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ABSTRACT 
 

Olives Bakery is a bread and pastry shop that was established in 2005. This 
bakery has implemented open kitchen concept in its outlets. In the past, Olives 
Bakery experienced difficulties in managing its marketing of products because 
customers must come physically to the bakery to order and to obtain 
information about the products and prices. In this research , a web based 
application with selected features will be built to assist its sales and marketing 
departmentby providing accessto customers via the Internet. The application 
requires customers to register in order to order and purchase products online. 
By using email gateway feature, the baker can also maintain its relationship 
with customers by sending periodic informations about new products, best 
selling products, and other relevant marketing information. This application 
implements customer relationship management concept. The data were 
obtained from interviews with relevant parties in the bakery and utilized 
related information media in Internet. 
 
Keywords: marketing, web based application, customer relationship 
management, email gateway. 

 
 
1. Pendahuluan 

 
1.1 Latar Belakang 
Saat ini, bidang komputer dan teknologi telah memacu pertumbuhan dan 
perkembangan bidang ekonomi. Persaingan di dunia usaha memacu para 
pebisnis untuk menemukan dan menggunakan strategi-strategi yang dapat 
meningkatkan pendapatan dari usahanya. Strategi yang digunakan berbeda-beda 
sesuai dengan jenis usahanya. Kemajuan teknologi informasi menjadi dasar 
dalam menemukan dan menggunakan strategi pemasaran melalui website. 
 
Olives Bakery adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang produksi dan 
penjualan roti, kue, snack (makanan ringan), dan minuman yang menjual 
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produk-produknya secara langsung kepada pelanggan. Perusahaan ini belum 
menggunakan strategi pemasaran melalui website. Untuk melakukan pemesanan 
serta memperoleh informasi mengenai produk dan harganya, pelanggan harus 
datang langsung ke tempat produksi atau toko. Untuk produk baru, pemasaran 
dilakukan saat pelanggan datang langsung ke tempat produksi atau toko. Waktu 
pelanggan sangat tersita karena harus datang langsung ke tempat produksi untuk 
pemesanan, dan harus kembali lagi ke toko untuk pengambilan barang 
pesanannya. Pemasaran kurang dapat menjangkau pasar, karena hanya terbatas 
pada pelanggan yang datang untuk melakukan pembelian produk secara 
langsung. Tidak adanya sistem yang mencatat data penjualan secara 
terkomputerisasi akan menambah kemungkinan pegawai untuk melakukan 
kesalahan. 

 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka  dapat dirumuskan masalah 
sebagai berikut: 

1. Bagaimana membuat aplikasi untuk menangani transaksi pemesanan 
dan pembelian produk Olives Bakery? 

2. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat memberikan informasi kepada 
pelanggan mengenai produk dan harga, promo, serta adanya produk 
yang baru? 

3. Bagaimana membuat aplikasi untuk tetap menjaga hubungan yang baik 
dengan pelanggan? 

 
1.3 Tujuan Pembahasan 
Beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan aplikasi ini adalah: 

1. Untuk menangani pemesanan dan pembelian produk sehingga dapat 
menangani transaksi antara pelanggan dan perusahaan Olives Bakery. 

2. Untuk memberikan informasi kepada pelanggan mengenai produk dan 
harganya, promo, serta adanya produk yang baru. 

3. Untuk tetap menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan dengan 
mengimplementasikan Customer Relationship Management (CRM) 
Cross-Selling dan Up-Selling. 

 
2. Kajian Teori 

 
2.1 Customer Relationship Management (CRM) 
Ketika CRM diimplementasikan secara benar, CRM akan menunjukkan umpan 
balik yang positif dari konsumen dan juga peningkatan keuntungan perusahaan. 
Memahami konsumen akan menuntun perusahaan pada kebijakan pemasaran 
yang tepat dan efisien. Dengan adanya fokus, maka biaya yang dikeluarkan 
untuk promosi akan lebih murah dan tepat sasaran.  
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Perkembangan perdagangan saat ini menunjukkan bahwa lebih banyak produk 
yang ditawarkan daripada permintaan. Kelebihan penawaran ini menyebabkan 
banyak produk yang tidak terjual atau tidak dikomsumsi oleh konsumen. 
Kelebihan penawaran tersebut bisa disebabkan oleh faktor seperti kualitas 
barang tidak layak, tidak memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen, atau 
mungkin juga karena konsumen tidak mengetahui keberadaan produk tersebut 
[1]. 
 
2.2 Cross-Selling dan Up-Selling 
Cross-selling adalah suatu konsep penjualan yang selalu memanfaatkan 
penjualan produk pertama untuk masuk pada penjualan produk lainnya kepada 
pelanggan yang sama ataupun pelanggan terkait. Dengan demikian maka 
produk pertama yang sudah dimanfaatkan oleh nasabah hanya dijadikan sebagai 
entry point. Konsep cross-selling ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai 
perusahaan yang menjual berbagai produk seperti bank, asuransi, produk 
kosmetik, elektronik dan lain sebagainya. Salah satu prinsip dari cross-selling 
adalah jauh lebih mudah menjual suatu produk kepada nasabah yang sudah 
dikenal/sudah ada, dibandingkan dengan harus menjual kepada pasar bebas [1]. 
 
Up-selling adalah suatu konsep penjualan yang selalu memanfaatkan penjualan 
produk pertama untuk masuk pada penjualan produk lain yang lebih 
menguntungkan perusahaan kepada pelanggan yang sama ataupun pelanggan 
terkait. Dengan demikian maka produk pertama hanya dijadikan sebagai 
pembanding untuk produk yang akan ditawarkan berikutnya yang lebih 
menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya salesforce berupaya semaksimal 
mungkin agar nasabah memilih produk yang lebih menguntungkan perusahaan 
daripada yang semula pelanggan ingin dapatkan [1]. 
 
2.3 Marketing Automation 
Marketing automation adalah sebuah istilah yang digunakan untuk 
mendeskripsikan sebuah teknologi yang mengintegrasi dan mengotomasi proses 
pemasaran. Beberapa kegunaan dari marketing automation adalah membuat 
perusahaan lebih efektif, mengorganisasi data konsumen secara akurat, 
mengoptimasi kontak dari konsumen, menghitung hasil dari seluruh proses 
marketing [2]. 
 
3. Analisis dan Rancangan Sistem 

 
3.1 Company Profile  
Olives Bakery adalah perusahaan yang menjual roti, aneka jajanan/snack dan 
kue sejak tahun 2005. Olives Bakery memproduksi produk-produknya dan 
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berada di kota Bandung. Perusahaan ini menerapkan penjualan dengan konsep 
dapur terbuka (open kitchen concept) yang dapat dilihat langsung oleh 
konsumen. 
 
Olives Bakery memasarkan produknya ke beberapa kota terutama yang berada 
di sekitar Jawa Barat dan Jabodetabek serta berencana menawarkan kerjasama 
untuk menjadi pemasok aneka roti dan kue ke beberapa perusahaan di kota-kota 
besar di Indonesia. Perusahaan ini telah memperoleh sertifikasi produk dari 
Dinas Kesehatan RI yang terdaftar dengan nomor: DINKES PIRT 206 327 301 
871, dan memperoleh sertifikasi produk halal dari Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) yang terdaftar dengan nomor 0110 1030 990 608. 
 
Olives Bakery telah melakukan kerjasama dengan beberapa toko makanan, toko 
oleh-oleh khas kota Bandung, Jakarta, Bogor, Bekasi, Cirebon, Garut, Tasik, 
dan Kuningan. Kerjasama yang dibangun antara lain dengan: Primarasa, 
Batagor Riri, Amanda Antapani, Amanda Cikao, Amanda Cimahi, Aa Snack, 
Oncom Wendys, dan Supermarket Borma. 

 
3.2 Proses Bisnis Pemesanan Barang 
Proses bisnis pemesanan barang dari konsumen  ke  Olives Bakery dapat dilihat 
pada Gambar 1. 
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Flowchart Pemesanan Barang
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Gambar 3. Proses Pemesanan Barang Olive Bakery 
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Gambar 2 merupakan desain  ERD dalam pembuatan basis data untuk Olives 
Bakery. 
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Gambar 4. Entity Relationship Diagram 

 
 
 
4. Hasil Penelitian 
 
4.1 Home (Guest) 
Tampilan pertama pada website Olives Bakery dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 5. Tampilan Halaman "GuestHome" 

 
Pada halaman "GuestHome", bagi user yang sudah menjadi member dapat 
langsung melakukan login dengan cara memasukkan email dan password ke 
dalam textbox yang terletak di sebelah kanan atas dari halaman home. 

 
4.2 Registrasi Member 
Bagi user yang belum terdaftar dapat melakukan registrasi dengan cara 
menekan label buat akun agar membuka halaman "Register" seperti pada 
Gambar 4. Dengan menggunakan aplikasi ini, data konsumen dapat disimpan 
dengan baik sehingga dapat membantu proses pencarian data dan pengelolaan 
data pelanggan. 
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Gambar 6. Tampilan Halaman "Register" 

 
4.3 Home (Member) 
Bagi user yang sudah terdaftar dan melakukan login, akan diarahkan ke 
halaman "MemberTart" seperti pada Gambar 5, dan sudah bisa langsung 
melakukan tambah barang yang diinginkan ke dalam keranjang belanja. 
Tampilan home pada member sama dengan tampilan home pada guest. 

 

 
Gambar 7. Tampilan Halaman "MemberTart" 
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5.  
6.5.Simpulan dan Saran 

 
5.1 Simpulan 
Berikut ini merupakan kesimpulan dari aplikasi yang dihasilkan: 

1. Aplikasi pemesanan kue dengan mengimplementasikan CRM dapat 
membantu untuk menangani proses pemesanan dan pembelian produk 
sehingga dapat menangani transaksi antara pelanggan dan perusahaan 
Olives Bakery. 

2. Aplikasi pemesanan kue dengan mengimplementasikan CRM dapat 
membantu untuk memberikan informasi kepada pelanggan mengenai 
produk dan harganya, promo, serta adanya produk yang baru. 

3. Aplikasi pemesanan kue dengan mengimplementasikan CRM dapat 
membantu untuk tetap menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan 
melalui fitur CRM Cross-Selling dan Up-Selling. 

 
5.2 Saran 
Untuk pengembangan selanjutnya, aplikasi yang telah dihasilkan dapat 
dikembangkan menjadi lebih baik dengan membuat aplikasi mobile sehingga 
lebih menarik minat konsumen yang menggunakan smartphone. Selain itu dapat 
ditambahkan fitur rating untuk mengetahui produk – produk Olives Bakery 
yang banyak diminati sehingga dapat bermanfaat untuk memprediksi jumlah 
produk kue yang harus diproduksi atau dikembangkan lebih lanjut. 
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