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ABSTRACT 
PT Honda Maju Mobilindo Palembang is a company engaged in automotive showroom authorized dealer honda car 

by serving Sales, Service, Spareparts, Body & Paint. In providing information needed by customer service PT Honda 

Maju Mobilindo is s till very less. Provision of such information to customers of the workshop is still delivered by 

phone by CCO or when the customer directly comes to the workshop. Therefore, will be built an information system 
as a tool in improving service workshop services. One of the advantages in improving customer service is by applying 

the concept of Customer Relationship Management (CRM) which is a business philosophy that describes a customer 

placement strategy as a center of process and activity. The system to be built is expected to facilitate the customer in 

receiving the latest information from the promotion of the workshop program package, car repair notes that have 

been completed via via SMS, booking service and checking the status of service 
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I. PENDAHULUAN  

Perkembangan dunia dan teknologi komputer sekarang terus mengalami kemajuan dari waktu ke 

waktu. Komputer sekarang bisa digunakan untuk mengakses informasi, dimana perusahaan yang sekarang 

berlomba - lomba menggunakan alat bantu seperti sistem informasi yang dapat memberikan informasi 

yang cepat dan mampu bersaing dengan perusahaan lain dalam melaksanakan segala aktifitas operasional.   

PT Honda Maju Mobilindo Palembang adalah salah satu perusahaan swasta berbentuk Perseroan 

Terbatas yang bergerak dibidang otomotif showroom dealer res mi mobil Honda didirikan pada tahun 

1990 yang beralamatkan di Jl. Kol. H. BurlianNo. 338 Palembang dengan melayani Sales, Service, 

Spareparts, Body & Paint. Pada bulan Maret 2016 PT Honda Maju Mobilindo membuka kantor baru 

sekaligus sebagai kantor pusatnya di Jl. Letjen Harun Sohar Tanjung Api – Api No.999 palembang.  PT 

Honda Maju Mobilindo mempunyai jaringan pemasaran seluruh Sumatera Selatan khususnya kota 

Palembang serta daerah Tugu Mulyo, Baturaja, Belitang, dan sekitarnya.  

Pemberian in formasi kepada pelanggan bengkel masih disampaikan melalu i telepon oleh CCO 

ataupun ketika pelanggan secara langsung datang ke bengkel seperti pemberitahuan program bengkel 

yang ada pada saat ini yaitu ganti batteray free delivery dan free pemasangan. CCO dalam memberikan 

informasi  mengenai perbaikan mobil yang telah selesai terkadang mereka mengalami kesulitan ket ika 

pada saat pelanggan tersebut tidak merespon panggilan telepon masuk atau nomo r yang dihubungi 

tersebut tidak aktif. Hal tersebutlah yang terkadang menimbulkan kesalah pahaman pelanggan terhadap 

bengkel mengenai keterlambatan perbaikan mobilnya. Paket perawatan berkala yaitu pekerjaan dan 

penggantian suku cadang sesuai dengan jadwal perawatan berkala yang tertera dalam buku garansi dan 

perawatan. Sesuai ketentuan km seperti jika pelanggan tersebut seharusnya telah mencapai jadwal 

perawatan berkala yang ke dua yaitu pada km20.000. Maka seharusnya kendaraan tersebut dilakukan 

servis perawatan berkala yang kedua tapi terkadang pelanggan tidak memperhatikan km mobil tersebut 

sehingga telah mencapai km30.000. Km30.000 tersebut seharusnya sudah masuk pada ketentuan 

perawatan berkala ket iga dan berarti jadwal perawatan kedua sebelumnya sudah  tidak berlaku lagi. 

Dari permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, PT Honda Maju Mobilindo membutuhkan 

suatu sistem informasi sebagai alat bantu untuk memberikan solusi yang tepat untuk memecahkan 

masalah tersebut. Maka perlu diterapkan suatu strategi yang lebih baik dengan cara 

mengimplementasikan suatu produk teknologi komunikasi in formasi yang dapat membantu perusahaan 

ini menjad i lebih efekt if dalam meningkatkan pelayanan jasa servis bengkel dan customer support serta 

dapat menunjang pengambilan keputusan yang lebih baik bagi pemilik perusahaan. Salah satu keunggulan 

dalam peningkatan layanan pelanggan adalah dengan penerapan konsep Customer Relationship 

Management (CRM) yang merupakan sebuah filosofi bisnis yang menggambarkan suatu strategi 

penempatan Client sebagai pusat proses, aktivitas dan budaya.   

Dari uraian di atas maka peneliti membuat suatu sistem informasi dengan judul “Rancang Bangun 
Sistem Informasi Customer Relationship Management (CRM) Pada Jasa Servis PT Honda Maju 

Mobilindo Palembang”. 
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II. METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 
 Metode pada penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif. Menurut  Mukhtar (2013:11) Metode 

Deskriptif merupakan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai 

subjek penelitian dan perilaku subjek penelit ian pada suatu periode tertentu. 
 

B. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data yaitu: 

1. Metode Observasi (Pengamatan) 

Metode Observasi adalah metode yang digunakan oleh peneliti yang melakukan pengamatan dan 

pencatatan langsung secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki. (Mukhtar, 

2013:100). 

2. Metode Wawancara 

Metode Wawancara adalah teknik memperoleh informasi secara langsung melalu i permintaan 

keterangan-keterangan kepada pihak pertama yang dipandang dapat memberikan keterangan atau 

jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan. (Mukhtar, 2013:101).  

3. Metode Dokumentasi 

Metode Dokumentasi merupakan pengumpulan data melalui dokumentasi, diperlukan seperangkat alat 

atau instrument yang memandu untuk pengambikan data-data dokumen. (Mukhtar, 2013:101) 
 

C. Metode Pengembangan Sistem 

Metode yang digunakan dalam merancang dan membangun sistem in i adalah Rational Unified 

Process (RUP). Menurut Rosa dan Shalahuddin (2013:125) Rational Unified Process (RUP) adalah 

pendekatan pengembangan perangkat lunak yang dilakukan berulang -ulang (iterative), fokus pada 

arsitektur (architecture-centric), lebih diarahkan berdasarkan penggunaan kasus (use case driven). RUP  

adalah sebuah produk proses perangkat lunak yang dikembangkan oleh Rational Software yang diakuisisi 

oleh IBM di bulan Februari 2003.  

RUP memiliki empat buah tahap atau fase yang dapat dilakukan secara iterat ive yaitu :  

1. Inception (permulaan)  

Tahap ini lebih pada memodelkan proses bisnis yang dibutuhkan (business modeling) dan 

mendefinisikan kebutuhan akan sistem yang akan dibuat (requirement). Tahapan yang dibutuhkan 

pada tahap ini yaitu memahami ruang lingkup dari proyek (termasuk pada biaya, waktu, kebutuhan, 

resiko dan sebagainya) dan membangun kasus bisnis yang dibutuhkan 

2. Elaboration (perluasan/perencanaan) 

Tahap ini lebih difokuskan pada perencanaan arsitektur sistem. Tahap ini juga dapat mendeteksi 

apakah arsitektur sistem yang di inginkan dapat dibuat atau tidak. Mendeteksi resiko yang mungkin 

terjadi dari arsitektur yang dibuat. Tahap ini leb ih pada analisis dan desain s istem serta implementasi 

sistem yang fokus pada purwarupa sistem (prototype). 

3. Construction (konstruksi) 

Tahap ini fokus pada pengembangan komponen dan fitur-fitur sistem yaitu lebih pada implementasi 

dan pengujian sistem yang fokus pada perangkat lunak kode program. Tahap ini  menghasilkan 

produk perangkat lunak dimana menadi syarat dari batas/tonggak kemampuan operasional awal.  

4. Transition (transisi) 

Tahap ini lebih pada deployment atau instalasi sistem agar dapat dimengerti o leh user. Tahap ini    

menghasilkan produk perangkat lunak dimana menjadi syarat dari batas/tonggak kemampuan 

operasional awal. Aktifitas pada tahap ini termasuk pada pelatihan user, pemeliharaan dan pengujian 

sistem apakah sudah memenuhi harapan user. 

Produk perangkat lunak juga disesuaikan dengan kebutuhan yang didefinisikan pada tahap  inception 

(permulaan). Jika semua kriteria objektif terpenuhi maka dianggap sudah memenuhi batas/tonggak 

peluncuran produk dan pengembangan perangkat lunak selesai dilakukan.  
 

D. Sistem Informasi 

Menurut Saputra, Agustin dan ASFA (2013:14) Sistem Informasi adalah kegiatan dari prosedur-

prosedur yang diorganisasikan, bilamana dieksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukung 

pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam organisasi.  
 

E. Customer Relationship Management (CRM) 

Menurut Kadir (2014:126) CRM adalah suatu sistem informasi lintas-fungsi yang ditujukan untuk 

mengintegrasikan dan mengotomasikan berbagai proses yang berorientasi pada pelanggan yang 
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mencakup keg iatan pemasaran, penjualan dan pelayanan kepada pelanggan. Sistem ini dirancang sebagai 

perwujudan strategi yang fokus pada pelanggan. Sasarannya, CRM dapat dipakai sebagai alat bantu untuk 

memahami dan mengantisipasi kebutuhan pelanggan dalam rangka meningkatkan retensi dan loyalitas 

pelanggan. 

 CRM dapat dibedakan menjadi empat jenis yaitu : 

1. CRM Operasional 

2. CRM Analit is 

3. CRM Kolaboratif 

4. CRM Berbasis Portal 
 

F. SMS Gateway 

Menurut Maulana (2015:8) SMS Gateway adalah suatu teknologi pengolahan SMS yang dilakukan 

secara terkomputerisasi dan memanfaatkan layanan SMS itu sendiri untuk berbagai keperluan serta 

tujuannya masing-masing. 
 

III. HAS IL 

Setelah melakukan keg iatan analisis, desain, dan rekayasa sistem yang telah dibahas sebelumnya, 

maka hasil yang diperoleh adalah sebuah Rancang Bangun Sistem Informasi Customer Relationship 

Management (CRM)  Pada Jasa Servis PT Honda Maju Mobilindo Palembang. Untuk mendapatkan hasil 

dari apa yang telah dilakukan pada tahap perancangan program yang telah dilakukan sebelumnya, maka 

kemudian penulis menerapkan format desain tersebut ke dalam aplikasi Adobe Dreamweaver CS5 dengan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Seluruh file yang dihasilkan dalam sistem ini 

berupa file php. Dengan file induk yaitu index.php yang berfungsi sebagai file eksekusi untuk memanggil 

file-file yang telah dikoneksikan. Langkah selanjutnya adalah menjalankan web browser dengan mengetik 

http://localhost/kurniawati dibagian address bar pada Mozilla firefox. 

Hasil dari pembuatan Sistem Informasi Customer Relationship Management (CRM)  ini adalah 

halaman-halaman informasi yang nantinya dijalankan dengan web browser. Adapun sub-menu yang 

terdapat Rancang Bangun Sistem Informasi Customer Relationship Management (CRM) Pada Jasa Servis 

PT Honda Maju Mobilindo Palembang in i adalah sebagai berikut :  

1.  Menu  Super  User,  terdiri  dari  menu  konsumen, service center, promosi, sms inbox, sms outbox, 

sms history dan management user. 

2.  Menu Admin, terd iri dari menu konsumen, service center, promosi, sms inbox, sms outbox dan sms 

history. 
 

A.  Tampilan Web Form Log In 

Tampilan dibawah in i merupakan tampilan web form log in yang difungsikan sebelum pengguna 

masuk kedalam sistem dengan menggunakan username dan password masing-masing. Tampilan form log 

in ini berguna untuk memeriksa autentifikasi dari pengguna yang hendak masuk ke dalam sistem. Adapun 

tampilan form log in dapat dilihat pada gambar 1 d ibawah in i.  
 

Gambar 1. Tampilan Web Form Log In  
 

B.  Tampilan Web Menu Utama 
Tampilan dibawah ini merupakan tampilan web menu utama yang akan tampil  pada saat setelah kita 

berhasil melakukan log in pada sistem. Pada tampilan beranda terdiri dari menu konsumen, service 

center, promosi, sms inbox, sms outbox dan sms history. Adapun tampilan web menu utama dapat dilihat 

pada gambar 2 dibawah ini. 
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Gambar 2. Tampilan Web Menu Utama 

 

C.  Tampilan Web Manajemen User 

Tampilan dibawah ini merupakan tampilan web manajemen user yang digunakan oleh level super user 

untuk mengelola data pengguna dalam sistem tersebut yaitu berupa menambah data pengguna, mengubah 

data pengguna serta menghapus data pengguna. Adapun tampilan web manajemen user dapat dilihat pada 

gambar 3 d ibawah ini.  

 

 
Gambar 3. Tampilan Web Manajemen User 

 

D. Tampilan Web Grafik Laporan Servis 

Tampilan dibawah ini merupakan tampilan web grafik laporan servis yang menampilkan keseluruhan 

data laporan servis yaitu servis reguler, servis berkala 3 tahun dan servis berkala 6 tahun. Adapun 

Tampilan web grafik laporan servis dapat dilihat pada gambar 4 dibawah ini. 

 
Gambar 4. Tampilan Web Grafik Laporan Servis  

 
E. Tampilan Web SMS Inbox 

Tampilan dibawah ini merupakan tampilan web sms inbox yang menampilkan keseluruhan sms yang 

masuk ke sistem. Adapun Tampilan web sms inbox dapat dilihat pada gambar 5 dibawah ini.  
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Gambar 5. Tampilan Web SMS Inbox 
 

F.  Construction (konstruksi) 

Tahap ini fokus pada pengembangan komponen dan fitur-fitur sistem serta lebih pada implementasi 

dan pengujian sistem yang fokus pada implementasi perangkat lunak pada kode program. Tahap ini 

menghasilkan produk perangkat lunak dimana menjadi syarat dari batas/tonggak kemampuan operasional 

awal. 

1).  Tabel 1. Pengujian Aplikasi SMS Gateway “START” 

Nama butir uji Menguji Aplikasi SMS Gateway  START  

Tujuan Mengaktifkan SMS Gateway 

Kondisi awal SMS Gateway Masih Belum Aktif 

Skenario [1] Jika sistem terhubung dengan internet dan menambahkan   

     data promosi terbaru 
[2] Jika sistem terhubung dengan internet dan SMS yang   

      masuk sesuai dengan format 

Hasil 

Perlakuan yang diberikan Test Data  Hasil yang diharapkan Kesimpulan 

Jika sistem terhubung 

dengan internet kemudian 

mengklik tombol “START” 

pada aplikasi smsgateway 

dan menambahkan data 

promosi terbaru pada sistem 

Menambahkan data 

promosi terbaru pada 

sistem 

Sistem akan mengirimkan 

sms broadcast ke semua  

nomor yang telah tersimpan 

pada database konsumen 

Sesuai 

Jika sistem terhubung 

dengan internet kemudian 

mengklik tombol “START” 

pada aplikasi smsgateway 

dan menerima SMS yang 

masuk sesuai dengan format 

Format SMS : 

- BOOK#2017-04-27 

- CEk#20170427 

- INFO#Hello 

- PROMO 

Membalas semua sms yang 

masuk ke sistem yaitu sms 

yang sesuai dengan format 

maupun sms yang tidak 

sesuai dengan format  

Sesuai 

 
2). Tabel 2. Pengujian Aplikasi SMS Gateway “STOP” 

Nama butir uji Menguji Aplikasi SMS Gateway  STOP 

Tujuan Meng-nonaktifkan SMS Gateway 

Kondisi awal SMS Gateway Aktif 

Skenario [1] Jika sistem terhubung dengan internet dan melakukan   
     Pemberhentian pada Aplikasi SMS Gateway 

Hasil 
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Perlakuan yang diberikan Test Data  Hasil yang diharapkan Kesimpulan 

Jika sistem terhubung 

dengan internet , kemudian 

mengklik tombol “STOP” 
pada aplikasi smsgateway 

Menambahkan data 

promosi yang terbaru 

pada website perusahaan 

Sistem akan mengirimkan 

sms broadcast ke semua 

nomor yang telah tersimpan 
pada database konsumen 

tapi setelah mengklik 

tombol “STOP” maka 

sistem akan melakukan 

pemberhentian pengiriman 
sms 

Sesuai 

 

IV. S IMPULAN DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan dari hasil penelit ian yang telah dilakukan Pada Jasa Servis PT Honda Maju Mobilindo 

Palembang, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penelit ian ini menghasilkan Sistem Informasi Customer Relationship Management (CRM) Pada Jasa   

Servis PT Honda Maju Mobilindo Palembang 

2. Mempermudah dalam memberikan informasi kepada konsumen bengkel PT Honda Maju Mobilindo 

Palembang mengenai pemberitahuan servis mobil yang telah selesai  

3. Pelanggan dapat memanfaatkan sistem SMS Gateway untuk melakukan pengecekan terhadap status 

servis dan program promosi pelayanan bengkel terbaru  

 

B. SARAN 

Dalam perancangan dan pembangunan aplikasi in i, penulis menyadari masih terdapat kekurangan 

pada aplikasi yang dibangun maka dari itu penulis memberikan saran yang dapat digunakan untuk 

pengembangan sistem informasi manajemen pada Jasa Servis PT Honda Maju  Mobilindo Palembang:  

1. Diharapkan Sistem Informasi Customer Relationship Management (CRM) Pada Jasa Servis PT Honda 

Maju Mobilindo Palembang dapat dimanfaatkan oleh p ihak bengkel secara optimal.  

2. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka t idak menutup kemungkinan Sistem 

Informasi Pada Jasa Servis PT Honda Maju Mobilindo Palembang yang telah ada dapat 

dikembangkan lagi dengan fasilitas -fasilitas yang belum ada pada sistem informasi ini 

3. Demi menjaga keamanan data untuk penggunaan jangka panjang, sebaiknya pihak bengkel melakukan 

back up data berkala agar data yang disimpan tidak hilang atau pun terkena virus 

4. Penggunaan jangka panjang sebaiknya menyediakan server sendiri dalam memanfaatkan sistem SMS 

Gateway sehingga perusahaan dapat langsung mengetahui jika suatu saat sistem tersebut mengalami 

masalah dan secepat mungkin mengatasinya  
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