah satu metode yang simple dan konsep 

rasional yang mudah dipahami. 

b. Metode TOPSIS mampu untuk mengukur kinerja relatif dalam membentuk 

form matematika sederhana. 

 

Tahapan dalam menyelesaikan masalah dengan metode TOPSIS: 

a. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. Nilai ternormalisasi dapat 

dihitung dengan rumus berikut. 

 

 

                                               …(3) 

Keterangan: 

Rij = matriks hasil normalisasi 

xij = matriks dasar yang akan dinormalisasi 

i = 1, 2, 3, …, m 

j = 1, 2, 3, …, n 

 

b. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi berbobot. Nilai 

ternormalisasi berbobot dapat dihitung dengan rumus berikut. 

 

 

                                               …(4) 

 

Keterangan: 

Yij = matriks ternormalisasi berbobot 

wij = bobot kriteria ke-i 

rij = matriks hasil normalisasi 

i = 1, 2, 3, …, m 

j = 1, 2, 3, …, n 

 

c. Menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif 

dengan rumus berikut. 
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                                            …(5) 

Keterangan: 

Yi
+ = {

max 𝑦𝑖𝑗 ; 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑗 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡 𝑘𝑒𝑢𝑛𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 (𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡)
min 𝑦𝑖𝑗 ; 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑗 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 (𝑐𝑜𝑠𝑡)

 

Yi
- = {

max 𝑦𝑖𝑗 ; 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑗 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 (𝑐𝑜𝑠𝑡)
min 𝑦𝑖𝑗 ; 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑗 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡 𝑘𝑒𝑢𝑛𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 (𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡)

 

 

d. Menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal 

positif dan negatif. 

Rumus untuk solusi ideal positif: 

 

 

                                                 …(6) 

Rumus untuk solusi ideal negatif: 

 

 

                                                 …(7) 

Keterangan: 

i = 1, 2, 3, …, m 

 

e. Menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif dengan rumus berikut. 

 

 

                                             …(8) 

 

2.6. PHP (Hypertext Preprocessor) 

PHP adalah bahasa skrip pada server yang dirancang khusus untuk web 

[15]. Penggunaan kode PHP dilakukan pada sebuah halaman HTML yang akan 

dijalankan setiap kali halaman dikunjungi. Kode PHP akan diartikan di server web 

dan menghasilkan HTML atau output lainnya yang akan dilihat oleh pengunjung. 

PHP dibuat pada tahun 1994 dan pada mulanya adalah karya dari satu 

orang, Rasmus Lerdorf. PHP diadopsi oleh orang-orang berbakat lainnya dan 

telah melalui empat penulisan ulang besar untuk membawa produk yang luas dan 
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matang yang dapat di lihat pada saat ini. Pada November 2007, PHP sudah di 

instalasi pada lebih dari 21 juta domain di seluruh dunia, dan jumlah ini 

berkembang pesat. 

2.7. Framework CodeIgniter 

Framework adalah sebuah struktur konseptual dasar yang digunakan untuk 

memecahkan sebuah permasalahan atau isu-isu kompleks. CodeIgniter adalah 

sebuah web application framework yang bersifat open source yang digunakan 

untuk membangun aplikasi php dinamis. Tujuan utama dari pengembangan 

CodeIgniter adalah untuk membantu developer untuk mengerjakan aplikasi lebih 

cepat daripada menulis semua code dari awal. CodeIgniter menyediakan berbagai 

macam library yang dapat mempermudah dalam pengembangan [16]. 

Kelebihan CodeIgniter: 

1. Menggunakan pattern Model-View-Controller (MVP). Dengan menggunakan 

pattern MVP, maka struktur kode yang dihasilkan menjadi lebih terstruktur 

dan memiliki standar yang jelas. 

2. URL Friendly. URL yang dihasilkan sangat url friendly, karena 

diminimalisasi penggunaan $_GET dan digantikan dengan URL. 

3. Kemudahan dalam mempelajari, membuat library dan helper, memodifikasi 

serta melakukan integrasi library dan helper. 

 

2.8. Basis Data 

  Basis Data adalah kumpulan dari item data yang saling berhubungan satu 

dengan yang lainnya yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau 

struktur tertentu, tersimpan di perangkat keras komputer dan dengan perangkat 

lunak untuk melakukan manipulasi untuk kegunaan tertentu [18]. Basis data 

diperlukan karena : 

1. Salah satu komponen penting dalam sistem informasi, karena merupakan dasar 

dalam menyediakan informasi. 

2. Menentukan kualitas informasi: akurat, tepat pada waktunya dan relevan. 

Informasi dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan 

dengan biaya mendapatkannya. 



II-9 

 

 
 

3. Mengurangi duplikasi data (data redundancy).  

4. Hubungan data dapat ditingkatkan (data relatability). 

 

2.9. MySQL 

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional yang sangat cepat, 

kuat, dan relasional (RDBMS) [15]. Sebuah basis data yang memungkinkan untuk 

menyimpan, mencari, menyortir, dan mengambil data secara efisien. Server 

MySQL mengontrol akses ke suatu data untuk memastikan bahwa beberapa 

pengguna dapat bekerja dengannya secara bersamaan, untuk menyediakan akses 

cepat ke dalamnya, dan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang 

berwenang yang dapat memperoleh akses. Karena itu, MySQL adalah server 

multiuser, multithread. MySQL menggunakan Structured Query Language 

(SQL), standar bahasa query database, MySQL telah tersedia untuk publik sejak 

tahun 1996 tetapi memiliki sejarah pengembangan kembali ke tahun 1979. 

MySQL adalah basis data open source paling populer di dunia dan telah 

memenangkan Penghargaan Pembaca Jurnal Linux pada beberapa kesempatan. 

 

2.10. UML (Unified Modelling Language) 

UML (Unified Modelling Language) adalah sebuah bahasa yang telah 

menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan 

mendokumentasikan sistem perangkat lunak [17]. UML menawarkan sebuah 

standar untuk merancang model sebuah sistem.  

UML dapat digunakan untuk membuat model untuk semua jenis aplikasi 

perangkat lunak, dimana aplikasi tersebut dapat berjalan pada perangkat keras, 

sistem operasi dan jaringan apapun, serta ditulis dalam bahasa pemrograman 

apapun. Tetapi karena UML juga menggunakan class dan operation dalam konsep 

dasarnya, maka ia lebih cocok untuk penulisan perangkat lunak dalam bahasa-

bahasa berorientasi objek seperti C++, Java, C# atau VB.NET. Walaupun 

demikian, UML tetap dapat digunakan untuk modeling aplikasi prosedural dalam 

VB atau C.  
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2.10.1. Use Case Diagram 

Use case diagram menggambarkan sekelompok use case dan aktor yang 

disertai dengan hubungan  diantaranya. Diagram usecase ini menjelaskan dan 

menerangkan kebutuhan / requirement yang diinginkan/ dikehendaki 

user/pengguna, serta sangat berguna dalam menentukan struktur organisasi dan 

model daripada sebuah system. 

2.10.2. Class Diagram 

Class adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan 

sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi 

objek. Class menggambarkan keadaan (atribut/properti) suatu sistem, sekaligus 

menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut (metode/fungsi). 

Class diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class, package dan 

objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, 

dan lain-lain. Class Diagram bersifat statis; menggambarkan hubungan apa yang 

terjadi bukan apa yang terjadi jika mereka berhubungan  

2.10.3. Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem 

yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang 

mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat 

menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. 

Activity diagram merupakan state diagram khusus, di mana sebagian besar state 

adalah action dan sebagian besar transisi dipicu oleh selesainya state sebelumnya 

(internal processing). 

2.10.4. Sequence Diagram 

Sequence diagram (diagram urutan) adalah suatu diagram yang 

memperlihatkan atau menampilkan interaksi-interaksi antar objek di dalam sistem 

yang disusun pada sebuah urutan atau rangkaian waktu. Interaksi antar objek 

tersebut termasuk pengguna, display, dan sebagainya berupa pesan (message). 

Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan skenario atau 

rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai sebuah respons dari suatu 

kejadian atau event untuk menghasilkan output tertentu. 
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2.10.5. Component Diagram 

Component diagram menggambarkan struktur dan hubungan antar 

komponen piranti lunak, termasuk ketergantungan (dependency) di antaranya. 

Komponen piranti lunak adalah modul berisi code, baik berisi source code 

maupun binary code, baik library maupun executable, baik yang muncul pada 

compile time, link time, maupun run time. Umumnya komponen terbentuk dari 

beberapa class dan/atau package, tapi dapat juga dari komponen-komponen yang 

lebih kecil. 

2.10.6. Deployment Diagram 

Deployment diagram menggambarkan detail bagaimana komponen di-

deploy dalam infrastruktur sistem, dimana komponen akan terletak (pada mesin, 

server atau piranti keras apa), bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi 

tersebut, spesifikasi server, dan hal-hal lain yang bersifat fisikal. 

Sebuah node adalah server, workstation, atau piranti keras lain yang 

digunakan untuk men-deploy komponen dalam lingkungan sebenarnya. Hubungan 

antar node (misalnya TCP/IP) dan requirement dapat juga didefinisikan dalam 

diagram ini. 


