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ABSTRAK 

 
Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sudah sangat maju pesat jika 

dibandingkan dengan beberapa tahun silam. Pada tahun 2014, jumlah Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah di Indonesia tercatat mencapai angka 56,5 juta unit, dengah hampir 

98,9% dari jumlah tersebut adalah usaha mikro. Dengan semakin meningkatnya jumlah 

UMKM yang tercatat di Indonesia, maka semakin banyak pula dampak positif maupun 

dampak negatif yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Dampak positif yang ada yaitu 

berkurangnya angka pengangguran secara drastis serta banyaknya usahawan-usahawan 

muda yang mulai ber-enterpreneur sejak usia dini. Hal tersebut tentu saja menjadi suatu 

kebanggaan dan cikal bakal usaha besar di Indonesia. Sedangkan dampak negatif dari 

perkembangan dan pertumbuhan UMKM yang pesat di Indonesia adalah masalah klasik 

yang timbul dalam dunia bisnis, yaitu Kepercayaan dan After Sales Service dari suatu 

perusahaan terkait. Banyak sekali kasus penipuan yang dilakukan oleh perusahaan-

perusahaan palsu dan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang tidak sedikit bagi 

kliennya. Selain itu, bagi orang awam atau non-bisnis yang merasa kurang puas atas 

produk atau jasa yang mereka beli seringkali tidak mendapatkan perlakuan yang 

menyenangkan dalam hal komplain atau mengadukan kekurangan produk perusahaan 

terkait. Melalui penerapan system akreditasi dan rekomendasi bisnis dari BisnisBagus, 

baik masyarakat pengguna maupun produsen dapat membentuk sebuah Trusted Business 

Listing melalui Complaint Management Systems yang sangat membantu dalam 

meningkatkan daya saing perusahaan di Indonesia. 
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1. Pendahuluan 

Indonesia adalah negara berkembang, dengan banyaknya 

bisnis-bisnis baru yang bermunculan setiap tahunnya. 

Mulai dari bisnis level mikro, level menengah atau yang 

biasa kita sebut dengan UKM / Usaha Kecil Menengah, 

hingga bisnis berlevel besar. 

Namun, berdasarkan hasil survey singkat yang penulis 

lakukan, didapati bahwa permasalahan yang sering terjadi 

adalah adanya kesulitan ketika para pelaku usaha tersebut 

hendak mencari vendor atau partner untuk mendukung 

kinerja usaha yang mereka lakukan, seperti digambarkan 

pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Survey Kebutuhan Market. 

Tidak sedikit dari para pelaku usaha mendapatkan 

partner yang kurang memuaskan dalam segi kinerja / hasil 

kerjanya. Permasalahan kedua yang muncul akibat kurang 

puasnya pelaku usaha adalah masalah komplain. Seringkali 
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