
BAB II 

LANDASAN TEORI 

1.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Taqwa Prasetyaningrum, P., 

Wisnubhadra, I., & Suyoto (2015), telah berhasil membangun aplikasi E-CRM pada 

perbankan berbasis web 2.0 dalam menjaga fokus dan kepercayaan pelanggan melalui 

pemanfaatan web 2.0  pada industry keuangan. Dengan kata lain penelitian ini hampir 

sama dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang, karena penelitian yang akan 

dilakukan ini membangun sebuah website dalam menjaga focus dan kepercayaan 

pelanggan dalam pembelian sepeda motor bekas pada showroom wijaya motor.  

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya 

No Nama Judul Penelitian Metode Hasil 

1 Setiawan,Jimmy.,A

delia (2011) 

Implementasi Customer 

Relationship 

Management ( CRM ) 

pada Sistem Reservasi 

Hotel berbasis Website 

dan Desktop 

Waterfall 

 

Memudahkan 

pihak hotel 

dalam 

pemesanan 

kamar hotel agar 

user tidak harus 

datang ke hotel 

secara langsung 



2 Hidayat & 

Listianingsih 

(2014) 

 

Perancangan Sistem 

Keluhan Pelanggan 

Bebasis Web E-CRM 

dengan Model Waterfall 

Pada PT. Unggul Cipta 

Teknologi  

Waterfall 

 

Mempermudah 

tim teknisi 

internal 

perusahaan 

dalam mencetak 

atau mengunduh 

laporan keluhan 

customer 

berdasarkan 

periode 

minggu/bulanan, 

sehingga dapat 

merespon 

pekerjaan lebih 

cepat 

terselesaikan 

dan akurat. 

3 Rizal, Witanti dan 

Hadiana (2018) 

Perancangan Sistem 

Electronic Customer 

Relationship 

Management E-CRM 

Waterfall 

 

Mengolah 

keluhan 

pelanggan lalu 

perusahaan 



Untuk Mendukung 

Industri Manufaktur Di 

PT.Garuda Mas Semesta 

dapat 

mengetahui dan 

mengevaluasi 

setiap sikap, 

perilaku 

konsumen untuk 

meningkatkan 

pelanggan 

terhadap produk 

dan perusahaan 

PT. Garuda Mas 

Semesta.  

4 Amalina, 

Aknuranda & 

Saputra (2018) 

Pengembangan Sistem 

Informasi E-CRM 

Berbasis Website Pada 

Dinikoe Keramik.  

Waterfall 

 

Untuk 

mempertahanka

n loyalitas 

pelanggan serta 

pelayanan 

pemesanan akan 

berbasis 

komputer dan 

pengolahan 



datanya akan 

terintegrasi. 

5 Taqwa 

Prasetyaningrum, 

P., Wisnubhadra, I., 

& Suyoto. (2015). 

PENGEMBANGAN E-

CRM PADA 

PERBANKAN 

BERBASIS WEB 2.0 

(STUDI KASUS BANK 

BPD DIY CABANG 

UTAMA 

YOGYAKARTA) 

Use Case Menjaga fokus 

dan kepercayaan 

pelanggan 

melalui 

pemanfaatan 

web 2.0 pada 

industri jasa 

keuangan. 

6 Penerapan metode 

(CRM) Customer 

Relationship 

Management Pada 

Penjualan Motor 

Bekas Berbasis 

Web. 

CRM (Customer 

Relationship 

Management) 

 

  

 

 

 

 



1.2 Dasar Teori 

1.2.1 Definisi Sistem 

Secara umum sistem dapat didefinisikan sebagai sekumpulan obyek, ide, 

berikut keterkaitannya di dalam mencapai tujuan dengan kata lain, sistem adalah 

sekumpulan komponen (sub-sistem fisik dan non-fisik/logika) yang saling 

berhubungan satu sama lainnya dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan 

(Prahasta, 2014). Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sistem 

adalah suatu jaringan kerja yang terdiri atas kumpulan bagian-bagian atau elemen-

elemen yang saling berinteraksi, terhubung dan terpadu untuk menyelesaikan suatu 

kegiatan atau tujuan tertentu. 

1.2.2 Definisi Showroom 

Showroom merupakan salah satu jenis usaha kecil menengah (UKM) yang 

sedang berkembang pada saat ini. Showroom adalah tempat memamerkan produk 

tertentu, seperti otomotif, furniture, dll yang berfungsi untuk meningkatkan pemasaran. 

Showroom ada yang bersifat permanen (mis showroom untuk jangka panjang) dan 

sementara (hanya selama waktu tertentu/pameran). 

1.2.3 Definisi Customer Relationship Management (CRM) 

Pengertian Customer Relationship Management (CRM) adalah suatu strategi 

inti dalam bisnis yang mengintegrasikan proses-proses dan fungsi-fungsi internal 

dengan semua jaringan eksternal untuk menciptakan serta mewujudkan nilai bagi para 

konsumen sasaran secara profitable (Buttle,2007:8). Adapun Konsep Dasar Metode 

Customer Relationship Management (CRM), dalam perkembangan mutakhir konsep 



Customer Relationship Management (CRM) banyak menjadi kajian khususnya dalam 

berbagai kegiatan penelitian. Hal ini dikarenakan pada saat ini banyak perusahaan 

tengah terfokus pada kegiatan perawatan pelanggan mereka. Banyak cara dan program 

dibuat untuk mendapatkan loyalitas pelanggan, karena pada akhirnya loyalitas 

pelanggan ini akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Manajemen hubungan 

pelanggan atau Customer Relationship Management (CRM)merupakan konsep yang 

berbeda-beda menurut pandangan berbagai pihak. Bagi sebagian orang, CRM adalah 

singkatan dari Customer Relationship Marketing. Sementara itu kelompok lain yang 

berkeyakinan bahwa tidak semua pelanggan menghendaki hubungan dengan supplier, 

menghapus kata ‘hubungan’ dan memilih istilah yang lebih singkat yaitu ‘manajemen 

pelanggan’ alias Customer Management. Adapula pihak-pihak yang lebih menyukai 

Relationship Marketing. Apapun yang jelas CRM adalah praktik bisnis yang terfokus 

atau berorientasi pada pelanggan. 

1.2.4 E-Commerce 

a. Definisi E-commerce 

Jual beli online lebih dikenal dengan sebutan e-commerce. E-Commerce berasal 

dari bahasa inggris yaitu dari kata electronic (elektronik – dalam hal ini medianya) dan 

commerce (perdagangan – dapat disebut sebagai perdagangan atau jual beli). E-

Commerce dapat didefinisikan sebagai transaksi perdagangan melalui media elektronik 

yang terhubung dari internet (Hesananda dan Murya, 2014). Menurut (Nugroho, 2016), 

e-commerce  (electronic commerce) atau perdagangan elektronik adalah penyebaran, 

pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti 



internet, televisi, WWW (web), atau jaringan komputer lainnya. E-Commerce dapat 

melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik dan sistem 

pengumpulan data otomatis.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa e-commerce adalah proses transaksi jual beli 

yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet, dimana website digunakan 

sebagai wadah untuk melakukan proses tersebut. 

 

 

b. Jenis-jenis E-Commerce 

Adapun Jenis-jenis e-commerce menurut (Pratama, 2015) adalah sebagai berikut: 

1. B2B (Business to Business) 

E-commerce business to business yaitu bentuk interaksi e-commerce yang terjadi 

antara produsen (perusahaan, industri rumah tangga, penyedia barang dan jasa) dengan 

distributor (supplier) dan pengecer. Distributor atau pengecer ini kemudian 

menyalurkan produk tersebut ke konsumen masing-masing. Bentuk interaksi ini 

bersifat umum dan tidak langsung berinteraksi ke konsumen akhir yang memerlukan 

barang dan jasa tersebut. 

2. B2C (Business to Costumer) 

Business to costumer merupakan bagian dari e-commerce yang menekankan pada 

proses pemesanan, pembelian dan penjualan produk atau jasa melalui akses internet. 

Hal ini berarti bahwa penjual dan pembeli dapat langsung bertemu dan berinteraksi 

secara elektronik, memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan. Misalkan keranjang 



belanja virtual dan pembayaran secara elektronik memanfaatkan kartu kredit dan 

sebagainya. 

3. C2C (Costumer to Costumer) 

E-commerce costumer to costumer muncul sebagai akibat adanya kemajuan di 

dalam teknologi website, sehingga antar pengguna dapat saling berinteraksi satu sama 

lain dan konten disediakan oleh pengguna itu sendiri. Bentuk interaksi aktif ini 

mempengaruhi juga bentuk e-commerce yang terjadi. Pada e-commerce costumer to 

costumer, tersedia sebuah website e-commerce dimana pengguna dapat menjual produk 

dan jasa di website tersebut, sekaligus dapat mencari produk dan jasa yang 

diinginkannya dan melakukan  interaksi. 

4. C2B (Costumer to Business) 

Costumer to Business merupakan bentuk e-commerce yang berkebalikan dengan 

e-commerce pada umumnya, dimana konsumen berperan aktif dengan cara 

memberitahukan kepada khalayak internet mengenai kebutuhannya, untuk kemudian 

satu atau beberapa buah perusahaan atau layanan produk dan jasa akan mencoba 

menawarkan produk dan jasanya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

5. B2G (Business to Government) 

E-commerce business to government dimaksudkan sebagai bentuk penyesuaian 

dari jenis e-commecre business to business. Yang membedakan adalah pada jenis 

business to government ini, pemerintah bekerja sama dengan pihak bisnis (perusahaan 

swasta) dalam bentuk penyediaan regulasi (aturan yang disepakati bersama), 

penyediaan media untuk aplikasi bagi pemerintah dan dunia bisnis, serta pemberian 



akreditasi bagi website e-commerce yang digunakan oleh pihak atau kelompok bisnis 

(perusahaan swasta) untuk kegiatan e-commerce business to government ini. 

6. G2B (Government to Business) 

Government to business merupakan bentuk e-commerce yang melibatkan 

pemerintah (government) dengan pihak bisnis (perusahaan). Bentuk transaksi ini akan 

melibatkan transaksi penjualan barang, jasa, maupun keduanya dalam skala kecil, 

menengah, hingga skala besar. Pemerintah ikut terlibat langsung di dalamnya melalui 

hubungan dengan pihak swasta, agar tercipta sebuah kerja sama yang saling 

menguntungkan antara kedua belah pihak. Perantara untuk hubungan antara 

pemerintah dengan swasta tersebut adalah melalui website yang disediakan secara 

online dan mobile. 

7. G2C (Government to Citizen) 

Government to citizen merupakan e-commerce yang melibatkan pemerintah (baik 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) dengan masyarakat umum (baik pribadi 

maupun kelompok namun bukan dalam bentuk perusahaan). Masyarakat umum dalam 

hal ini menjadi konsumen (pembeli) dan pemerintah menjadi penjual. Umumnya 

bentuk nyata yang sering ditemui dari e-commerce jenis government to citizen adalah 

dalam bentuk lelang berbasis web dan mobile. 

Sistem ini difokuskan pada jenis e-commerce bussines to  costumer (B2C) dimana 

penjual berinteraksi dengan pembeli melalui jaringan internet untuk melakukan proses 

jual beli produk. 

c. Kelebihan dan Kekurangan E-Commerce 



Adapun (Nore, 2013) menyatakan beberapa kelebihan dan kekurangan dari e-

commerce sebagai berikut: 

1. Kelebihan E-Commerce 

a. Murah dan Efisien 

Ongkos transaksi perbankan yang dilakukan melalui internet jauh lebih murah 

dibandingkan dengan melalui ATM, telepon dan kantor cabang. Selain model 

pembuatan yang murah, biaya operasional toko online juga jauh berbeda dengan 

operasional toko secara fisik. Umumnya, biaya operasional yang diperlukan untuk 

penanganan toko online yang masih dikelola sendiri adalah biaya akses internet. 

b. Akses Tanpa Batas 

Saat sebuah bisnis memiliki alamat di internet (URL), apa yang ditampilkan dapat 

diakses oleh pengunjung dari belahan dunia manapun. Semakin sering alamat tersebut 

dikunjungi semakin besar pula potensi untuk mendapatkan revenue (pendapatan). 

c. Revenue Stream (Aliran Pendapatan) 

Selain biaya operasianal yang murah, e-commerce sangat mungkin memberikan 

revenue yang bisa jadi sulit diperoleh melalui cara konvensional. 

2. Kekurangan E-Commerce 

a. Kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. 

b. Pencurian informasi rahasia berharga. 

c. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. 

d. Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. 

e. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen. 



1.2.5 Internet 

a. Sejarah Internet 

Jika menilik sejarahnya, internet dan jaringan komputer merupakan hasil evolusi 

dari ARPANET  (Advanced Research Project Agency Network) sebuah proyek riset 

tingkat tinggi yang dimiliki oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. DARPA 

mensponsori perkembangan jaringan yang menggunakan Internet Protocol (IP), 

Transmision Control Protocol (TCP) dan User Datagram Protocol (UDP). Pada 

mulanya ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja yakni Stanford Research 

Institute, University of California, Santa Barbera dan University of Utah dimana 

mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969, dan secara umum 

ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972 (Hidayatullah dan Kawistara, 

2015). 

b. Definisi Internet 

Menurut (Lestari dan Susena, 2014), internet adalah jaringan komputer di seluruh 

dunia yang berfungsi sebagai sarana komunikasi dan pencarian informasi yang 

menggunakan infrastruktur telekomunikasi yang telah ada seperti saluran telepon, 

satelit, serat optik dan lain-lain. 

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa internet adalah  

hubungan jaringan komputer yang memiliki jangkauan yang sangat luas (global) tanpa 

adanya batasan waktu, dimana internet berfungsi untuk menyebarkan informasi 

maupun pertukaran data seperti teks, gambar, suara maupun video dari satu komputer 

ke komputer lainnya. 



c. Sejarah Website 

World Wide Web (WWW) atau yang lebih dikenal dengan web ditemukan oleh 

seorang berkebangsaan Inggris yang bernama Sir Timothy John “Tim” Barners-Lee 

sekitar tahun 1980-an. Awalnya web ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah 

tukar menukar dan memperbaharui informasi kepada sesama peneliti di tempat dia 

bekerja yaitu di European Laboratory for Particle Physics (lebih dikenal dengan nama 

CERN). Teknologi web semakin banyak digunakan untuk pembuatan website  hingga 

web application. Jenis-jenis website baru pun mulai bermunculan dan dikembangkan 

oleh para developer. Website jenis baru lahir sebagai prototype bagi pengembang lain 

untuk mengembangkan jenis website serupa (Darmawan dan Permana, 2013). 

d. Definisi Website 

Website adalah kumpulan halaman web yang diletakkan dalam satu 

tempat/site/situs. Di dalam website terdapat halaman-halaman website beserta file-file 

pendukungnya seperti gambar, video¸dan file digital lain yang diletakkan dalam satu 

tempat yang diidentifikasi melalui nama domain (domain name) dan alamat IP (Tim 

EMS, 2014). 

Sedangkan menurut (Utama, 2011), website atau situs dapat diartikan sebagai 

kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi berupa 

teks, gambar diam atau bergerak, animasi, suara dan atau gabungan dari semuanya itu, 

baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk suatu rangkaian bangunan 

yang saling berkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan 

halaman (hyperlink). 



e. Definisi Web Server 

Menurut (Saputra, 2014), server untuk web sering disebut web server. Web Server 

adalah tempat diletakkannya file-file web seperti gambar, audio, video, dan data digital 

lainnya. Kata web server sendiri dapat mengacu pada dua hal yang sama, namun 

dengan ruang lingkup yang berbeda: 

1. Program komputer yang bertanggung jawab untuk menerima permintaan HTTP 

dari client (browser) kemudian meresponnya dengan respon HTTP dengan disertai 

konten lainnya, misalnya dokumen html dan obyek yang berkaitan seperti gambar, 

video dan file script lainnya. 

2. Komputer yang menjalankan program server, seperti pada poin pertama. Jadi, 

pengertian pada poin kedua ini lebih luas dan mengacu pada keseluruhan kompter 

dan bukan hanya program di dalamnya saja, tetapi mencakupi sistem operasi, 

program aplikasi dan hardware. 

f. Definisi HTTP 

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) adalah protokol agar client dan server dapat 

berkomunikasi dengan gaya request-response. HTTP menentukan bagaimana format 

pesan dan bagaimana cara pengirimannya, serta bagaimana web server dan browser 

beraksi dan bereaksi terhadap berbagai perintah (Hidayatullah dan Kawistara, 2015). 

1.2.6 Definisi PHP 

PHP memiliki kepanjangan Hypertext Preprocessor, merupakan suatu bahasa 

pemrograman yang difungsikan untuk membuat website dinamis. PHP menyatu 

dengan kode HTML. HTML digunakan sebagai pembangun atau pondasi kerangka 



layout web, sedangkan PHP difungsikan sebagai prosesnya. Sehingga dengan adanya 

PHP tersebut, sebuah website akan sangat mudah di-maintenance. PHP berjalan pada 

sisi server sehingga PHP disebut juga sebagai bahasa Server Slide Scripting. Artinya 

dalam setiap menjalankan PHP, wajib membutuhkan web server (Agustin dan Saputra, 

2012). 

 

 

1.2.7 Definisi MySQLI 

My Structured Query Languange Improved (MySQLI) merupakan versi terbaru 

dari MySQL yang telah ditingkatkan fiturnya. MySQLI adalah sebuah program 

Database Server yang mampu menerima dan mengirimkan data secara cepat dengan 

menggunakan perintah-perintah SQL (Structured Query Languange). Di dalam 

MySQLI terdapat 3 sub bahasa yaitu, Data Definition Languange (DDL), Data 

Manipulation Languange (DML) dan Data Control Languange (DCL). DDL 

digunakan untuk membangun obyek-obyek dalam database seperti tabel dan index, 

DML digunakan untuk menambah, mencari mengubah dan menghapus baris dalam 

tabel, sedangkan DCL digunakan untuk menangani masalah security (keamanan) 

dalam database (Kadir, 2010). 

 

 



1.2.8 Database (Basis Data) 

Database menurut (Benedicta, 2008) merupakan sekumpulan file data yang 

saling terhubung dan diorganisasikan sedemikian rupa sehingga data-data tersebut 

dapat diakses secara mudah dan cepat, serta dapat diproses menjadi sebuah informasi 

yang lebih bermanfaat. Dalam database, data yang ada tidak hanya disimpan begitu 

saja dalam sebuah media penyimpanan, tetapi dikelola dan diolah oleh sebuah sistem 

database yang disebut Database Management System (DBMS). Dengan demikian, data 

yang begitu besar dan kompleks dapat tersusun dengan rapi dan terstruktur sehingga 

meningkatkan kecepatan akses data-nya. 

1.2.9 XAMPP 

Dalam membuat suatu aplikasi berbasis web dengan bahasa pemrograman PHP, 

tentu saja diperlukan sebuah web server yang di dalamnya terdapat interpreter PHP. 

XAMPP merupakan paket PHP dan MySQLI bersifat open source yang dapat 

digunakan sebagai tool pembantu pengembangan aplikasi berbasis PHP. XAMPP 

mengkombinasikan beberapa paket perangkat lunak berbeda ke dalam satu paket 

(Riyanto, 2013). 

1.2.10 Bootstrap 

Bootstrap adalah framework ataupun tools untuk membuat aplikasi web 

ataupun website yang bersifat responsive secara tepat, mudah dan gratis. Kata 

responsive disini berarti bahwa tampilan web (lebar dan susunan isinya dapat berubah 

secara otomatis sesuai dengan layar yang menampilkannya). Bootstrap terdiri dari CSS 



dan HTML untuk menghasilkan Grid, Layout, Typografi, Table, Form, Navigasi dan 

lain-lain (Alatas, 2015). 

1.2.11 HTML 5 

HTML 5 merupakan bahasa pemrograman markup yang berisi kode-kode tag 

sehingga informasi dapat ditampilkan di halaman web dan dapat dibuka menggunakan 

web browser seperti Mozilla Firefox atau Google Chrome (Fauziah, 2014). 

1.2.12 Cascading Style Sheet (CSS) 

CSS merupakan suatu bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendesain 

halaman web agar tercipta suatu halaman web yang rapi, terstruktur dan seragam 

(Purbadin, 2015). 

1.2.13 Javascipt 

Javascript merupakan bahasa scripting yang bekerja disisi client browser, 

sehingga website bisa menjadi lebih interaktif. Javascript adalah bahasa script yang 

popular di internet dan dapat bekerja di sebagian besar penjelajah web browser seperti 

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome dan lain-lain. Kode javascript 

dapat disisipkan dalam halaman web menggunkan tag script (Sigit, 2011). 

1.2.14 jQuery 

JQuery merupakan library javascript yang memungkinkan dalam membuat 

program web pada suatu halaman web tanpa harus menambahkan event ataupun 

property pada halaman web tersebut. Dengan jQuery, suatu halaman web yang jika 

dilihat dari source-nya akan terlihat seperti dokumen html biasa, dalam artian tidak ada 



kode javascript yang terlihat langsung yang biasa disebut dengan unobstrusive 

JavaScript programming (Bekti, 2015). 

 


