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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Fashion adalah salah satu industri yang saat ini memiliki kontribusi yang 

besar untuk perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan berkembangnya 

kesadaran masyarakat terhadap gaya busana sebagai bagian dari gaya hidup, 

sehingga membuat industri ini menjadi salah satu industri yang paling disorot 

karena memiliki potensi dan peran penting dalam perekonomian Indonesia. 

Menurut Menteri Perindustrian Saleh Husin dalam sambutannya pada acara 

Pembukaan Indonesia Fashion Week 2015, di JCC Jakarta 

(http://www.kemenperin.go.id, 21Agustus 2016) 

“Industri Fesyen Indonesia saat ini telah melesat menjadi salah satu primadona subsektor 
Industri Kreatif bahkan sektor Ekonomi Kreatif memberikan kontribusi sebesar 641,8 
Trilyun Rupiah terhadap PDB kita, sedikit di atas sektor Pengangkutan dan Komunikasi, 
serta sektor Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan.” 
 

Pernyataan Menteri Perindustrian Saleh Husin dapat didukung dari hasil 

survei dari Badan Pusat Statistik 2012-2013 mengenai data pengeluaran 

masyarakat Surabaya, Jawa Timur non makanan yang memiliki perkembangan 

cukup agresif. 

 

 

 

 

 

Jenis Pengeluaran Non Makanan 

Kabupaten / Kota 
Pakaian. Alas Kaki&Tutup Kepala 

2012 2013 

Surabaya 15.502 31.891 

Jawa Timur 14.851 17.744 

Tabel 1.1 
Jenis Pengeluaran Non Makanan 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2013) 
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Berdasarkan Tabel 1.1, pada tahun 2013 pengeluaran masyarakat Jawa 

Timur, khususnya Surabaya meningkat 106% dari tahun sebelumnya. Dari data 

tersebut, perkembangan pakaian, alas kaki dan tutup kepala mengalami kemajuan 

yang cukup pesat. Hal tersebut dapat dipengaruhi dari berkembangnya gaya hidup 

masyarakat yang semakin modern.  

Perkembangan gaya hidup di Indonesia merupakan bukti dari 

perkembangan teknologi yang semakin maju karena perkembangan teknologi 

mulai mempengaruhi cara berkomunikasi masyarakat dalam melakukan kegiatan 

sehari-hari. Salah satu perkembangan teknologi yang dapat dinikmati oleh 

masyarakat adalah akses internet yang semakin mudah. Berdasarkan data dari 

Badan Pusat Statistik (2014) penduduk Indonesia yang mengakses Internet 

digunakan sebagai bekerja, sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. 

 

 

 

 

 

Di dukung oleh APJII atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

menyatakan bahwa pada tahun 2015 terdapat peningkatan yang terjadi di 

Indonesia pada jumlah pengguna internet yang mencapai 139 juta.  

La Classique adalah perusahaan yang memanfaatkan internet sebagai 

sistem penjualannya. Perusahaan ini adalah usaha mikro yang bergerak di bidang 

fashion dari tahun 2014. Produk yang dihasilkan La Classique berupa alas kaki 

Tahun 2014 
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet 

dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Utama 

  Bekerja Sekolah Mengurus Rumah 
Tangga Lainnya 

INDONESIA 47.09 38.84 10.47 3.6 

Tabel 1.2 
Presentase Penduduk Indonesia yang Pernah Mengaskses Internet 
 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2014) 
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untuk wanita dan aksesoris dari bahan kulit. Alas kaki yang diproduksi La 

Classique terbuat dari kulit imitasi, sedangkan aksesoris yang diproduksi terbuat 

dari kulit sapi asli. Sistem pemasaran La Classique dilakukan secara Online, yaitu 

melalui sosial media seperti instagram sedangkan untuk sistem komunikasi, La 

Classique menggunakan applikasi seperti; Line, BBM, dan WhatsApp.  

Salah satu cara dalam berjualan secara online adalah memiliki hubungan 

yang baik dengan konsumen. Menurut Saleh (2014), ada tiga alasan pentingnya 

menjalin hubungan baik dengan konsumen. 

1. Untuk mengetahui kebutuhan dan harapan pelanggan yang nantinya akan 

memudahkan perusahaan dalam meningkatkan strategi pelayanan. 

2. Mendorong tingkat loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. 

3. Untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dalam jangka panjang 

melalui pengertian yang lebih baik terhadap kebiasaan pelanggan. 

Hal itu juga yang ingin dicapai oleh La Classique. Dalam penelitian ini, telah 

dilakukan pre-survey untuk mengetahui pendapat dan saran dari konsumen La 

Classique, juga membandingkan pelayanan La Classique dengan Online Shop 

yang lain. 

 

Nama Konsumen La Classique Online Shop lain 

Christine “Pemakaian sandalnya makin lama makin 

enak. Penjual friendly namun agak slow 

respon. 

Sarannya agar kedepannya lebih fast respon, 

produk dan variasi lebih di tingkatkan. 

Diberikan promo dan diskon.” 

“Pengalaman beli produk lain meskipun 

Online Shop tapi ada toko sehingga dapat 

mencoba size sandalnya.” 

Happy Hartini “Gantungan yang dibeli memiliki bahan yang 

bagus dan jahitannya juga rapi.  

Sarannya lebih mengadain promo.” 

“Pengalaman beli produk lain lebih banyak 

promo sehingga lebih tertarik untuk beli 

terus.” 

Tabel 1.3 
Hasil Pre-Survey 
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Menurut Payne dan Frow (2013:29) Setiap perusahaan harus 

mempertimbangkan lima kunci untuk memiliki hubungan yang baik dengan 

konsumen, yaitu: 

- a strategy development process / proses pengembangan strategi 

- an enterprise value creation process / proses penciptaan nilai perusahaan 

- a multi-channel integration process / proses integrasi multi chanel 

- an information management process / proses manajemen informasi 

- a performance assessment process / proses penilaian kinerja 

 

Dari hasil pre-survey yang dilakukan, bisa dilihat bahwa Online Shop 

lainnya mampu memiliki kunci multi-channel integration, yaitu Online Shop 

lainnya mampu memberikan fasilitas untuk konsumen agar dapat melihat barang 

secara langsung atau juga memudahkan konsumen untuk berbelanja. Selain itu 

juga memiliki kunci information management process, yaitu penjual memiliki 

kontak dengan konsumen untuk berkomunikasi lebih lanjut untuk kedepannya. 

Ada juga yang memiliki kunci an enterprise value creation, yaitu perusahaan 

pesaing memberikan value berupa gantungan yang terbuat dari besi untuk 

memudahkan konsumen menggunakan gantungan tersebut. Jika dibadingkan 

Eli   “Bagus buat santai, pas juga sizenya, 

modelnya pas buat sehari2. 

Sarannya buka toko karena enak bisa coba 

langsung, kasi diskon” 

“Biasanya dapet free ongkir untuk 

pembelian kedua” 

Khusna Trifanti “Sepatunya awet, 

gantungannya lucu, rapi 

jahitannya. 

Sarannya kasih banyak variasi, mengikuti 

bazar di Medan” 

“Biasanya banyak online shop Jakarta 

yang ikut bazar di sini, jadi kalau mereka 

mau datang ke Medan aku dikabari” 

Liani “Lucu modelnya. 

Sarannya talinya jangan pake tali pake yang 

besi” 

“Sempet beli di Dear Charme pas bazar, 

mereka pake gantungan besi” 

Sumber: Data diolah (2016) 
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dengan La Classique, La Classique baru memiliki kunci an enterprise value 

creation yaitu La Classique telah mampu menyampaikan value dari produk yang 

dijualkan. Value yang diberikan untuk perusahaan adalah kenyamanan pada 

produk sandal walaupun digunakan sehari-hari. Namun untuk produk gantungan 

kunci, La Classique membuat produk secara handmade sehingga kerapian dari 

produknya adalah salah satu dari value yang ingin disampaikan untuk 

konsumennya. Menurut Al Amin, Kristianto (2014) Ada 4 manfaat menggunakan 

sistem CRM yaitu, 

1. Meningkatkan kepuasan pelanggan. 

2. Berbagi informasi. 

3. Meningkatkan penjualan dan lintas menjual produk lain. 

4. Mengidentifikasi pelanggan yang paling menguntungkan dan pelanggan 

yang tidak menguntungkan.  

Sehingga jika La Classique memiliki 5 kunci CRM, diharapkan akan 

mendapatkan manfaat tersebut. 

Jika dilihat dari kurangnya penerapan kunci customer relationship 

management La Classique dibandingkan pesaing lainnya mempengaruhi 

penjualan La Classique, seperti contoh ketika mengikuti sebuah event, La 

Classique kurang dikenal oleh masyarakat yang datang di event tersebut.  

 Melalui penelitian ini akan mengevaluasi CRM di perusahaan La 

Classique. Berdasarkan latar belakang yang ada, akan melakukan penelitian yang 

berjudul “Evaluasi Penerapan Customer Relationship Management di 

Perusahaan La Classique” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana evaluasi penerapan customer 

relationship management perusahaan La Classique? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan customer relationship 

management pada perusahaan La Classique. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca. 

Manfaat penelitian ini adalah: 

a) Manfaat Teoritis 

1) Sebagai referensi pembaca agar dapat mengetahui tentang 

penerapan Customer Relationship Management di perusahaan. 

b) Manfaat Praktis 

1) Sebagai dasar pengambilan keputusan bagi peneliti dalam 

mengevaluasi customer relationship management dalam 

perusahaan La Classique. 

	


