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Abstrak  

Pakaian termasuk dalam 3 kebutuhan pokok manusia yaitu sandang, papan, dan pakan. Pakaian yang paling 

dicari dan digemari salah satunya adalah kaos. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada 

pengaruh Implementasi Customer Relationship Management pada penjualan online di Kompak Sablon dalam 

upaya meningkatkan loyalitas dab pelanyanan pelanggan. 

Tahap analisis dan perancangan sistem dilakukan dengan pendekatan tersktruktur. Analisis sistem 

berdasarkan hasil pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, dan studi pustaka.  Metode 

pengembangan sistem Rapid Aplication Development (RAD) yang memiliki tahapan yaitu Requirement 

Planning (perencanaan), RAD Design  Workshop, dan Implementation. Tahap perancangan sistem menggunakan 

PHP Native.  

Dengan demiikian Implementasi Customer Relationship Management Pada Penjualan Online di Kompak 

Sablon Dalam Upaya Meningkatkan Loyalitas dan Pelayanan Pelanggan ini dapat membantu promosi, 

pengolahan data transaksi pemesanan produk, pengolahan data pelanggan dan pengolahan data produk di 

Kompak Sablon. 

 

Kata Kunci : Sistem Informasi Pemesanan, Customer Relationship Management, Loyalitas Pelanggan, RAD, 

MySQL, PHP. 

Abstract 

Clothing is included in 3 basic human needs that is clothing, boards, and food. One of the most sought after 

and popular clothes is t-shirts. The purpose of this study was to determine whether there is an influence of 

Customer Relationship Management on customer loyalty in Kompak Sablon. 

The system analysis and design phase is carried out using a structured approach. System analysis is based 

on the results of data collection by the method of observation, interviews, and literature study. Rapid 

Application Development (RAD) system development method which has stages, namely Requirement Planning 

(planning), RAD Design Workshop, and Implementation. The system design stage uses PHP Native. 

Thus this sales information system can help promotion, data processing of product order transactions, 

customer data processing and product data processing in Kompak Sablon. 

 

Keywords: Information System Ordering, Customer Relationship Management, Customer Loyalty, RAD, 

MySQL, PHP

I. PENDAHULUAN  

Pakaian termasuk di dalam  3 kebutuhan 

pokok manusia yaitu sandang, papan dan pakan. 

Terkadang pakaian menjadi wadah untuk berkreasi, 

dalam hal model dari pakaian dan cara pembuatan 

pakaian. Pakaian yang paling dicari dan digemari 

salah satunya adalah kaos. Berbagai macam model 

kaos untuk saat ini salah satunya adalah kaos 

oblong. 

Loyalitas pelanggan merupakan bentuk 

kesetiaan pelanggan terhadap suatu perusahaan 

dalam jangka waktu yang lama karena pelanggan 

tersebut merasa kebutuhan mereka dapat terpenuhi 

sehingga melakukan pembelian berulang. Salah 

satu cara untuk meningkatkan loyalitas pelanggan 

yakni dengan menerapkan metode Customer 

Relationship Management (CRM). 

Customer Relationship Management (CRM) 

adalah strategi pemasaran yang berbasis pada 

upaya menciptakan hubungan antara pihak 

perusahaan dengan pelanggan. Hubungan yang 

dibangun untuk mempertahankan pelanggan dan 

menambah pelanggan baru. Sehingga penerapan 

metode ini mampu menunjang penjualan produk  

dan meningkatkan kenyamanan pelanggan dalam 

bertransaksi tanpa harus tatap muka serta pihak 

Kompak Sablon dapat mengetahui apa yang 

diinginkan pelanggan. Melalui memanfaatkan 

CRM, perusahaan yang menerapkannya dapat 

menambahkan fitur yang tambahan ke dalam 
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Sistem adalah fitur chat online, pemberian 

notifikasi email untuk member digunakan untuk 

mengirimkan pemberitahuan diskon/promo, dan 

sistem cek point sesuai syarat dan ketentuan yang 

telah ditetapkan oleh pihak Kompak Sablon. Dari 

sistem ini diharapkan pelanggan dapat 

dipertahankan dan tidak mudah berpindah ke lain 

toko dan membuka kesempatan bagi pelanggan 

baru untuk bergabung. 

 

II. METODE PENELITIAN 

A. Metode Pengumpulan Data 

Adapun teknik-teknik pengumulan data yang 

peneliti lakukan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut : 

1. Observasi  

Pengamatan langsung terhadap alur proses 

pemesanan jasa sablon  yang sedang berjalan pada 

Kompaak Sablon untuk memperoleh informai 

yang nantinya akan diolah kedalam sistem. 

2. Wawancara 

Pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan 

cara mengajukan sesi Tanya jawab dengan pihak 

yang berwenang yaitu Mas Indra Budiarto selaku 

Pemilik  Kompaak Sablon untuk mendapatkan 

informasi dan data yang valid. 

3. Dokumentasi 

Dalam metode dokumentasi ini penulis melakukan 

pengumpulan fakta data yang diperoleh dari 

metodologi yang digunakan sebelumnya dengan 

mengamati aktifitas kegiatan di Kompaak Sablon. 

Dokumentasi yang dibutuhkan berupa foto 

kegiatan, rekaman observasi, dan fakta penelitian, 

dokumentasi pembuatan program dan hasil dari 

penelitian. 

4. Studi Literatur 

Penulis mencari referensi teori yang relevan dan 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan, referensi 

yang digunakan terkait dengan rancang bangun 

sistem informasi broadcasting menggunakan crm 

berbasis web yang didapatkan dari beberapa buku, 

kampus maupun jurnal ilmiah. 

B. Metode Pengembangan Sistem 

Metode yang digunakan penulis dalam 

pengembangan aplikasi ini adalah menggunakan 

metode RAD karena metode ini merupakan 

pendekatan terstruktur. Berikut ini adalah tahap-

tahap pengembangan aplikasi dari tiap-tiap fase 

pengembangan aplikasi : 

1. Rencana Kebutuhan (Requirement Planning) 

Pada tahap ini, dilakukan pertemuan dengan user 

untuk melakukan identifikasi tujuan dari aplikasi 

atau sistem dan melakukan identifikasi kebutuhan 

informasi untuk mencapai tujuan. 

2. Proses Desain (Design Workshop) 

Pada tahap ini adalah melakukan proses desain 

dan melakukan perbaikanperbaikan apabila masih 

terdapat ketidak sesuaian desain antara user dan 

analis. 

3. Implementation (Implementasi) 

Setelah desain dari sistem yang akan dibuat sudah 

disetujui baik itu oleh user maka pada tahap ini 

programmer mengembangkan prototype menjadi 

suatu program. 

 

III. Hasil DAN PEMBAHASAN 

A. Implementasi Database 

Basis data yang digunakan dalam Penjualan di 

Kompak Sablon menggunakan CRM menggunakan 

databse MySQL. Dibuat melalui XAMPP lewat 

phpMyAdmin XAMPP sendiri selain sebagai 

server (localhost) memiliki paket instalasi berupa 

database MYSQL dalam membuat program. 

1. Tabel Produk 

Berikut ini adalah bentuk tampilan database tabel 

produk berfungsi sebagai tempat penyimpanan data 

produk yang didalamnya terdapat 9 field tabel. 

Adapun tampilan dari tabel produk dapat dilihat 

pada gambar berikut : 

 
Gambar 1 Database Produk 

2. Kategori 

Berikut ini adalah bentuk tampilan database tabel 

kategori berfungsi sebagai data penyimpanan 

kategori jenis produk yang didalamnya terdapat 4 

field tabel. Adapun tampilan dari tebel kategori 

dapat dilihat pada gambar berikut : 

 
Gambar 2 Database Kategori 

3. Bahan 

Berikut ini adalah bentuk tampilan database tabel 

bahan berfungsi sebagai data penyimpanan bahan 

kain kaos yang didalamnya terdapat 5 field tabel. 

Adapun tampilan dari tabel bahan dapat dilihat 

pada gambar berikut : 
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Gambar 3 Database Bahan 

4. Harga 

Berikut ini adalah bentuk tampilan database tabel 

harga berfungsi sebagai penyimpanan data harga 

produk dari masing-masing kategori jenis produk 

yang didalamnya terdapat 5 field tabel. Adapun 

tampilan dari tabel harga dapat dilihat pada gambar 

berikut : 

 
Gambar 4 Database Harga 

5. Tipe_sablon 

Berikut ini adalah bentuk tampilan database tabel 

tipe sablon berfungsi sebagai penyimpanan data 

jenis tipe sablon yang didalamnya terdapat 3 field 

tabel. Adapun tampilan dari tabel tibe sablon dapat 

dilihat pada gambar berikut : 

 
Gambar 5 Database Tipe_sablon 

6. Metode_bayar 

Berikut ini adalah bentuk tampilan database tabel 

metode bayar berfungsi sebagai penyimpanan data 

metode pembayaran yang didalamnya terdapat 6 

field tabel. Adapun tampilan dari tabel meode 

bayar dapat dilihat pada gambar berikut : 

 
Gambar 6 Database Metode_bayar 

7. Nota 

Berikut ini adalah bentuk tampilan database tabel 

nota berfungsi sebagai penyimpanan data transaksi 

yang didalamnya terdapat 7 field tabel. Adapun 

tampilan dari tabel nota dapat dilihat pada gambar 

berikut : 

 
Gambar 7 Database Nota 

8. Ukuran 

Berikut ini adalah bentuk tampilan database tabel 

ukuran berfungsi sebagai penyimpanan data ukuran 

dari masing-masing jenis roduk yang didalamnya 

terdapat 3 field tabel. Adapun tampilan dar tanel 

ukuran dapat dilihat pada gambar berikut: 

 
Gambar 8 Database Ukuran 

9. Harga_sablon 

Berikut ini adalah bentuk tampilan database tabel 

harga sablon berfungsi sebagai penyimpanan data 

harga dari masing-masing jenis sablon yang 

didalamnya terdapat 4 field tabel. Adapun tampilan 

dari tabel harga sablon dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

 
Gambar 9 Database Harga_sablon 

10. Metode_kirim 

Berikut ini adalah bentuk tampilan database tabel 

metode kirim berfungsi sebagai penimpanan data 

metode pengiriman yang didalamnya terdapat 3 

field tabel. Adapun tampilan dari tabel metode 

kirim dapat dilihat pada gambar berikut: 

 
Gambar 10 Database Meode_kirim 

11. User 

Berikut ini adalah bentuk tampilan database tabel 

user berfungsi sebagai penimpanan data user yang 

didalamnya terdapat 11 field tabel. Adapun 

tampilan dari tabel user dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

 
Gambar 11 Database User 

12. Detail_nota 

Berikut ini adalah bentuk tampilan database tabel 

detail nota berfungsi sebagai penyimpanan data 

detail transaksi yang didalamnya terdapat 11 field 

tabel. Adapun tamilan dari tabel detail nota dapat 

dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 12 Database Detail_nota 

13. Sablon 

Berikut ini adalah bentuk tampilan database tabel 

sablon berfungsi sebagai penyimpanan data jenis 

contoh dari tipe sablon yang didalamnya terdapat 4 

field tabel. Adapun tampilan dari tabel sablon dapat 

dilihat pada gambar berikut: 

 
Gambar 13 Database Sablon 

 

B. Implementasi Sistem 

1. Halaman login 

Halaman login merupakan tampilan untuk proses 

memasukan username dan password oleh 

pengguna untul masuk ke sistem. Adapun 

implementai tampilan halaman login  adalah 

sebagai berikut : 

 
Gambar 14. Tampilan Login 

2. Halaman dashboard 

Halaman dashboard merupakan tampilan utama 

admin setelah melakukan login. Terdapat beberapa 

menu yang dapat diakses oleh admin untuk proses 

penginputan. Adapun tampilan dashboard adalah 

sebagai berikut : 

 
Gambar 15 Tampilan Dashboard 

3. Halaman produk 

Halaman produk merupakan halaman untuk 

pengolahan data produk. Di halaman ini admin 

dapat melakukan proses penginputan, pengeditan, 

penghapusan, dan menyimpan data produk. 

Adapun tampilan data produk adalah sebagai 

berikut: 

 
Gambar 4.16. Tampilan Lihat Produk 

4. Halaman warna kaos  

Halaman warna kaos merupakan halaman untuk 

pengolahan data warna kaos. Di halaman ini admin 

dapat melakukan proses penginputan, pengeditan, 

penghapusan, dan menyimpan data warna kaos. 

Adapun tampilan data warna kaos adalah sebagai 

berikut: 

 
Gambar 18 Tampilan Warna Kaos 

5. Halaman ukuran kaos  

Halaman ukuran kaos merupakan halaman untuk 

pengolahan data ukuran kaos. Di halaman ini 

admin dapat melakukan proses penginputan, 

pengeditan, penghapusan, dan menyimpan data 

ukuran kaos. Adapun tampilan data ukuran kaos 

adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 19 Tampilan Ukuran Kaos 

6. Halaman jenis sablon  

Halaman jenis sablon merupakan halaman untuk 

pengolahan data jenis sablon. Di halaman ini admin 

dapat melakukan proses penginputan, pengeditan, 

penghapusan, dan menyimpan data jenis sablon. 
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Adapun tampilan data jenis sablon adalah sebagai 

berikut: 

 
Gambar 20 Tampilan Jenis Sablon 

7. Halaman tipe sablon  

Halaman tipe sablon merupakan halaman untuk 

pengolahan data tipe sablon. Di halaman ini admin 

dapat melakukan proses penginputan, pengeditan, 

penghapusan, dan menyimpan data tipe sablon. 

Adapun tampilan data tipe sablon adalah sebagai 

berikut: 

 
Gambar 21 Tampilan Tipe Sablon 

8. Halaman pemesanan 

Halaman pemesanan tunda merupakan halaman 

untuk pengolahan data pemesanan tunda. Di 

halaman ini admin dapat melakukan proses 

penginputan, pengeditan, penghapusan, dan 

menyimpan data pemesanan tunda. Adapun 

tampilan data produk adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 22 Tampilan Pemesanan 

9. Halaman laporan penjualan  

Halaman pemesanan tunda merupakan halaman 

untuk pengolahan data laporan penjualan. Di 

halaman ini admin dapat melakukan proses 

penginputan, pengeditan, penghapusan, dan 

menyimpan data laporan penjualan. Adapun 

tampilan data laporan penjualan adalah sebagai 

berikut: 

 
Gambar 23 Tampilan Laporan Penjualan 

10. Halaman data pelanggan 

Halaman data pelanggan merupakan halaman untuk 

pengolahan data pelanggan. Di halaman ini admin 

dapat melakukan proses penghapusan data 

pelanggan. Adapun tampilan data pelanggan adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 24 Tampilan Data Pelanggan 

11. Halaman Chat 

Halaman Chatmerupakan halaman untuk melihat 

chat pelaggan dengan admin. Adaun tampilan chat 

admin dan pelanggan adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.25. Tampilan Chat 

C. Pengujian Sistem 

Pengujian sistem ini dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana kondisi implementasi 

sistem yang telah dibangun. Proses pengujian 

adalah mencoba rogram dengan memasukkan data 

ke dalam form-form masukan yang telah 

disediakan. Tahap ini merupakan lanjutan dari 

tahap implementasi sistem yang telah dibangun. 

Pengujian sistem dilakukan dengan menggunaka 

pengujian alpha dengan metode black box dan 

pengujian beta dengan kuisoner. 

1. Pengujian Alpha 

Pengujian alpha dilakukan untuk mengetahui 

kesesuaian antara hasil yang diharapkan dengan 

hasil keluaran agar sistem yag dikembangkan 

terhindar dari cacat atau kegagalan penggunaan.  
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Tabel 1. Hasil Pengujian Login 

Skenari

o 

Penguji

an 

Hasil yang 

Diharapkan 

Hasil 

Penguji

an 

Kesimpul

an 

Userna

me dan 

passwor

d tidak 

diisi 

kemudia

n 

Sistem akan 

menolak akses 

dan muncul 

peringatan “ 

tolong isi 

username dan 

password 

dahulu” 

Sesuai 

harapan 

Berhasil  

Userna

me diisi 

dan 

passwor

d tidak 

atau 

sebalikn

ya 

Sistem akan 

menolak akses 

dan muncul 

peringatan 

“username/pass

word salah” 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

Userna

me dan 

passwor

d terisi 

dengan 

benar 

Sistem akan 

menerima akses 

untuk masuk 

sebagai admin 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

Tabel 2 Hasil Pengujian Data Produk 

Skenario 

Pengujian 

Hasil yang 

Diharapka

n 

Hasil 

Pengujia

n 

Kesimpula

n 

Semua 

field dan 

gambar 

tidak 

terisi 

kemudian 

klik 

simpan 

Sistem 

akan 

menolak 

akses dan 

muncul 

peringatan 

“ tolong isi 

form 

dahulu” 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

Semua 

field terisi 

dan 

gambar 

tidak 

terisi 

kemudian 

klik 

simpan 

atau 

sebalikny

a 

Sistem 

akan 

menolak 

akses dan 

muncul 

peringatan 

“tolong isi 

form 

dahulu” 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

Semua 

field terisi 

dan 

Produk 

tersimpan 

dan produk 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

gambar 

terisi 

kemudian 

klik 

simpan 

masuk ke 

daftar 

menu 

Menguba

h data 

field dan 

gambar 

kemudian 

klik edit 

Produk 

tersimpan 

dan telah 

diperbarui 

Sesuai 

harapan 

Berhasil  

Menekan 

tombol 

hapus 

Menghapu

s data 

produk 

Sesuai 

harapan 

Berhasil  

Tabel 3 Hasil Pengujian Data Bahan 

Skenario 

Pengujia

n 

Hasil yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

Kesimpula

n 

Input 

data 

bahan 

Pada  form  

data  bahan  

isi 

kelengkapa

n data,  

kemudian 

klik tombol 

simpan. 

Data 

bahan 

tersimpan 

dalam 

database. 

Berhasil 

Ubah 

data 

bahan 

Pilih data 

pada tabel 

yang akan 

diubah, 

kemudian 

ubah data 

sesuai 

dengan 

yang 

diinginkan 

setelah itu 

klik tombol 

simpan 

Data yang 

akan 

diubah 

tampil 

pada 

masing-

masing 

textboxny

a 

Berhasil  

Hapus 

data 

bahan 

Cari data 

yang akan 

dihapus, 

klik tombol 

hapus 

Data yang 

dihapus 

hilang 

dari 

database 

Berhasil  

 

Tabel 4 Hasil Pengujian Data Sablon 

Skenario 

Pengujia

n 

Hasil yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

Kesimpula

n 

Input 

data 

sablon 

Pada  form  

data  sablon  

isi 

Data 

barang 

tersimpan 

Berhasil 
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kelengkapa

n data,  

kemudian 

klik tombol 

simpan. 

dalam 

database. 

Ubah 

data 

sablon 

Pilih data 

pada tabel 

yang akan 

diubah, 

kemudian 

ubah data 

sesuai 

dengan 

yang 

diinginkan 

setelah itu 

klik tombol 

simpan 

Data yang 

akan 

diubah 

tampil 

pada 

masing-

masing 

textboxny

a 

Berhasil  

Hapus 

data 

sablon 

Cari data 

yang akan 

dihapus, 

klik tombol 

hapus 

Data yang 

dihapus 

hilang 

dari 

database 

Berhasil  

Tabel 5 Hasil Pengujian Laporan Penjualan 

Skenario 

Pengujia

n 

Hasil yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujia

n 

Kesimpula

n 

Memilih 

bulan 

dan 

tahun 

kemudia

n klik 

tampilka

n 

Menampilka

n laporan 

data 

transaksi 

sesuai 

dengan 

bulan dan 

tahun 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

Menekan 

tombol 

downloa

d 

Menampilka

n laporan 

data 

transaksi 

dalam 

bentuk pdf 

yang akan di 

download 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

Menekan 

tombol 

print 

Menampilka

n laporan 

data 

transaksi 

dalam 

bentuk pdf 

yang akan di 

print 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

Tabel 6 Hasil Pengujian Data Pelanggan 

Skenario Hasil yang Hasil Kesimpula

Pengujia

n 

Diharapkan Pengujia

n 

n 

Memilih 

bulan 

dan 

tahun 

kemudia

n klik 

tampilka

n 

Menampilka

n laporan 

data catatan 

transaksi  

pelangan 

sesuai 

dengan 

bulan dan 

tahun 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

Menekan 

tombol 

downloa

d 

Menampilka

n laporan 

data catatan 

transaksi 

pelanggan 

dalam 

bentuk pdf 

yang akan di 

download 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

Menekan 

tombol 

print 

Menampilka

n laporan 

data catatan 

transaksi 

pelanggan 

dalam 

bentuk pdf 

yang akan di 

print 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

Tabel 7Hasil Pengujian Halaman Promo 

Skenario 

Pengujian 

Hasil yang 

Diharapkan 

Hasil 

Penguji

an 

Kesimpul

an 

Menambahk

an data 

promosi 

kemudian 

klik simpan 

Promosi 

produk 

tersimpan 

ke dalam 

sistem 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

Mengubah 

data 

promosi 

kemudian 

klik simpan 

Memperbar

ui data 

promosi 

Sesuai 

harapan 

Berhasil  

Menekan 

tombol 

hapus 

Menghapus 

data 

promosi 

Sesuai 

harapan 

Berhasil  

Tabel 8 Hasil Pengujian Daftar Member 

Skenario 

Pengujian 

Hasil yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

Kesimpulan 

Semua 

field 

tidak 

terisi 

Sistem 

akan 

menolak 

akses dan 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 
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kemudian 

klik 

daftar 

muncul 

peringatan 

“ tolong isi 

form 

dahulu” 

Salah 

satu field 

tidak 

terisi 

kemudian 

klik 

daftar 

Sistem 

akan 

menolak 

akses dan 

muncul 

peringatan 

“tolong 

lengkapi 

form 

dahulu” 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

Semua 

field 

terisi dan 

format 

email 

benar 

kemudian 

klik 

daftar 

Tersimpan 

ke database 

dan 

pelanggan 

dapat 

elakukan 

transaksi 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

Tabel 9 Hasil Pengujian Chat 

Skenario 

Pengujian 

Hasil yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujia

n 

Kesimpula

n 

menuliska

n pesan 

dan klik 

tombol 

kirim 

Menampilka

n pesan 

yang telah 

dikirim 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

Tabel 10Hasil Pengujian Transaksi 

Skenario 

Pengujian 

Hasil yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujia

n 

Kesimpula

n 

Admin 

melakukan 

konfirmasi 

pembayara

n 

Sistem akan 

menerima 

konfirmasi 

pembayara

n 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

Admin 

memprose

s transaksi 

pemesanan 

Sistem akan 

menerima 

akses dan 

muncul 

form waktu 

pengerjaan 

dan catatan. 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

Admin 

memprose

s 

pengirima

Admin 

memasukka

n no resi 

pengiriman.  

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

n 

pemesanan 

Admin 

menerima 

konfirmasi 

Admin 

menerima 

konfirmasi 

bahwa 

pesanan 

pelanggan 

telah 

diterima. 

Sesuai 

harapan 

Berhasil 

 

Hasil pengujian alpha menunjukkan bahwa, 

hasil pengujian sesuai dengan hasil yang 

diharapkan (terpenuhi). Sehingga sistem dapat 

berjalan dengan baik dan sudah memenuhi 

persyaratan fungsional. 

 

2. Pengujian Beta 

Pengujian beta dilakukan secara langsung di 

lingkungab sebenarnya. Pengguna melakukan 

penilaian terhadap sistem dengan menggunakan 

media kisoner.  

Tabel 4.11. Hasil Kuisoner 

N

o 
Pertanyaan 

Penilaian  Jumla

h 

Respo

nden 

S CS TS 

1 Apakahandasetuju

sistem yang 

dibuatmudahdigun

akan ? 

4 1 0 5 

Hasil Presentase 

S     = 4/5 x 100% = 80 

% 

CS  =  1/5 x 100 % =  

20% 

2 Pelanggan dapat 

berkonsultasi dan 

menyampaikan 

keluhan dengan 

admin melalui 

fitur chat 

3 2 0 5 

Hasil Presentase 

S    = 3/5 x 100% = 60 

% 

CS =  2/5 x 100 % =  

40% 

3 Kompak Sablon 

memberikan 

promo yang 

menarik melalui 

notif email untuk 

kembali 

menggunakan jasa 

Kompak Sablon 

3 2 0 5 

Hasil Presentase 

S    = 3/5 x 100% = 60 

% 

CS =  2/5 x 100 % =  
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40% 

4 Memberikan 

kemudahan kepada 

pelanggan 

untukmendapatkan 

diskon 

4 1 0 5 

Hasil Presentase 

S    = 4/5 x 100% = 80 

% 

CS =  1/5 x 100 % =  

20% 

5 Mempermudah 

anda dalam 

pencarian 

informasi dan 

mempermudah 

Transaksi 

2 3 0 5 

Hasil Presentase 

S    = 2/5 x 100% = 40 

% 

CS =  3/5 x 100 % =  

60% 

 

Berdasarkan perhitungan presentase nilai dapat 

dilihat bahwa rata-rata responden menjawab setju 

64%, dan cukup setuju 36%, dan tidak setuju 0%. 

Hasil pengujian yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa secara fungsional sistem sudah 

dapat menghasilkan output yang diharapkan dan 

telah memenuhi tujuan awal perancangan  

 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan pada tahap-tahap penelitian yang 

telah dilakukan dalam menganalisis Implementasi 

Customer Relationship Management Pada 

Penjualan Online di Kompak Sablon Dalam Upaya 

Meningkatkan Loyalitas dan Pelayanan Pelanggan 

penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sistem ini dibuat oleh penulis memiliki 3 hak 

akses yakni, admin (karyawan) memiliki hak 

akses untuk menambahkan, menghapus 

ataupun mengubah data yang telah ada. Data, 

Member memiliki hak akses untuk mengubah 

data diri, menambahkan dan transaksi, dan 

Pimpinan memiliki hak akses untuk melihat 

laporan data transaksi yang ditampilkan dalam 

kurun waktu 1 bulan. 

2. Sistem ini menggunakan basis data MySql 

yang mempunyai 13 tabel antara lain : tabel 

produk, tebel kategori, tabel bahan, tabel 

harga, tabel tipe sablon, tabel metode bayar, 

tabel nota, tabel ukuran, tabel harga sablon, 

tabel metode kirim, tabel user, tabel detail 

nota, dan tabel sablon. 

3. Dengan adanya Implementasi Customer 

Relationship Management Pada Penjualan 

Online di Kompak Sablon Dalam Upaya 

Meningkatkan Loyalitas dan Pelayanan 

Pelanggan ini dapat digunakan sebagai sarana 

membangun hubungan bak dengan pelanggan 

serta sebagai media promosi dan pemesanan 

produk dimana pihak Kompak Sablon dapat  

menyampaikan informasi produk, spesifikasi 

produk, serta informasi program promosi 

melalui sistem. 

4. Dari hasil pengujian kuisoner dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata responden 

menjawab setju 64%, dan cukup setuju 36%, 

dan tidak setuju 0%. Jadi secara fungsional 

sistem sudah dapat menghasilkan output yang 

diharapkan dan telah memenuhi tujuan awal 

perancangan dan layak untuk digunakan. 
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