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Abstraks 
  

Salah satu tujuan dari penerapan sistem informasi adalah untuk 
mendapatkan kualitas informasi yang baik. Penggunaan sistem dan teknologi yang 
baik dapat menunjang penyediaan informasi yang berkualitas. Penggunaan sistem 
pelayanan pelanggan (CRM) pada Terminaltiket Malang telah menciptakan  suatu 
hubungan yang baik dengan pelanggan sehingga dibutuhkan perhatian tidak hanya 
pada sistem pelayanan, namun juga program aplikasi yang digunakan. 
 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini 
menjelasankan situasi dan keadaan, menganalisisnya, serta memberikan saran 
tentang implementasi CRM kepada Terminaltiket Malang. Penelitian ini bertujuan 
untuk menemukan gambaran penerapan sistem pelayanan pelanggan yang 
diperoleh melalui wawancara, pengamatan, dan pengumpulan dokumen. Serta 
memberikan saran kepada Terminaltiket agar implementasi CRM  dapat berjalan 
dengan efektif. 

. 
Berdasarkan hasil analisis, Terminaltiket Malang telah menerapkan sistem 

pelayanan pelanggan (CRM) dengan efektif sehingga dapat meningkatkan 
loyalitas dan pelayanan bagi para pelanggannya.  
 
 
 
 
Kata kunci : Sistem Informasi , Sistem Pelayanan Pelanggan (CRM), Loyalitas 

pelanggan 
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Customer Loyalty 
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Abstract 
 

One of the aim of implementing the Information System is to received a 
good quality information. Using a appropriate systems and technology can be 
support the provision of good quality information. Use customer relationship 
management (CRM) in Terminaltiket Malang has created a good relationship with 
customers so that required attention not only on service system, but also in 
application program 
 

The study was descriptive qualitative research. This study describes the 
situation and circumstances, analyze, and provide advice on the implementation of 
CRM to Terminaltiket Malang. This study aims to find a picture of the 
implementation of CRM that is obtained through interviews, observations, and 
collecting documents. And provide advice to Terminaltiket for CRM 
implementation can run effectively. 
 

Based on the analysis, Terminaltiket Malang has implemented a Customer 
Relationship Management (CRM) with efficiency so as to increase the loyalty and 
service to customers.  
 
 
 
Key Words: Information System, Customer Relationship Management, Customer 

Loyalty 
 

 

 

 



  

14 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu tujuan suatu perusahaan didirikan adalah untuk mendapatkan 

keuntungan. Namun dalam perkembangannya seringkali perusahaan cenderung 

melupakan bahwa pelanggan merupakan salah satu aset yang sangat berperan 

penting dalam membantu pencapaian tujuan tersebut, sehingga perusahaan kurang 

memperhatikan pelanggannya. Yang biasanya terjadi adalah pembeli melakukan 

transaksi, setelah transaksi selesai antara pembeli dan perusahaan tidak terjadi 

kontak sehingga perusahaan kehilangan kontak untuk mendapatkan keuntungan 

yang lebih lanjut dari pembeli yang sama. 

Hubungan perusahaan tidak hanya berhenti pada ”kepuasan” pelanggan 

tapi bisa lebih jauh lagi, sampai tahap loyalitas. Terciptanya loyalitas pelanggan 

akan membuat pelanggan tersebut untuk melakukan pembelian berulang dan 

peningkatan kuantitas pembelanjaan. Untuk memenuhi hal ini, sebuah perusahaan 

harus mampu menyediakan produk yang mutunya lebih baik (better in quality), 

harganya lebih murah (cheaper in price), informasi lebih cepat (faster delivery) 

dan pelayanan yang lebih baik (better in service) dibandingkan dengan 

pesaingnya (Sinaga, 2006). Perusahaan harus dapat merubah diri / image mereka 

dari ”product driven company” menjadi ”customer driven company”, dimana 

semua kegiatan transaksinya tidak hanya berorientasi pada penjualan produk pada 

pelanggan saja tetapi sekarang lebih berfokus pada bagaimana memberikan nilai 
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pada produk yang ingin dibeli pelanggan sehingga pelanggan tersebut puas dan 

ingin kembali untuk membeli produk / jasa perusahaan tersebut.  

Dengan persaingan bisnis yang semakin ketat pada saat ini, pelanggan 

semakin bebas untuk menentukan pilihan pada siapa mereka akan membeli 

kebutuhannya. Pelanggan memegang peranan penting dalam menentukan hidup 

mati perusahaan. Jadi perusahaan harus mempunyai keunggulan kompetitif yang 

dapat diandalkan jika tidak mau pelanggan setia mereka berpindah pada 

perusahaan pesaing.  

Terminaltiket Sukarno Hatta Malang adalah suatu perusahaan yang 

bergerak di bidang reservasi penjualan tiket perjalanan pesawat terbang, tours and 

travel agent. Sebuah visi dari Terminaltiket untuk mempersembahkan pelayanan 

yang paripurna bagi konsumen penerbangan. Bisnis travel agency yang semakin 

marak belakangan ini semakin dibutuhkan karena semakin banyaknya masyarakat 

Indonesia yang ingin bepergian, baik dalam atau luar negeri dan untuk keperluan 

ibadah. Mereka semakin membutuhkan sarana yang memudahkan mereka dalam 

menemukan informasi penerbangan, hotel dan penginapan yang dibutuhkan dan 

tentunya pengurusan dokumen perjalanan lainnya.  

Terminaltiket menyadari akan bermunculnya para pesaing baru yang 

memasarkan produk-produk reservasi dan penjualan tiket sejenis dengan metode 

yang berbeda dan harga bersaing atau cenderung lebih murah. Dengan demikian 

maka pelanggan dapat berpindah pada produk lain karena dinilai lebih murah 

meskipun dalam hal kualitas belum dapat dipastikan.  Untuk itu Terminaltiket 

Tours and Travel menyiasati persaingan yang semakin ketat tersebut dengan 
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memaksimalkan pelayanan melalui program Customer Relationship Management 

(CRM). Program CRM ditujukan sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh 

Terminaltiket Tours and Travel untuk dapat menjalin hubungan dengan konsumen 

secara optimal sehingga dapat memenuhi keinginan konsumen dengan baik.   

Adapun tujuan dari Customer Relationship Management menurut 

(Frederick, 1998) adalah menciptakan dan mempertahankan suatu hubungan yang 

baik dengan pelanggan dan mengurangi kemungkinan berpindahnya pelanggan 

kepada perusahaan pesaing. Karena keuntungan terbesar diperoleh perusahaan 

dari pelanggan setia dimana perusahaan dapat menjual lebih banyak menjual 

barang atau jasa kepada mereka yang telah mencoba dan mengenal barang atau 

jasa perusahaan yang bersangkutan, perusahaan harus mampu mempertahankan 

pelanggan tersebut. Alasan-alasan tersebut dapat menjadi dasar jawaban mengapa 

CRM dapat membangun loyalitas pelanggan.  

Secara garis besar alasan mengapa CRM dapat membangun loyalitas 

pelanggan adalah pertama, adanya perubahan paradigma yakni produk driven 

company menuju custumer driven company. Kedua, pelanggan memiliki 

kebutuhan yang berbeda-beda sehingga perusahaan harus lebih peka terhadap 

segala jenis keluhan. Ketiga, pelanggan adalah segalanya karena bila tidak ada 

konsumen maka tidak ada bisnis. Keempat, biaya untuk mendapatkan pelanggan 

jauh lebih besar daripada memperthankan pelanggan yang telah ada. Alasan 

kelima yakni dalam CRM terdapat database yang menjadi senjata utama 

pelayanan dalam penyediaan informasi (Sugiono, 2002). 
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Beberapa perusahaan besar telah menerapkan CRM, sebagian besar 

perusahaan-perusahaan tersebut berhasil dalam menerapkan metode CRM 

tersebut, dan sebagian juga ada yang kurang berhasil dalam penerapan CRM 

(Sinaga, 2006).  

Ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam menunjang keberhasilan 

maupun kegagalan CRM. Sugiono (2002) mengatakan bahwa faktor-faktor 

penunjang keberhasilan dalam penerapan CRM diantarnya pertama, Technology 

(teknologi) yang mendukung proses CRM. Kedua, People (manusia) Kemampuan 

manusia serta sifatnya dalam mengelola CRM. Ketiga, Process (proses) Proses 

perusahaan yang digunakan untuk mengakses dan berinteraksi dengan pelanggan 

untuk mengetahui kebutuhan serta memenuhi kepuasan pelanggan. Keempat, 

Knowledge and Insight (pengetahuan dan wawasan).  

         Beberapa faktor lain yang berpengaruh dalam keberhasilan penerapan CRM 

adalah: (Listisari, 2009) 

1. Kontrol; CRM hanya bisa diterapkan dengan sukses jika terdapat 

evaluasi dan maintenance secara terus menerus. Lingkungan bisnis 

selalu mengalami perubahan, oleh karena itu, maka CRM juga harus 

terus beradaptasi. Idealnya, ada pihak yang menangani evaluasi 

perubahan-perubahan yang terjadi baik di internal bisnis, pelanggan, 

karyawan dan lainnya. 

2. Adaptasi perlahan; Perubahan besar yang serta merta terjadi akan 

lebih sulit diterima. Sebaliknya, jika perubahan sedikit demi sedikit 

dilakukan maka akan mudah untuk diaplikasikan. Begitu pula dengan 
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CRM, dimana karyawan juga harus melakukan penyesuaian terhadap 

perangkat dan proses bisnis yang baru. Jika karyawan sudah berhasil 

adaptasi, maka mereka akan lebih termotivasi dan produktivitasnya 

juga meningkat.  

3. Pelibatan Eksekutif; Eksekutif perusahaan bertanggung jawab untuk 

menentukan arah strategis dari CRM, termasuk masalah anggaran dan 

parameter keberhasilan. Mereka juga harus memastikan bahwa service 

culture terpatri dalam karyawan-karyawan perusahaan. 

4. Fokus pada Relationship; Inti dari CRM adalah mengenai 

relationship. Oleh karena itu, selain membuka hubungan baru, yang 

tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan hubungan Anda dengan 

pelanggan dan prospek Anda. 

 
Selain itu ada juga beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan dalam 

mengimplementasikan CRM. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan 

dalam mengimplementasikan CRM diantaranya pertama, kurangnya komitmen 

dari sumber daya manusia atau staff perusahaan yang terlibat dalam penggunaan 

software CRM tersebut. Mungkin karena mereka telah terbiasa menggunakan 

cara-cara sebelumnya sehingga "malas" untuk berubah ke sistem baru.  

Kedua, kurangnya komunikasi (poor communication) antar sesama pihak 

yang terlibat dalam penggunaan software CRM tersebut juga bisa menjadi 

penyebab tidak efektifnya aplikasi CRM yang telah diimplementasikan. 

Penggunaan software CRM dalam sebuah perusahaan sudah pasti melibatkan 

banyak pihak atau divisi, mulai dari sales (tenaga penjualan) hingga level 
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management. Tanpa komunikasi yang baik, hasil dari implementasi software 

CRM Anda tidak akan maksimal. 

Ketiga, lemahnya kepemimpinan juga dapat menyebabkan masalah dalam 

implementasi aplikasi CRM di perusahaan Anda. Adalah tanggung jawab pihak 

management untuk memberikan contoh (lead by example) dan menekankan agar 

setiap proyek yang dikerjakan haruslah berfokus kepada pelanggan. (Vinno, 2009) 

Faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kegagalan dalam 

mengimplementasikan CRM adalah pertama, Perusahaan hanya mengikuti tren 

tanpa memahami strategi penerapan CRM. Kedua, Hanya berfokus pada instalasi 

aplikasi, bukan pada pendekatan terhadap customer atau tidak ada tindak lanjut 

dari implementasi CRM. Ketiga, Human resources yang tidak memadai dan yang 

keempat, Management yang tidak mendukung. (Sugiono, 2002) 

Berdasarkan uraian diatas tentang pentingnya pelaksanaan Sistem 

Pelayanan Pelanggan dan pengaruhnya dalam rangka membangun loyalitas 

pelanggan dan juga beberapa faktor-faktor penunjang keberhasilan dan kegagalan 

dalam mengimplementasikan Customer Relationship Management (CRM), maka 

penulis mencoba mengadakan penelitian mengenai:  

“Implementasi Sistem Pelayanan Pelanggan (CRM) Pada Sistem 

Informasi Terminaltiket Tours and Travel Dalam Rangka Meningkatkan 

Loyalitas Pelanggan.” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Pada umumnya setiap perusahaan dalam melakukan kegiatannya selalu 

menghadapi berbagai kendala dan permasalahan. Dalam pembahasan ini, 

maka pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan SKRIPSI ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan Sistem Pelayanan Pelanggan (CRM) yang 

dilakukan oleh Terminaltiket Tours and Travel. 

2. Apakah penerapan Sistem Pelayanan Pelanggan (CRM) sudah berjalan 

dengan efektif di Terminaltiket Tours and Travel. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Sistem Pelayanan Pelanggan (CRM) 

yang dilakukan oleh Terminaltiket Tours and Travel. 

2. Untuk mengetahui apakah penerapan Sistem Pelayanan Pelanggan 

(CRM) sudah berjalan dengan efektif di Terminaltiket Tours and 

Travel. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini dilakukan adalah: 

1) Bagi Peneliti 

Agar dapat memperoleh pengetahuan mengenai implementasi sistem 

pelayanan pelanggan dalam rangka meningkatkan loyalitas pelanggan 
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sehingga diharapkan dapat menambah wawasan serta melatih peneliti 

dalam menganalisas dan memecahkan masalah 

2) Bagi Perusahaan 

Dapat digunakan sebagai pertimbangan dan masukan bagi perusahaan 

dalam mengimplementasikan sistem pelayanan pelanggan (CRM). 

3) Bagi Pihak Lain 

Dapat digunakan sebagai acuan, pertimbangan, dan sumbangan 

pemikiran bagi penelitian berikut terutama yang terkait dengan 

masalah sistem pelayanan pelanggan dalam skripsi ini. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Garis besar pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

 

BAB 1 Pendahuluan 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian terhadap Terminal Tiket Malang. Pada akhir bab ini 

diberikan garis besar isi skripsi dalam sistematika pembahasan. 

BAB 2 Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini akan dijelaskan landasan teori yang akan mendukung 

penelitian ini dari metode – metode yang menjadi dasar bagi analisa permasalahan 

yang ada dan pemecahan tersebut. Landasan teori ini didapat dari studi pustaka 

mengenai hal – hal yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini. 
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BAB 3 Metode Penelitian 

Memberikan gambaran secara lengkap dan menyeluruh mengenai 

perusahaan yang dijadikan obyek penelitian yaitu Terminal Tiket Tours and 

Travel Malang, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan reservasi 

penjualan tiket pesawat terbang, tours and travel, termasuk informasi – informasi 

yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak – pihak yang terkait dalam 

manajemen perusahaan tersebut. 

 

BAB 4 Pembahasan dan Hasil Penelitian 

Memperlihatkan metode – metode analisis yang dilakukan selama 

penelitian serta hasil dari penelitian – penelitian tersebut. 

 

BAB 5 Kesimpulan dan Saran 

Bab ini merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini dimana akan 

dijelaskan simpulan yang merupakan rumusan dari analisa dan pembahasan bab – 

bab sebelumnya, dan dari simpulan tersebut akan dihasilkan saran – saran yang 

dapat dipergunakan oleh pihak perusahaan sebagai salah satu alternatif pemecahan 

masalah yang akan dihadapi perusahaan tersebut. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Tentang Sistem Informasi  

2.1.1 Sistem 

Sebelum membahas definisi dari sistem, ada baiknya untuk mengetahui  

lebih dalam tentang sistem. Sistem adalah sekumpulan unsur / elemen yang saling 

berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk 

mencapai suatu tujuan. Ada beberapa elemen yang membentuk sebuah sistem, 

yaitu: tujuan, masukan, proses, keluaran, batas, mekanisme pengendalian dan 

umpan balik serta lingkungan.  Berikut  penjelasan mengenai elemen-elemen yang 

membentuk sebuah sistem: (Mulyadi, 2001) 

1. Tujuan 

Setiap sistem memiliki tujuan (Goal), entah hanya satu atau mungkin 

banyak. Tujuan inilah yang menjadi pemotivasi yang mengarahkan 

sistem. Tanpa tujuan, sistem menjadi tak terarah dan tak terkendali. 

Tentu saja, tujuan antara satu sistem dengan sistem yang lain berbeda. 

2. Masukan (input) 

Masukan (input) sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam 

sistem dan selanjutnya menjadi bahan yang diproses. Masukan dapat 

berupa hal-hal yang berwujud (tampak secara fisik) maupun yang tidak 

tampak. Contoh masukan yang berwujud adalah bahan mentah, 
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sedangkan contoh yang tidak berwujud adalah informasi (misalnya 

permintaan jasa pelanggan). 

3. Proses 

Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi 

dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai, 

misalnya berupa informasi dan produk, tetapi juga bisa berupa hal-hal 

yang tidak berguna, misalnya saja sisa pembuangan atau limbah. Pada 

pabrik kimia, proses dapat berupa bahan mentah. Pada rumah sakit, 

proses dapat berupa aktivitas pembedahan pasien. 

4. Keluaran (output) 

Keluaran (output) merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem 

informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan laporan, 

dan sebagainya. 

5. Batas 

Yang disebut batas (boundary) sistem adalah pemisah antara sistem dan 

daerah di luar sistem (lingkungan). Batas sistem menentukan 

konfigurasi, ruang lingkup, atau kemampuan sistem. Sebagai contoh, 

tim sepakbola mempunyai aturan permainan dan keterbatasan 

kemampuan pemain. Pertumbuhan sebuah toko kelontong dipengaruhi 

oleh pembelian pelanggan, gerakan pesaing dan keterbatasan dana dari 

bank. Tentu saja batas sebuah sistem dapat dikurangi atau dimodifikasi 

sehingga akan mengubah perilaku sistem. Sebagai contoh, dengan 
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menjual saham ke publik, sebuah perusahaan dapat mengurangi 

keterbasatan dana. 

6. Mekanisme pengendalian dan umpan balik 

Mekanisme pengendalian (control mechanism) diwujudkan dengan 

menggunakan umpan balik (feedback), yang mencuplik keluaran. 

Umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun 

proses. Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai 

dengan tujuan. 

7. Lingkungan 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada diluar sistem. 

Lingkungan bisa berpengaruh terhadap operasi sistem dalam arti bisa 

merugikan atau menguntungkan sistem itu sendiri. Lingkungan yang 

merugikan tentu saja harus ditahan dan dikendalikan supaya tidak 

mengganggu kelangsungan operasi sistem, sedangkan yang 

menguntungkan tetap harus terus dijaga, karena akan memacu terhadap 

kelangsungan hidup sistem. 

Selain itu sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang, 

diantaranya sebagai berikut ini: (Jogiyanto, 1990) 

1. Sistem Abstrak dan Sistem Fisik 

Sistem abstrak (abstract system) adalah sistem yang berisi gagasan atau 

konsep, misalnya sistem teologi yang berisi gagasan tentang hubungan 

manusia dan tuhan. Sedangkan sistem fisik (physical system) adalah 
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sistem yang secara fisik dapat dilihat, misalnya sistem komputer, sistem 

sekolah, sistem akuntansi dan sistem transportasi. 

2. Sistem Deterministik dan Sistem Probabilistik 

Sistem deterministik (deterministic system) adalah suatu sistem yang 

operasinya dapat diprediksi secara tepat, misalnya sistem komputer. 

Sedangkan sistem probabilistik (probabilistic system) adalah sistem 

yang tak dapat diramal dengan pasti karena mengandung unsur 

probabilitas, misalnya sistem arisan dan sistem sediaan, kebutuhan rata-

rata dan waktu untuk memulihkan jumlah sediaan dapat ditentukan 

tetapi nilai yang tepat sesaat tidak dapat ditentukan dengan pasti. 

3. Sistem Tertutup dan Sistem Terbuka 

Sistem tertutup (closed system) adalah sistem yang tidak bertukar 

materi, informasi, atau energi dengan lingkungan, dengan kata lain 

sistem ini tidak berinteraksi dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan, 

misalnya reaksi kimia dalam tabung yang terisolasi. Sedangkan sistem 

terbuka (open system) adalah sistem yang berhubungan dengan 

lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan, misalnya sistem 

perusahaan dagang. 

4. Sistem Alamiah dan Sistem Buatan Manusia 

Sistem Alamiah (natural system) adalah sistem yang terjadi karena 

alam, misalnya sistem tata surya. Sedangkan sistem buatan manusia 

(human made system) adalah sistem yang dibuat oleh manusia,misalnya 

sistem komputer. 
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5. Sistem Sederhana dan Sistem Kompleks 

Berdasarkan tingkat kerumitannya, sistem dibedakan menjadi sistem 

sederhana (misalnya sepeda) dan sistem kompleks (misalnya otak 

manusia). 

Menurut Baridwan (2002), sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-

prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang 

menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari 

perusahaan. Menurutnya pula prosedur adalah suatu urut-urutan pekerjaan kerani 

(clerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, 

disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-

transaksi perusahaan yang sering terjadi.  

Wilkinson et al. (2000) mendefinisikan sistem sebagai suatu kesatuan 

(entity) yang terdiri dari bagian-bagian (disebut subsistem) yang saling berkaitan 

dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem adalah kesatuan grup 

yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan yang berfungsi bersama 

guna mencapai tujuan tertentu. Pengertian tersebut diperkuat dengan pendapat 

yang diungkap oleh Gelinas et al. (2005) yang mengungkapkan bahwa sistem 

merupakan kerangka kerja terpadu yang mempunyai satu sasaran atau lebih. 

Sistem mengkoordinasikan sumberdaya yang diperlukan perusahaan agar input 

(masukan) menjadi output (keluaran).  

  Mulyadi  (2001)  mengatakan  sistem adalah organisasi fomulir, catatan, 

dan  laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan  informasi  
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keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan  pengelolaan 

perusahaan.  

Menurut definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah 

seperangkat bagian-bagian yang saling berhubungan erat satu dengan lainnya 

untuk mencapai tujuan dan sasaran secara bersama-sama yang terdiri dari tiga 

tahapan, yaitu input, proses, dan output.  

 

2.1.2 Informasi 

Informasi  merupakan  hal  terpenting  untuk  siapa  saja,  baik  individu, 

kelompok,  maupun  perusahaan.  Informasi  akan  diperoleh,  dihasilkan,  dan 

disajikan  kepada  berbagai  pengguna,  baik  pihak  internal  maupun  eksternal 

perusahaan. Untuk dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan informasi, maka 

diperlukan pemahaman akan perbedaan antara data dan informasi. Seperti yang 

telah diungkapkan oleh Baridwan (2002) bahwa terdapat perbedaan antara data 

dan informasi. Data adalah fakta atau jumlah yang artinya kecil dan merupakan 

kenyataan atau gambaran dari bentuk yang kasar (masih belum diolah) tidak 

berguna dalam pengambilan keputusan. Biasanya data merupakan masukan 

(input) yang akan diproses menjadi informasi. . Sedangkan yang dimaksud dengan 

informasi adalah fakta atau jumlah yang mempunyai kegunaan dalam 

pengambilan keputusan. Informasi ini merupakan keluaran (output) dari data yang 

diproses dalam sistem.  

Lebih dari itu, menurut Wilkinson et al. (2000) informasi adalah sesuatu 

yang cerdas yang mengandung arti dan berguna bagi seseorang yang 
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membutuhkan atau yang ditujukan. Menurutnya informasi  yang  dihasilkan 

merupakan produk  dari  sistem  informasi.  Informasi merupakan  data  yang  

telah  diolah  agar lebih bernilai bagi pengguna  informasi untuk mencapai  

sasaran  yang diinginkan. Sedangkan Krismiaji  (2002)  berpendapat  bahwa  

informasi  adalah  data  yang  telah diorganisasi dan telah memiliki kegunaan dan 

manfaat. 

Informasi merupakan pilar sebuah organisasi untuk menjalankan kegiatan 

operasionalnya. Sebuah informasi tentu memiliki kualitas tertentu. Kualitas 

tersebutlah yang membedakan mana informasi yang berguna dan informasi yang 

tidak berguna atau informasi yang baik atau informasi yang tidak baik.  

Terdapat beberapa karakteristik kualitatif dari sebuah informasi Gelinas 

(2005), karakteristik yang dijelaskannya memiliki kesesuaian atau kesamaan 

dengan apa yang dijelaskan di dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK per 

September 2007). Karakteristik tersebut adalah: 

1. Sebuah informasi dapat membantu pengambilan keputusan (decision      

usefulness) 

2. Informasi harus dapat dimengerti (Undestandability). 

3. Informasi harus relevan (Relevance). 

4. Informasi harus tepat waktu (Timelines). 

5. Informasi harus memiliki nilai prediksi dan nilai umpan balik ( Predictive 

value and Feedback value). 

6. Informasi harus valid (Validity). 

7. Informasi harus akurat (Accuracy). 
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8. Informasi harus lengkap (Completeness). 

9. Informasi harus netral dan bebas dari bias (Neutrality or freedom from 

bias) 

10.  Informasi harus bisa dibandingkan (Comparability). 

Sebuah informasi tidak juga seluruhnya diberikan, akan tetapi informasi 

diberikan hanya pada pihak-pihak yang berhak dan membutuhkan. Menurut Hall 

(2001) terdapat sebuah hirarki yang menggambarkan tingkatan kebutuhan 

informasi di dalam sebuah organisasi. Penjelasan tersebut digambarkan di dalam 

gambar 2.1.  

             Gambar 2.1 

   Hirarki Tingkat Kebutuhan Informasi 

 

 

Manajemen 
Atas 

Manajemen Tengah 

Management Operasi 

Personal Operasi 

Informasi Operasi Hari per Hari 

Pelanggan 
Pemasok 

Pemegang 
Saham 

 

Sumber: Hall (2001) 
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Menurut Hall, pada lapisan paling bawah merupakan lapisan yang hanya 

membutuhkan informasi yang menyangkut kegiatan operasional secara umum, 

sedangkan semakin ke atas lapisan tersebut, semakin kompleks informasi yang 

dibutuhkan. 

2.1.3 Sistem Informasi  

Sistem informasi menurut Hall (2001) adalah sebuah rangkaian prosedural 

formal dimana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan 

kepada para pemakai yang membutuhkan. Sedangkan Bodnar&Hopwood (2004) 

mendefinisikan sistem informasi sebagai sesuatu yang lebih mengarah pada 

penggunaan teknologi komputer yang mengubah suatu data untuk menghasilkan 

informasi yang lebih bermanfaat.  

Sistem informasi membantu para pengguna untuk bisa memperoleh dan 

menggunakan informasi dalam proses pengambilan keputusan. Lebih dari itu, 

menurut Wilkinson et al. (2000) sistem informasi adalah suatu kerangka kerja 

dimana sumberdaya yang ada dikoordinasikan untuk mengubah masukan (data) 

menjadi keluaran (informasi), untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan. 

Krismiaji  (2002) berpendapat  bahwa  sistem informasi adalah cara-cara 

yang diorganisasi untuk mengumpulkan,  memasukkan,  mengolah  dan  

menyimpan  data,  dan  cara-cara yang diorganisasi untuk menyimpan, mengelola, 

mengendalikan, dan melaporkan informasi sedemikian rupa  sehingga  sebuah  

organisasi  dapat  mencapai  tujuan yang telah ditetapkan. Krismiaji  (2002)  

mempunyai  delapan  komponen dan  tujuh elemen atas sebuah sistem informasi, 

komponen dari sistem informasi antara lain: 
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1. Tujuan  

Setiap sistem informasi dirancang untuk mencapai satu atau lebih tujuan 

yang memberikan arah bagi sistem tersebut secara keseluruhan. 

2. Input  

Data harus dikumpulkan dan dimasukkan sebagai input ke dalam sistem.  

3. Output  

Ouput  adalah  informasi  yang  dihasilkan  dari  sebuah  sistem. Output  

dari sebuah  sistem  yang  dimasukkan  kembali  ke  dalam  sistem  

sebagai  input disebut umpan balik. 

4. Penyimpan data Data  

sering disimpan untuk dipakai  lagi di masa  yang  akan dating. Data yang 

disimpan ini harus diperbaharui untuk menjaga keterkinian data.  

5. Pemroses  

Data hars  diproses  untuk menghasilkan  informasi  dengan menggunakan 

komponen pemroses.  

6. Instruksi dan prosedur  

Sistem informasi tidak dapat  memproses  data  untuk  menghasilkan 

informasi  tanpa instruksi dan prosedur rinci. Perangkat lunak komputer 

dibuat untuk menginstruksikan komputer melakukan pengolahan data. 

7. Pemakai  

Orang yang berinterkasi dengan sistem dan menggunakan  informasi yang 

dihasilkan oleh sistem disebut dengan pemakai. 
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8. Pengamanan dan pengawasan  

Informasi  yang  dihasilkan  oleh  sebuah  sistem  informasi  harus  akurat, 

bebas dari kesalahan, dan terlindung dari akses secara tidak sah.  

Dari macam-macam komponen sistem informasi di atas, dapat 

disimpulkan bahwa sistem informasi mempunyai komponen-komponen yang 

terdiri atas input, proses dan output yang ditunjang dengan pengamanan dan 

pengawasan data agar data  tersebut dapat bermanfaat  bagi  pengguna.  Selain  

itu,  komponen  sistem informasi  tersebut juga  berfungsi  untuk  proses  

pengendalian  operasional perusahaan agar informasi yang dihasilkan bersifat 

akurat dan dapat dipercaya. 

 
2.1.4 Komponen Sistem Informasi 

Gelinas (2002) menjelaskan bahwa Sistem informasi merupakan sebuah 

susunan dari orang, aktivitas, data, jaringan dan teknologi yang terintegrasi yang 

berfungsi untuk mendukung dan meningkatkan operasi sehari-hari sebuah bisnis, 

juga menyediakan kebutuhan informasi untuk pemecahan masalah dan 

pengambilan keputusan oleh manajer. Menurut Senn (1990)  terdapat 3 komponen 

aktivitas didalam sistem informasi yaitu: 

a. Menerima data dari beberapa sumber dari dalam dan luar perusahaan yang 

disebut sebagai input, 

b. Mengolah data menjadi informasi yang berguna bagi pemakai sistem 

informasi disebut proses, 

c. Memberikan informasi kepada pemakai sistem informasi yang disebut 

sebagai output. 
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Lebih jauh Gelinas (2002) membedakan sistem informasi menjadi dua 

tipe, yaitu personal dan multiuser. Sistem informasi personal adalah sistem 

informasi yang didesain untuk memenuhi kebutuhan informasi personal dari 

seorang pengguna tunggal (single user). Sedangkan sistem informasi multiuser 

didesain untuk memenuhi kebutuhan informasi dari kelompok kerja (departemen, 

kantor, divisi, bagian) atau keseluruhan organisasi. 

 

2.2 Sistem Pelayanan Pelanggan (CRM) 

2.2.1 Pelayanan Pelanggan 

Dalam dunia bisnis yang penuh persaingan, sudah semestinya perusahaan 

yang mau bertahan atau mau menang dalam kompetisi ini harus mengedepankan 

pelayanan pelanggan. Seberapapun bagus produk yang dihasilkan, maka akan sia-

sia jika tidak didukung oleh pelayanan pelanggan yang baik. 

Menurut Surjaatmadja (2009) pelayanan atau jasa (service) adalah semua 

bentuk aktifitas manusia yang tidak berwujud (intangible) yang dapat memenuhi 

kebutuhan dan keinginan pihak lain untuk saling memuaskan melalui pertukaran 

secara bersamaan (insperability), contoh: pada penjualan tiket pesawat, pelanggan 

bisa mendapatkan tiket dengan cara yang lebih mudah dan pelayanan yang 

memuaskan, sedangkan dari sisi perusahaan bisa mendapatkan pelanggan yang 

loyal. Pelayanan atau jasa bersifat tidak berwujud (intangible), heterogen 

(bervariasi), diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan dan tidak dapat 

disimpan atau tidak dapat busuk (perishability).  
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Oleh karena itu setiap berbicara pelayanan atau jasa selalu dikaitkan 

dengan pelayanan kepada pelanggan (customer service). Pelayanan pelanggan 

dilakukan pada intinya bertujuan untuk memberikan pelayanan dengan sebaik-

baiknya sehingga pelanggan merasakan kepuasan atas pelayanan yang diberikan 

(customer satisfaction). 

Ada lima elemen kunci yang layak diperhatikan dalam proses pemberian 

pelayanan pelanggan (www.rajapresentasi.com): 

1. Reliabilitas 

Aspek ini mencerminkan kemampuan untuk memberikan apa yang dijanjikan 

dengan andal dan tepat serta akurat. Sebagai misal apakah ketika kita 

berlanggan akses internet cepat Speedy, mereka mampu memberikan layanan 

sesuai dengan yang diiklankan yakni cepat, dan koneksi tidak pernah putus.  

Untuk mampu memberikan reliabilitas maka langkah yang harus dilakukan 

adalah: 

1) Pastikan bahwa anda telah mengidentifikasi kebutuhan pelanggan 

dengan benar. 

2) Janjikan hanya apa yang dapat anda berikan. 

3) Tindak lanjuti untuk memastikan bahwa produk dan service telah 

diberikan sesuai dengan janji. 

2. Assurance. 

Aspek ini mencerminkan kemampuan untuk memberikan sesuatu yang dapat 

dipercaya (terjamin keandalannya). Strategi tindakan untuk mengembangkan 

http://www.rajapresentasi.com/
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assurance adalah: berikan layanan yang asertif dengan menggunakan teknik 

komunikasi yang positif dan menjelaskan produk dan service secara tepat. 

3. Tangibel. 

Aspek ini berkaitan dengan aspek fasilitas fisik/peralatan serta penampilan 

personal dari penyedia layanan. Strategi tindakan yang layak dilakukan antara 

lain adalah menjaga ruang kerja apalagi yang langsung berhadapan dengan 

pelanggan agar tetap rapi. Lalu susunlah barang-barang dengan teratur serta 

berperilaku dan berpakaian secara profesional. 

4. Empati. 

Aspek ini berkaitan dengan tingkat kepedulian dan perhatian individu yang 

diberikan kepada pelanggan. Strategi tindakan yang dapat dilakukan antara 

lain adalah: 

1) Mendengarkan secara aktif pesan yang disampaikan pelanggan. 

2) Menempatkan diri anda dalam posisi mereka. 

3) Merespon secara tepat guna menjawab keinginan yang menjadi 

perhatian mereka. 

5. Responsif 

Aspek ini mencerminkan kemampuan untuk membantu pelanggan dan 

memberikan layanan yang cepat/responsif. Agar mampu bersikpa responsif, 

maka kita perlu menampilkan sikap positif atau “can-do attitude” serta 

mengambil langkah dengan segera untuk membantu pelanggan, dan 

memenuhi kebutuhan mereka. 
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2.2.2 Sistem Pelayanan Pelanggan (CRM) 

Sistem pelayanan pelanggan (CRM) menjadi istilah yang pada beberapa 

tahun terakhir semakin populer. Ditambah dengan perkembangan teknologi 

informasi yang semakin merambah berbagai macam bisnis, CRM menjadi salah 

satu proses bisnis yang menarik untuk diperbincangkan. 

Aktifitas CRM pada dasarnya terkait dengan kata relationship dan 

relationship itu biasanya berhubungan dengan seseorang yang kita anggap sebagai 

sahabat atau dengan kata lain sejauh mana tingkat hubungan anda dengan orang 

yang bersangkutan. Jika anda merasa bagian dari keluarga, maka anda akan 

memiliki trust yang sangat kuat. 

Ketika sebuah perusahaan akan mencoba mempraktikkan Customer 

Relationship Management (CRM), maka perusahaan tersebut akan menerapkan 

sebuah sistem CRM. Sistem CRM akan mengakumulasikan data pelanggan dalam 

jangka waktu lima tahun, sepuluh tahun, atau bahkan lebih dan akan digunakan 

oleh pengguna (user). Salah satu unsur dalam penerapan sistem CRM adalah 

gudang data (Data Warehouse). Menurut  McLeod dan Schell (2008) data 

warehouse adalah koleksi data yang mempunyai sifat berorientasi subjek, 

terintegrasi, time-variant, dan bersifat tetap dari koleksi data dalam mendukung 

proses pengambilan keputusan management.  

CRM diartikan sebagai satu kesatuan penjualan, pemasaran dan strategi 

pelayanan yang mencegah terjadinya aktivitas pekerjaan yang tidak terkoordinasi 

antar bagian dengan baik dan itu tergantung pada aksi – aksi perusahaan yang 

terkoordinasi (Kalakota, 2001).   
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Menurut Temporal (2002) Manajemen Hubungan Pelanggan merupakan 

kolaborasi dengan setiap pelanggan yang mampu menciptakan keadaan yang tidak 

merugikan salah satu pihak (win-win solution). Definisi lain dikemukakan oleh 

Storbacka (2002) mengatakan bahwa sistem pelayanan pelanggan (CRM)  

memiliki tiga landasan. Pertama adalah menciptakan nilai pelanggan dari 

hubungan jangka panjang. Kedua, melihat produk sebagai suatu proses dan yang 

ketiga adalah berkaitan dengan tanggung jawab, tidak cukup bagi perusahaan 

untuk menciptakan kepuasan saja tetapi juga harus dapat menciptakan loyalitas 

pelanggan. 

Menurut Lukas (2001) CRM adalah: 

1. Suatu aktifitas yang melibatkan seluruh sumber daya manusia untuk 

mempertahankan pelanggan yang ada. 

2. Suatu strategi untuk mengelola dan menjaga hubungan dengan 

pelanggan. 

3. Suatu usaha untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan pelanggan. 

 

Menurut Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia, 

CRM adalah suatu jenis manajemen yang secara khusus membahas teori 

mengenai penanganan hubungan antara perusahaan dengan customernya dengan 

tujuan meningkatkan nilai perusahaan di mata para customernya. Pengertian lain 

mengatakan bahwa ia adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang 

digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-

aktivitas prapenjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi. CRM 

http://id.wikipedia.org/wiki/CRM
http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen
http://id.wikipedia.org/wiki/CRM
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melingkupi semua aspek yang berhubungan dengan calon customer 

dan customer saat ini, termasuk di dalamnya adalah pusat panggilan (call center), 

tenaga penjualan (sales force), pemasaran, dukungan teknis (technical support) 

dan layanan lapangan (field service). 

 

2.2.3 Komponen CRM 

 Ada tiga komponen inti dari CRM, yaitu: 

1. Customer  

Customer (pelanggan) adalah segala pihak yang pernah, akan dan 

sedang merasakan produk jasa dan layanan yang diberikan perusahaan, 

baik dalam proses melihat, membeli dan pemeliharaan.  

2. Relationship 

Dalam membangun relationship (hubungan) dengan pelanggan, 

perusahaan haruslah memahami mata rantai yang menghubungkan 

perusahaan dengan pelanggannya yaitu komunikasi dua arah yang 

tujuannya adalah kepuasan jangka panjang. 

3. Management 

CRM harus berfokus pada pengelolaan dan peningkatan hubungan 

sejati dengan pelanggan dalam jangka panjang. CRM membantu 

perusahaan untuk membangun pemahaman yang mendalam tentang 

nilai yang diperoleh dari mengembangkan hubungan yang solid dan 

kontribusi hubungan tersebut bagi pengembangan keunggulan 

kompetitif perusahaan. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemasaran
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2.2.4. Model Siklus CRM 

Menurut Kalakota dan Robinson (1999), terdapat 3 fase dalam siklus 

hidup CRM. Tiga fase siklus pelanggan dari CRM adalah akuisisi pelanggan, 

peningkatan pelayanan kepada pelanggan dan mempertahankan pelanggan. 

Masing-masing dari fase ini mempunyai pengaruh terhadap hubungan dengan 

pelanggan, dengan tujuan untuk membuat hubungan yang lebih dekat dengan 

pelanggan. 

1. Mengakuisisi pelanggan baru atau acquire adalah strategi untuk 

menarik pelanggan baru. Dilakukan melalui promosi terhadap 

produk / jasa. Tujuan utama dari fase pertama ini adalah 

membangun basis awal yang kuat bagi pelanggan yang setia 

kepada produk/jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Tidak ada 

fase kedua dan ketiga apabila fase pertama ini gagal dan tidak 

memberikan basis yang kuat dalam pemikiran pelanggan. 

2. Meningkatkan nilai tambah kepada pelanggan yang telah ada atau 

enchance adalah strategi untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan. 

Nilai tambah itu berupa penawaran produk / jasa dengan kualitas 

yang lebih baik. Menjaga dan meningkatkan kepuasaan pada fase 

ini penting, karena pada fase ini pelanggan sedang menggunakan 

semua yang menjadi produk / jasa dari perusahaan. 

3. Mempertahankan pelanggan untuk selamanya atau retain adalah 

strategi agar pelanggan dapat kembali lagi dan dia akan membawa 

teman-temannya untuk mencoba. Mempertahankan lebih 
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dipusatkan pada kemampuan untuk mengadaptasi pelayanan 

kepada apa yang diinginkan pelanggan, bukan apa yang diinginkan 

pasar. 

2.2.5 Proses CRM 

Menurut Strauss (2001), Proses CRM dapat dibagi menjadi Beberapa proses, 

antara lain: 

1. Mengidentifikasi Customers 

informasi adalah pengerak CRM. Perusahaan mendapatkan informasi 

mengenai individual customers dari berbagai sumber seperti, customers 

service dan website. Semakin banyak informasi yang dimiliki perusahaan, 

semakin baik nilai yang bisa disediakan bagi customers dan 

calon customers dalam hal keakuratan, ketepatan waktu dan dapat 

memberikan penawaran yang masuk akal. 

2. Membedakan Customers 

Customers  memiliki perbedaan kebutuhan. Internet memungkinkan 

perusahaan untuk mengumpulkan informasi untuk mengidentifikasi 

berbagai kesamaan maupun perbedaan individu dan kelompok, kemudian 

menggunakannya untuk meningkatkan keuntungan. 

3. Menyesuaikan Marketing 

Interaksi dengan customers adalah suatu yang memungkinkan perusahaan 

untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan 

membedakan, serta untuk mengevaluasi keefektifan hasil 

penyesuaian marketing. 
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2.2.6 Tujuan Sistem Pelayanan Pelanggan (CRM) 

Adapun tujuan utama dari CRM adalah mempertahankan pelanggan dan 

menetapkan loyalitas pelanggan (Zikmund et,al., 2003). Karena keuntungan 

terbesar diperoleh perusahaan dari pelanggan setia dimana perusahaan dapat 

menjual lebih banyak menjual barang atau jasa kepada mereka yang telah 

mencoba dan mengenal barang atau jasa perusahaan yang bersangkutan. 

Dalam penerapannya CRM memiliki beberapa tujuan, Lukas (2001), 

diantaranya: 

1. Mendapatkan pelanggan. 

2. Mengetahui pelanggan. 

3. Mempertahankan pelanggan yang menguntungkan. 

4. Mengembangkan pelanggan yang menguntungkan. 

5. Mengubah pelanggan yang belum menguntungkan menjadin 

menguntungkan. 

Menurut Kalakota (1999), CRM memiliki beberapa tujuan seperti: 

1. Menggunakan hubungan yang sudah ada untuk menambah pendapatan. 

Perusahaan memandang pelanggan secara luas untuk memaksimalkan 

hubungan di antara mereka sehingga dapat meningkatakn profitabilitas 

perusahaan dengan mengidentifikasi, menarik dan mempertahankan 

pelanggan yang berpotensial. 

2. Menggunakan informasi yang sudah terintegrasi untuk mendapatkan 

pelanggan yang terbaik. Dengan menggunakan informasi pelanggan untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhannya 
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sehingga pelanggan tidak merasa diacuhkan dan memiliki informasi 

sehingga menghemat waktu. 

3. Memperkenalkan saluran proses dan prosedur yang konsisten dan dapat di 

tiru. Dengan perkembangan teknologi saluran komunikasi bagi pelanggan, 

memungkinkan banyak karyawan yang dapat terlibat dalam transaksi 

penjualan sehingga perusahaan harus mencakup kosistensi proses dan 

prosedural. 

Jadi dapat disimpulkan tujuan daripada CRM adalah untuk memperoleh 

keuntungan dengan pelanggan yang dapat memberikan keuntungan yang 

signifikan bagi perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, bagian pemasaran, 

penjualan dan bagian pelayanan pelanggan harus bekerjasama lebih erat dalam 

sebuah teamwork dan saling berbagi informasi. 

 
2.3 Implementasi Sistem Pelayanan Pelanggan (CRM) 

Untuk mengimplementasikan sebuah strategi CRM, diperlukan tiga faktor 

kunci yaitu: (Danardatu, 2003 ) 

1. Orang yang professional (kualitas yang memadai). 

Tenaga yang profesional tidak saja mengerti bagaimana menghadapi 

pelanggan tetapi juga harus mengerti cara menggunakan teknologi Customer 

Relationship Management (CRM). 

2.  Proses yang didesain dengan baik. 

Implementasi aplikasi apapun tanpa desain yang baik akan gagal, begitu juga 

dengan CRM yang memerlukan desain yang baik. 
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3. Teknologi yang memadai. 

Perusahaan pengguna CRM harus sudah mengetahui tujuan (business 

objectives) dan tuntutan bisnis (business requirements) yang diinginkan dari 

implementasi CRM ini.  

Kunci dari implementasi yang sukses adalah kombinasi yang tepat dari 

manusia, proses dan teknologi. Manusia adalah para pelaku bisnis, dalam konteks 

ini para pelaku bisnis dapat dipersepsikan sebagai perusahaan. Proses adalah 

aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan yang meliputi kegiatan pemasaran 

(marketing), penjualan (sales) dan pelayanan (service). 

Manusia dan proses merupakan dua elemen yang saling melengkapi. 

Sebuah CRM tidak akan berjalan apabila salah satu elemen tersebut tidak tersedia. 

Teknologi, dalam hal ini memiliki peran sebagai katalosator yang dapat 

mempercepat kemajuan perusahaan jka dua elemen lainnya sudah tersedia dan 

siap, tetapi ketidaksiapan manusia dan proses dalam implementasi CRM dapat 

menyebabkan hal-hal yang tidak dapat dilakukan sebelumnya, termasuk 

melakukan pekerjaan yang sulit dilakukan oleh tenaga manusia. 

Menurut Danardatu (2003) teknologi CRM paling tidak harus memiliki 

elemen-elemen berikut: 

1. Aturan Bisnis 

Tergantung dari kompleksitas transaksi, aturan-aturan bisnis harus 

dibuat untuk memastikan bahwa transaksi dengan pelanggan dilakukan 

dengan efisien. Misalnya pelanggan dengan pembelian besar yang 
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mendatangkan keuntungan besar harus dilayani oleh staf penjualan 

senior dan berpengalaman. 

2. Penggudangan Data (Data Warehousing) 

Konsolidasi dari informasi tentang pelanggan harus dilakukan dalam 

satu sistem terpadu. Hasil analisa harus mampu menampilkan 

petunjuk-petunjuk tertentu tentang pelanggan sehingga staf penjualan 

dan marketing mampu melakukan kampanye terfokus terhadap grup 

pelanggan tertentu. Nantinya gudang data ini juga harus mampu 

menaikkan volume penjualan dengan cross-selling atau up-selling. 

3. Situs (Web) 

Jelas CRM harus memiliki kemampuan swalayan. Hanya aplikasi 

berbasis situs (web based) yang bisa mendukung ini. Pelanggan bisa 

melakukan transaksi sendiri dan tahu berapa yang harus dibayar. 

4. Pelaporan (Reporting) 

Teknologi CRM harus mampu menghasilkan laporan yang akurat dan 

komprehen. 

5. Meja Bantu (Helpdesk) 

Teknologi yang mampu mengintegrasikan informasi pelanggan ke 

aplikasi meja bantu akan menunjukkan ke pelanggan seberapa serius 

sebuah enterprise menangani pelanggannya. 
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Sedangkan Menurut Aldi (2000) Implementasi CRM setidaknya harus 

memiliki elemen-elemen berikut: 

1. Otomatisasi pemasaran, pemasaran dapat dilakukan secara otomatisasi 

tanpa perlu bertransaksi langsung antara customer dengan produsen. Atau 

cara pembayaran yang tidak perlu langsung membawa uang cash. 

2. Pusat pelayanan (Call Center), fungsinya antara lain untuk mengetahui 

kebiasaan konsumen, menerima keluhan dari para pelanggan sehingga data 

tersebut bisa digunakan untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan 

produknya serta mengumpulkan customer history. 

3. Penggudangan Data (Data Warehousing), informasi tentang pelanggan 

harus dilakukan dalam satu system terpadu. Hasil analisa harus mampu 

menampilkan petunjuk-petunjuk tertentu tentang pelanggan sehingga staf 

penjualan dan marketing mampu melakukan kampanye terfokus terhadap 

grup pelanggan tertentu. Nantinya gudang data ini juga harus mampu 

menaikkan volume penjualan. 

4. Pencarian Data dan analisa Proses secara online, data yang telah terkumpul 

akan dipisah-pisahkan menurut kualifikasinya dan selanjutnya data akan 

disimpan dalam system yang bisa diakses secara online, sehingga bila 

sewaktu-waktu data tersebut diperlukan dapat bisa segera diperoleh. 

5. Pengambilan keputusan dan alat pelaporan, jika sudah dilakukan hal-hal 

tersebut diatas maka diharapkan proses pengambilan keputusan dapat 

dilakukan secara lebih bijak karena perusahaan telah memiliki data yang 

cukup untuk menentukan langkah yang harus dilaksanakan oleh 
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perusahaan selanjutnya, misalnya penjualan dengan system cross selling 

dan hasil penjualannya dapat dilihat apakah sesuai dengan keinginan 

konsumen dan bisa menaikkan keuntungan perusahaan. 

 
2.4 Loyalitas Pelanggan 

2.4.1 Definisi Loyalitas Pelanggan 

Menurut Kotler (2005), menyebutkan bahwa customer loyalty adalah 

suatu pembelian ulang yang dilakukan oleh seorang pelanggan karena komitmen 

pada suatu merek atau perusahaan. 

Menurut Griffin (1995) loyalitas pelanggan adalah “A loyal customer is 

one who makes regular repeat purchases, purchase across product and service 

lines, refers others and demonstrates an immunity to the pull of the competition”. 

Hal ini berarti bahwa pelanggan yang loyal adalah pelanggan yang memiliki ciri-

ciri antara lain melakukan pembelian secara berulang pada badan usaha yang 

sama, membeli lini produk dan jasa yang ditawarkan oleh badan usaha yang sama, 

memberitahukan kepada orang lain tentang kepuasan-kepuasan yang didapat dari 

badan usaha dan menunjukkan kekebalan terhadap tawaran-tawaran dari badan 

usaha pesaing. 

Loyalitas Konsumen secara umum dapat diartikan kesetiaan seseorang atas 

suatu produk, baik barang maupun jasa tertentu. Loyalitas konsumen merupakan 

manifestasi dan kelanjutan dari kepuasan konsumen dalam menggunakan fasilitas 

maupun jasa pelayanan yang diberikan oleh pihak perusahaan, serta untuk tetap 

menjadi konsumen dari perusahaan tersebut. 
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2.4.2 Indikasi Loyalitas Pelanggan 

Pemahaman loyalitas pelanggan sebenarnya tidak hanya dilihat dari 

transaksinya saja atau pembelian berulang (repeat customer). Ada beberapa 

indikasi seorang pelanggan bisa dianggap loyal. Antara lain: (Kotler, 2005) 

 Pelanggan yang melakukan pembelian ulang secara teratur. 

 Pelanggan yang membeli untuk produk yang lain ditempat yang 

sama. 

 Pelanggan yang mereferensikan kepada orang lain. 

 Pelanggan yang tidak dapat dipengaruhi oleh pesaing untuk 

pindah. 

Loyalitas pelanggan merupakan kekuatan kita dalam menciptakan barrier 

to new entrans (menghalangi pemain baru masuk). Dalam rangka menciptakan 

customer loyalty maka perusaaan harus berpikir untuk dapat menciptakan 

customer satisfaction terlebih dahulu yang tidak hanya mengutamakan pada 

bagaimana menciptakan penjualan saja tetapi bagaimana mempertahankan 

pelanggan dengan dasar hubungan kerjasama dan kepercayaan supaya tercipta 

kepuasan pelanggan yang maksimal.  

 
2.4.3 Cara Meningkatkan Loyalitas Pelanggan 

Menurut Kotler (1997) loyalitas konsumen dapat dicapai melalui dua tahap 

yaitu: 

1. Perusahaan harus mempunyai kemampuan dalam memberikan 

kepuasan kepada pelanggannya agar pelanggan mendapatkan suatu 
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pengalaman yang positif. Ini berarti pembelian ulang diprioritaskan 

pada penjualan sebelumnya. 

2. perusahaan harus memikirkan cara untuk mempertahankan 

hubungan yang lebih jauh dengan pelanggannya, dengan 

menggunakan strategi forced-loyalty (kesetiaan yang dipaksa) 

supaya pelanggan mau melakukan pembelian ulang, berupa: 

a) Frequency Marketing Program (FMP). Yaitu 

program yang dirancang dengan memberikan 

penghargaan kepada pelanggan yang telah membeli 

dalam jumlah tertentu. Misalnya Mc Donald akan 

memberi kupon diskon atau potongan harga pada 

pembelian berikutnya kepada pelanggan yang sering 

membeli produknya melalui delivery. Seperti apa 

yang telah dilakukan oleh Stroberi, Diva 

Accessories, dan Cresent Gallery untuk menjaga 

customernya, toko-toko tersebut memberikan 

potongan harga dengan cara System Member Card. 

b) Club Marketing Program. Yaitu program yang 

digunakan perusahaan untuk mengikat para 

pelanggannya, dimana perusahaan memberi 

keuntungan-keuntungan yang menarik. Contohnya 

perusahaan kosmetika terkemuka di Jepang, 

Shiseido yang telah memiliki anggota lebih dari 
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sepuluh juta orang, dimana klub ini banyak 

memberi keuntungan pada anggotanya seperti kartu 

visa, yang memberikan diskon pada bioskop-

bioskop tertentu dan juga memberi point kepada 

pelanggan yang membeli produknya 

 

2.5 Hubungan Antara (CRM) Dengan Loyalitas 

Sistem Pelayanan Pelanggan (CRM) memiliki hubungan yang erat dengan 

kepuasan konsumen. Kualitas pelayanan memberikan suatu dorongan kepada 

konsumen untuk menjamin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. 

Menurut Sutisna (2002) yaitu: “jika konsumen menjadi loyal terhadap suatu 

merek tertentu disebabkan oleh kualitas produk yang memuaskan penyebabnya 

adalah kualitas pelayanan yang diberikan.”  

Untuk jangka panjang, ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan untuk 

memahami dengan seksama harapan konsumen serta kebutuhan mereka. Dengan 

demikian perusahaan dapat meningkatkan kepuasan konsumen dimana perusahaan 

memaksimalkan pengalaman konsumen yang menyenangakan dan 

meminimumkan pengalaman konsumen yang tidak menyenangkan. 

Menurut Kalakota dan Robinson (2001) ada beberapa manfaat dari 

kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya, manfaat 

tersebut diantaranya: 
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1. Mendorong Loyalitas Pelanggan 

Aplikasi CRM memungkinkan perusahaan untuk mendayagunakan 

informasi dari semua titik kontak dengan pelanggan, baik via web, call 

center, ataupun lewat staff pemasaran dan pelayanan di lapangan. 

Konsistensi dan aksepsibilitas informasi ini memungkinkan penjualan 

dan pelayanan yang lebih baik dengan berbagai informasi penting 

mengenai pelanggan itu. 

2. Mengurangi Biaya 

Dengan kemampuan swalayan dalam penjualan dan pelayanan 

pelanggan, ada biaya yang bisa dikurangi. Misalnya dengan 

memamfaatkan teknologi web. Aplikasi CRM juga memungkinkan 

penjualan atau pelayanan dengan biaya lebih murah dalam sebuah 

skema program pemasaran yang spesifik dan terfokus. Tertuju ke 

pelanggan yang tepat dan pada waktu yang tepat pula. 

3. Meningkatkan Efisiensi Operasional 

Otomasi penjualan dan proses layanan dapat mengurangi resiko 

turunnya kualitas pelayanan dan mengurangi beban cash flow. 

Penggunaan teknologi web dan call center misalnya, akan mengurangi 

hambatan birokrasi dan biaya serta proses administratif yang mungkin 

timbul. 

4. Peningkatan Time To Market 

Aplikasi CRM memungkinkan kita membawa produk ke pasar dengan 

lebih cepat dengan informasi pelanggan yang lebih baik, adanya data 
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trend pembelian oleh pelanggan, sampai integrasi dengan aplikasi ERP 

untuk keperluan perencanaan yang lebih baik. Dengan kemampuan 

penjualan di web, maka hambatan waktu, geografis, sampai 

ketersediaan sumber data dapat dikesampingkan untuk mempercepat 

penjualan produk tersebut. 

5. Peningkatan Pendapatan 

Aplikasi CRM menyediakan informasi untuk meningkatkan 

pendapatan dan keuntungan perusahaan. Dengan aplikasi CRM, 

perusahaan dapat melakukan penjualan dan pelayanan melalui website 

sehingga peluang dari penjualan secara global tanpa perlu 

menyediakan upaya khusus untuk mendukung penjualan dan 

pelayanan tersebut 

Pada akhirnya, kepuasan konsumen yang tercipta akan memberikan 

beberapa manfaat, diantaranya hubungan antara perusahaan dan konsumen 

menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan pada 

akhirnya tercipta loyalitas pelanggan dan membentuk suatu rekomendasi dari 

mulut ke mulut yang pastinya sangat menguntungkan bagi perusahaan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan single case study pada 

Terminaltiket Malang. Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa penelitian 

kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati 

(Moleong, 2001)  

      Penelitian study kasus merupakan penelitian tentang status obyek 

penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik dari keseluruhan 

personalitas. Subyek penelitian dapat saja individu, kelompok lembaga 

maupun masyarakat. Menurut Sekaran (2006) studi kasus yang bersifat 

kualitatif adalah berguna dalam menerapkan solusi pada masalah terkini 

berdasarkan pengalaman pemecahan masalah di masa lalu.  

    Tujuan penelitian study kasus adalah melakukan penyelidikan secara 

mendalam mengenai subyek penelitian tertentu untuk memberikan gambaran 

yang lengkap mengenai subyek tertentu. Sehingga dalam penelitian ini, 

peneliti dapat memahami secara mendalam mengenai sistem pelayanan 

pelanggan (CRM). 
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3.2 Lokasi Penelitian 

Terminaltiket sebagai sebuah perusahaan yang mempunyai konsep 

bandara di tengah kota dan karena bisnis ini dikembangkan secara waralaba para 

investor yang tergabung dalam Terminaltiket membuka beberapa cabang 

perusahaan di beberapa kota besar di Indonesia salah satunya di kota Malang. 

Pemilihan tempat menjadi salah satu faktor yang menentukan kemajuan dari 

perusahaan tersebut, suatu tempat dipilih karena ada beberapa pertimbangan 

seperti: tempat yang mudah dijangkau, stategis dari segi bisnis, dan lain-lain.  

Lokasi penelitian ini adalah pada Perusahaan Terminal Tiket di Ruko 

Soekarno Hatta Permai, Jalan Soekarno Hatta 2 Kav. 2-3- Malang. Sebuah lokasi 

yang cukup strategis dan mudah untuk dijangkau. Lokasi ini dekat dengan pintu 

masuk kota Malang tepatnya di desa belimbing kota Malang. Lokasi ini juga 

sangat ramai setiap harinya karena merupakan jalan utama dan penghubung antara 

kota Malang dengan kota Surabaya.  

3.3 Fokus Penelitian 

Agar pembahasan lebih terarah, maka diperlukan fokus penelitian. Hal ini 

bertujuan untuk membatasi studi yang berarti bahwa penentuan tempat penelitian 

menjadi lebih layak dan penyaringan informasi yang masuk menjadi lebih efektif. 

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada implementasi sistem 

pelayanan pelanggan pada sistem informasi Terminal Tiket Malang dalam rangka 

meningkatkan loyalitas pelanggan.  
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3.4 Sumber Data 

 Data yang diperoleh oleh peneliti berasal dari data primer. Data Primer 

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber 

asli (tidak melalui perantara). Data primer ini berupa wawancara dan observasi. 

Cooper Emory (1996) berpendapat bahwa data primer berasal dari sumber yang 

asli dan dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data kualitatif yang digunakan pada obyek 

penelitian ini antara lain: 

1. Wawancara: merupakan teknik pengumpulan data dengan meminta keterangan 

lisan kepada subjek penelitian. Menurut Sugiyono (2004) wawancara 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan 

studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan 

juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya kecil atau sedikit. Data yang berhasil 

didapatkan peneliti adalah data mengenai implementasi sistem pelayanan 

pelanggan di Terminaltiket Malang. 

2. Dokumentasi: merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari 

laporan, catatan yang terdapat di perusahaan. Data yang berhasil didapatkan 

peneliti adalah data berupa profil perusahaan. 

3. Observasi: merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Teknik 
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pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan 

dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala- gejala alam dan bila responden 

yang diamati tidak terlalu besar. (Sugiyono, 2004) 

3.6 Analisis Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif atau non 

statistik, dimana data-data yang berhasil dikumpulkan diolah dan kemudian 

dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Langkah-langkah yang 

digunakan dalam menganalisa data antaralain: 

4. Analisa terhadap struktur organisasi yang terkait dengan implementasi 

sistem pelayanan pelanggan (CRM). 

Menganalisa pelaksanaan dan pihak-pihak yang terkait dalam sistem 

pelayanan pelanggan (CRM). 

5. Analisa terhadap sistem pelayanan pelanggan. 

Menganalisa kegiatan-kegiatan serta aplikasi apa saja yang terdapat dalam 

sistem pelayanan pelanggan di Terminaltiket Malang. 

6. Analisa terhadap dokumen-dokumen dan informasi-informasi yang 

terkait dengan sistem pelayanan pelanggan. 

      Menganalisa dokumen-dokumen dan informasi-informasi apa saja yang terkait            

 dengan sistem pelayanan pelanggan di Terminaltiket Malang. 

c) Analisa implementasi CRM dalam rangka meningkatkan loyalitas 

 pelanggan. 

a. Menganalisa data pelanggan (customer) di Terminaltiket Malang. 
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b. Menganalisa tanggapan pelanggan tentang (CRM) di Terminaltiket 

 Malang. 

c. Menganalisa loyalitas pelanggan Terminaltiket Malang. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Perusahaan 

 Terminaltiket pertama kali didirikan pada tanggal 10 November 1998 

dengan nama akte notarisnya PT. Bayangprima Lintas Nusa. Sedangkan 

Terminaltiket Malang sendiri berdiri pada tanggal 01 Agustus 2006. Usaha utama 

pada waktu itu adalah menangani perjalanan wisata dalam negeri. Seiring semakin 

berkembang dan ramainya bisnis penerbangan domestik saat ini, 

mendorong Bapak. H. Mohamad J Prasetya SE,. MBA, salah satu Direksi 

Primagama Group untuk mendirikan suatu bisnis penerbangan. Sehingga pada 

tanggal 1 Februari 2005, tercetuslah ide untuk mendirikan suatu usaha ticketing 

khususnya penerbangan. Dengan menyewa sebuah gedung  di Jl. Diponegoro 89 

Yogyakarta, dimulailah bisnis baru yang berkosentrasi pada bidang ticketing 

pesawat dengan membuat suatu brand merk yang disebut dengan Terminaltiket.  

Terciptanya nama tersebut diilhami oleh ide Bapak Prasetya untuk 

menciptakan suatu tempat central (pusat) penjualan tiket terlengkap dan terbesar 

di Yogyakarta. Terminaltiket telah menjadi anggota ASITA (Asosiasi Biro 

Perjalanan Wisata se-Indonesia) sejak tahun 2000. Sejak dibukanya Terminaltiket 

telah mendapatkan sambutan yang sangat positif dari masyarakat Yogyakarta  

maupun luar daerah. Hal ini dikarenakan tidak hanya karena bisnis penerbangan 

yang sedang prospektif tetapi juga dikarenakan terminaltiket hadir dengan konsep 
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dan performance baru yang disebut The City Terminal artinya Terminaltiket 

memposisikan dirinya sebagai salah-satu tempat penjualan tiket pesawat 

terlengkap dan terbesar di Yogyakarta. Didukung dengan tempat yang luas dan 

nyaman, Terminaltiket juga menawarkan pelayanan reservasi per counter 

layaknya di airport, sehingga konsumen bebas memilih sesuai dengan 

keinginannya.  

Terminaltiket juga menyediakan pelayanan lainya seperti Paket Tour, Hotel 

Voucher, Dokumen Perjalanan, Haji dan Umroh serta money changer. Sehingga 

konsep one stop shopping dapat diperoleh konsumen di terminaltiket. Konsep one 

stop shopping disini dimaksudkan bagi pelanggan yang datang ke Terminaltiket 

tidak hanya bisa membeli tiket pesawat saja namun juga bisa membeli paket 

wisata, haji dan umroh, pengurusan travel dokumen, hotel voucher serta 

pemesanan travel. Untuk meningkatkan pelayanan dan memuaskan keinginan dari 

konsumen Terminaltiket menerapkan konsep pelayanan 24 jam online. Bisnis 

yang dilakukan tidak hanya untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya, 

tetapi juga memfokuskan pada kebutuhan konsumen yang cepat berubah setiap 

waktu. Membangun hubungan dengan konsumen menjadi sebuah kebutuhan bagi 

organisasi, karena konsumen merupakan sumber inspirasi untuk melakukan 

inovasi yang dibutuhkan pasar.  
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4.1.2 Profil Perusahaan  

Adapun profil perusahaan akan dijelaskan pada tabel 4.1 sebagai berikut: 

Nama 
Perusahaan  

PT. Bayang Prima Lintas Nusa 

Alamat Jl. Diponegoro 89 Jogjakarta 55231 

Akta 
Pendirian 

No 5 tahun 2001, 

 Notaris Drs. Mohammad Yusuf, SH 

Pengesahan 
Disetujui Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RI: No : C-
03681 HT. 01.01 Th. 2003 

 Tanggal 20 Februari 2003 

Berita Negara (masih dalam proses) 

Ijin BPW Surat Ijin Biro Perjalanan Wisata (BPW) oleh 

 Kepala Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya 

 Kota Yogyakarta  No : 06/BPW/II/2003 

TDP     Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dikeluarkan oleh  

 Kepala Dinas Perekonomian Kota Yogyakarta 

 No : 120516000972 tanggal 05 Maret 2003 

SITU     Surat Ijin Tempat Usaha ( SITU) dikeluarkan oleh 

 Kepala Dinas Perekonomian Kota Yogyakarta 

 No. 503-1555/333.JT/2002 tanggal 2 Oktober 2002 

NPWP             No . 02.104.264.3-541.000 

  

Merek  

Merk Terminaltiket 

No Register 
Merek 

Ag. No. J002005.000181 

Unsur  
warna   

Merah dan hitam. 

Tabel 4.1  
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4.1.3 Visi dan Misi Terminaltiket 

Dalam menjalankan usaha tentunya sebuah perusahaan memiliki visi misi 

yang ingin dicapai dan diwujudkan oleh perusahaan. Adapun visi dan misi dari 

Terminaltiket adalah sebagai berikut: 

Visi Terminaltiket adalah: 

 Menciptakan sebuah city terminal yang terbesar, terlengkap dan terpercaya di 

Indonesia. 

Misi Terminaltiket adalah: 

1. Kepuasan konsumen adalah sasaran utama kami. 

2. Kejujuran adalah pegangan utama kami 

3. Keramahan adalah sikap keseharian kami 

4. Kekompakan adalah komitmen kami 

5. Ibadah adalah jiwa pengabdian kami 

6. Hasil terbaik adalah obsesi kami 

7. Pantang menyerah adalah semangat kami 

 

4.1.4 Fasilitas-Fasilitas di Terminaltiket Malang 

Selain membutuhkan modal dalam menjalankan kegiatannya perusahaan 

juga membutuhkan faktor pendukung untuk dapat menunjang kelancaran aktifitas 

operasional, yaitu fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh perusahaan. Dengan 
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adanya fasilitas-fasilitas yang memadai maka pelayanan yang diberikan dapat 

berjalan secara cepat, efektif, efesien dan optimal. Adapun fasilitas-fasilitas yang 

terdapat di kantor Terminaltiket Malang Ruko Soekarno Hatta Permai, Jl. 

Soekarno-Hatta No. 02, Malang antara lain: 

1. Komputer Reservation 

Komputer Reservation ini digunakan untuk membantu penumpang 

dalam mamberikan informasi tentang jadwal penerbangan, pemesanan 

tempat duduk atau booking, reconfirmed (konfirmasi ulang), 

cancelation flight (penundaan jadwal keberangkatan) dan pengiriman 

berita lainya dari maskapai yang bersangkutan kepada Terminaltiket 

atau sebaliknya. Dengan adanya pelayanan Konsep 1 konter 1 airline 

para konsumen tidak perlu lagi harus antri lama untuk mendapatkan 

informasi penerbangan dan konsumen dapat bebas dalam memilih 

penerbangan yang dikehendakinya dengan mudah. 

2. Komputer Dalam Kantor 

Yaitu komputer yang digunakan oleh bagian lain selain tiket 

reservation, seperti bagian accounting, haji dan umroh, hotel voucher, 

supervisor dan oleh manager. Antara komputer reservation dan 

komputer lainnya di dalam kantor terhubung oleh sebuah jaringan. 

3. Mesin printer 

Alat yang digunakan untuk mencetak data atau informasi yang sudah 

diketik dikomputer atau data yang berkaitan dengan reservation flight 
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yang dilakukan oleh penumpang. 

4. Mesin EDC (Electronic Debet Card) 

Alat yang digunakan untuk mempermudah pembayaran bagi 

penumpang tidak melakukan pembayaran dengan uang tunai tetapi 

melalui credit card. 

5. Telepon 

Alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan baik bagi 

pemumpang yang melakukan reservation, reconfirmation, hotel 

voucher, haji dan umroh, serta babarapa kegiatan telekomunikasi 

lainya. 

6. Mesin Facsimile 

Alat yang untuk mengirimkan dan menerima informasi atau data-data 

dari kontrak kerjasama dengan berbagai hotel, dan airlines berupa 

perubahan jadwal penerbangan, harga, atau jalur penerbangan baru.  

Tersedianya peralatan kerja yang lengkap akan membantu kelacaran kerja 

dari karyawan. Peralatan kerja yang lengkap tidak hanya menjadi kebutuhan bagi 

perusahaan tetapi lebih dikaitkan untuk menunjang kerja dari karyawan dalam 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada calon konsumen. Persaingan dalam 

memberikan pelayanan yang memuaskan dan terbaik untuk konsumen menjadi 

tujuan dari perusahaan.  
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4.1.5 Layanan Unggulan 

Terminaltiket adalah perusahaan yang secara khusus melayani jasa 

penjualan tiket ini telah menerapkan layanan baru yang memiliki beberapa 

keunggulan sebagai berikut: 

1. One Stop Service. Dengan konsep ini berarti setiap konsumen dapat 

mendapatkan semua kebutuhan penerbangan hanya di terminaltiket, dari 

tiket pesawat, hotel voucher, dokumen perjalanan serta Haji dan Umroh 

serta pemberian pelayanan yang baik dan ramah dari petugas front liner. 

2. 1 konter 1 airline. Dengan konsep ini konsumen tidak perlu lagi harus 

antri lama untuk mendapatkan informasi penerbangan dan konsumen dapat 

bebas dalam memilih penerbangan yang dikehendakinya dengan mudah. 

3. City check in. Terminaltiket satu-satunya travel agent yang memiliki 

fasilitas city check in. Fasilitas ini sementara berlaku untuk penerbangan 

Garuda Indonesia dan akan menyusul penerbangan lainnya. Fasilitas ini 

dapat dimanfaat konsumen untuk check in lebih awal (24 jam 

sebelumnya), sehingga tidak perlu lagi harus antri di bandara. 

4. Pembayaran dapat dilakukan disetiap konter. Dengan konsep ini, 

konsumen dapat melakukan pembayaran langsung tanpa harus antri di 

loket kasir, sehingga transaksi dapat selesai dengan cepat. 

5. Terminaltiket hadir di beberapa kota besar di Indonesia. Dengan hadir di 

beberapa kota besar, terminaltiket memiliki jaringan yang luas sehingga 
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kebutuhan pelanggan tidak saja dapat dilayani di satu tempat tetapi di 

semua outlet pelanggan. 

6. Terminaltiket memberikan fasilitas member dan VIP service. 

Terminaltiket menyediakan fasilitas keanggotaan yang akan memberikan 

beberapa benefit dan kemudahan-kemudahan kepada setiap anggota. Bagi 

yang tidak mau repot, terminaltiket menyediakan VIP service yang tidak 

akan anda temukan di travel agent lain. 

7. Bebas biaya administrasi kartu kredit. Setiap pembayaran menggunakan 

kartu kredit, terminaltiket tidak mengenakan biaya apapun. Kecuali untuk 

pembayaran tiket internasional. 

8. Transfer in/out bandara. Dalam waktu dekat terminaltiket juga 

menyediakan fasilitas transfer in/out yaitu layanan menjemput tamu di 

hotel kemudian mengantarnya ke bandara (proses yang dimulai dari check 

out hotel sampai dengan check in bandara) yang akan semakin 

memberikan kemudahan bagi anda. 

Franchaise. 

Franchaise adalah perikatan dalam salah satu pihak diberikan hak untuk 

memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau 

penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki oleh pihak lain dengan satu imbalan 

berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam rangka penyediaan penjualan 

barang atau jasa. 
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Franchaise sendiri sering diartikan dengan membeli merek, banyak sekali 

contoh franchase yang berkembang di Indonesia seperti: KFC, Pizza Hut, Mc. 

Donald, dan lain sebagainya. Terminaltiket Malang merupakan salah satu usaha 

perjalanan wisata yang menggunakan sistem franchaise atau membeli merek 

kepada Terminaltiket yang kantor pusatnya berada di Yogyakarta. Setelah sukses 

dengan beberapa gerai Terminaltiket dalam membangun brand image, jaringan 

dan sistem operasional serta prospek bisnis ini ke depan. Terminaltiket siap 

berkembang di seluruh kota besar di Indonesia dengan konsep Franchising 

sehingga andapun dapat ikut memiliki dan mengembangkan bisnis ini di kota 

pilihan anda. 

Dalam perkembangannya Terminaltiket Malang hanya menggunakan merk 

dagang dari Terminaltiket yang berada di Yogyakarta, sedangkan dalam kegiatan 

operasionalnya maupun dalam menjalin kerjasama dengan travel agent lain, 

pengurusan legalitas dokumen menggunakan nama perusahaan PT. Bandara Mega 

Persada. Hal ini membuktikan dalam sistem Franchaise yang dilakukan oleh 

Terminaltiket Malang hanya menggunakan Merek dagangnya saja dan dalam 

kegiatan operasional perusahaan sudah berdiri sendiri terlepas dari Terminaltiket 

yang berada di Yogyakarta dengan nama perusahaan PT. Bayang Prima Lintas 

Nusa. Adapun syarat-syarat Franchaise menurut Standart Operating Procedure 

Terminaltiket adalah sebagai berikut: 

1. Perorangan atau perseroan dan memiliki visi bisnis yang kuat. 

2. Memiliki kemampuan financial untuk investasi dan modal kerja 
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dengan menunjukkan bukti-bukti cukup. 

3. Memiliki kesanggupan untuk mengembangkan Terminaltiket sesuai 

dengan perkembangannya. 

4. Memiliki kesanggupan untuk melaksanakan semua sistem yang 

ditetapkan dalam Manual dan Standart Operating Procedure (SOP) 

Terminaltiket. 

5. Menjalankan bisnis dengan penuh dedikasi. 

4.1.6 Struktur Organisasi Terminaltiket Malang 

Setiap perusahaan mempunyai struktur oraganisasi masing-masing untuk 

mengetahui tanggung jawab dan tugas masing-masing jabatan. Struktur organisasi 

dapat berfungsi sebagai alat komunikasi yang baik antara pimpinan dan bawahan. 

Komunikasi merupakan bagian yang penting dalam kehidupan kerja. Hal ini 

mudah dipahami sebab komunikasi yang tidak baik bisa mempunyai dampak yang 

luas terhadap kehidupan organisasi, misal konflik antar pegawai, dan sebaliknya 

komunikasi yang baik dapat meningkatkan saling pengertian, kerjasama dan juga 

kepuasan kerja 

Struktur organisasi yang digunakan oleh Terminaltiket berbentuk 

organisasi garis atau line yaitu membagi dan mengelompokkan pekerja-pekerja 

secara langsung dan penuh. Lalu lintas wewenang dan tanggung jawab berjalan 

lurus vertikal melalui saluran yang tunggal sehingga struktur umumnya sederhana. 

Setiap satuan organisasi dalam segala hal berada dibawah pengawasan seorang 

supervisor. Dengan adanya struktur organisasi yang baik dan jelas maka 
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pelaksanaan program kerja akan berjalan terarah sesuai dengan target dan tujuan 

perusahaan agar dapat menjalani kerjasama tanpa mengabaikan tanggung jawab 

atau tugas masing-masing pegawai. Adapun bagan dari struktur organisasi dari 

Terminaltiket Khususnya Jl Ruko Soekarno Hatta Permai No.2 Malang menurut 

Standart Operating Procedure (SOP) adalah sebagai berikut: 

 Gambar 4.1  

Struktur Organisasi Terminaltiket Malang 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sumber: Terminaltiket Malang (2007) 
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4.1.7 Job Description Terminaltiket Malang 

Kejelasan dari tugas-tugas yang harus dijalankan sesuai dengan kapasitas 

ilmu dan kemampuan yang dimiliki akan menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi kinerja dari karyawan, selain itu juga adanya kejelasan siapa yang 

akan bertanggung jawab terhadap apa saja yang menjadi pekerjaannya. Berikut 

penjelasan job discription menurut SOP (Standart Operating Prosedure) 

perusahaan yang ada di Terminaltiket Malang: 

1. Operational Manager 

1) Menjalankan kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan oleh direktur 

2) Membuat perencanaan dan pengambilan keputusan terhadap aktivitas 

kantor atas persetujuan dan pertimbangan dari direktur 

3) Bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilaksanakan oleh 

karyawan 

2. Supervisor 

1) Membantu tugas-tugas dari manager, mengkoordinasi seluruh staff 

atau karyawan perusahaan, dan mengawasi operasional bawahwan 

serta bertanggung jawab atas segala tugasnya kepada operational 

manager 
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2) Membuat perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi pelayanan 

front liner terhadap konsumen. 

3) Mengawasi operasional di counter agar tidak terjadi masalah dalam 

reservasi dan mencari solusi serta membuat keputusan terhadap 

masalah yang berkaitan dengan reservasi. 

3. Marketing 

1) Membuat rencana pemasaran dan penjualan produk dan jasa, 

menyusun strategi pemasaran dengan tujuan untuk meningkatkan 

penjualan dan tentunya bertanggung jawab terhadap supervisor atas 

segala tugas yang telah dikerjakan. 

2) Menganalisa dan mengevaluasi perkiraan pasar, market share dan 

market growth. 

3) Mengevaluasi dan mengajukan strategi harga yang kompetitif 

berdasarkan traffic demand. 

4. Accounting 

1) Bertanggung jawab terhadap masalah keuangan perusahaan, menyusun 

laporan pembukuan semua transaksi yang dilakukan oleh Terminaltiket 

dan menganalisis laporan keuangan serta bertanggung jawab terhadap 

pembukuan tersebut secara periodik. 
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2) Merencanakan, mengkoordinasi, melaksanakan dan mengendalikan 

aktivitas perbendaharaan (terasury) dan penganggaran (cost 

budgeting). 

3) Menyiapkan laporan keuangan periodik guna dilaporkan kepada 

Operational Manager dan Dewan Direksi. 

4) Melaksanakan pembayaran terhadap tagihan-tagihan yang telah jatuh 

tempo. 

5. Ticketing 

1) Bagian yang bertugas menangani reservasi flight baik secara langsung 

maupun melalui telepon, mengecek reservasi pembukuan penumpang 

misalnya saja menginfokan kepada penumpang mengenai perubahan 

harga, kepastian dari keberangkatan penumpang, dan pembatalan 

keberangkatan. 

2) Dengan adanya konsep Pembayaran dapat dilakukan disetiap konter 

yaitu konsumen dapat melakukan pembayaran langsung tanpa harus 

antri diloket kasir, maka setiap staff ticketing bertanggung jawab 

terhadap masalah keuangan penjualan yang dilakukan pada konter 

masing-masing kepada bagian accounting. 

3) Memberikan pelayanan dan solusi yang terbaik ketika customer 

mengalami kebingungan dalam menentukan pilihan penerbangan. 



  

72 
 

6. Haji dan Umroh 

Bagian yang bertugas untuk menangani kegiatan haji dan umroh, 

mengurus dokumen perjalanan bagi peserta haji dan umroh serta 

memberikan segala informasi yang dibutuhkan oleh calon peserta 

kegiatan. 

7. Hotel Voucher 

Bagian yang bertugas membuat kesepakatan dengan hotel baik yang 

berkaitan dengan kontrak kerjasama, kesepakatan harga (Up–Date Harga), 

maupun pemesanan hotel (Booking Hotel) bagi konsumen yang 

membutuhkan jasa penginapan. 

4.2 Pelaksanaan CRM Pada Terminaltiket Malang 

Terminaltiket Malang seperti halnya perusahaan-perusahaan lain 

melakukan kegiatan promosi dengan tujuan untuk menumbuhkan minat konsumen 

terhadap perusahaan, membangun dan meningkatkan citra perusahaan di mata 

konsumen, dan dengan adanya promosi tersebut diharapkan dapat meningkatkan 

jumlah konsumen. Adapun bentuk promosi yang dilakukan Terminaltiket Malang 

adalah sebagai berikut: 

1. Fasilitas Pelayanan 24 Jam Nonstop 

Terminaltiket adalah satu-satunya travel agent yang memberikan 

pelayanan 24 jam nonstop di Indonesia, pelayanan ini diberikan untuk 

memanjakan konsumennya. Konsumen bisa mendapatkan tiket kapan 
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saja pada saat dibutuhkan. 

2. Delivery Service (Layanan antar) 

Terminaltiket juga menyediakan layanan antar tiket (Delivery Service) 

kepada konsumennya. Konsumen bisa memesan tiket tanpa harus 

datang langsung ke kantor, cukup dengan telepon dan tiket siap untuk 

diantar. 

3. Call Centre (Pelayanan customer via telepon) 

Terminaltiket menyediakan pelayanan customer via telepon bila 

customer malas untuk datang langsung ke kantor, customer cukup 

memesan tiket lewat telepon. 

Dalam pelaksanaan kegiatannya, Customer Relationship Management 

(CRM) di Terminaltiket Malang ditangani oleh bagian sales dan marketing 

dengan melibatkan seluruh karyawan Terminaltiket Malang. 

4.2.1 Tahap-Tahap Kegiatan (CRM) di Terminaltiket Malang 

 Dalam pelaksanaannya Customer Relationship Management pada 

Terminaltiket melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Menetapkan tujuan pelaksanaan. 

2. Menetapakan sasaran dan mencari customer, dengan demikian alat 

promosi yang digunakan juga sesuai dengan segmen tersebut. 

3. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Terminaltiket adalah 
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perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa (service), jadi kualitas 

pelayanan yang diberikan kepada customer menjadi senjata utama 

perusahaan dalam mencari customer sebanyak-banyaknya dalam rangka 

meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. 

4. Mempertahankan pelanggan. Setelah perusahaan memberikan pelayanan 

yang terbaik kepada customer diharapkan customer akan datang kembali 

ke perusahaan untuk membeli tiket pesawat atau yang lainnya. 

5. Mempersiapkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan. Penetapan 

anggaran dilakukan sejak awal penyusunan rencana atau strategi sehingga 

pembuatan rencana selanjutnya didasarkan pada anggaran yang ada. 

6. Pengevaluasian seluruh faktor CRM yang terdiri dari pengulasan kegiatan-

kegiatan yang dilakukan apakah ada perbedaan dengan rencana, disamping 

itu juga dilakukan pengevaluasian hasil apakah ada peningkatan jumlah 

customer. 

4.2.2 Kegiatan CRM pada Terminaltiket Malang 

 Dalam upaya menarik minat dan keinginan masyarakat untuk menjadi 

pelanggan. Terminaltiket Malang melakukan beberapa aktivitas sebagai berikut: 

1. Fasilitas pelayanan 24 jam nonstop. Terminaltiket memberikan pelayanan 

24 jam nonstop yang merupakan satu-satunya di Indonesia. 

2. Mengadakan visit (kunjungan) ke instansi/perusahaan. Kegiatan ini 
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dilakukan dengan cara memberikan presentasi ke instansi-instansi atau 

perusahaan tentang produk atau jasa yang akan kami berikan, kemudahan-

kemudahan, layanan yg terbaik dan lain sebagainya. 

3. Memberikan merchandise atau Hadiah pada moment-moment tertentu. 

Terminaltiket akan memberikan merchandise atau hadiah kepada 

pelanggan tetap, instansi, dan perusahaan. Merchandise yang diberikan 

diantaranya berupa parsel pada saat hari raya Idul Fitri. 

4. Meningkatkan mutu pelayanan. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam 

bidang jasa Terminaltiket akan terus berusaha untuk meningkatkan mutu 

pelayanan kepada setiap customernya.  

5. Menerima saran dan kritik. Terminaltiket menerima segala macam 

keluhan, saran, kritik baik itu secara personal maupun untuk perusahaan. 

Bagi kami saran dan kritik akan kami jadikan cambuk bagi perusahaan 

agar dapat lebih baik lagi. 

Selain itu Terminaltiket juga menerapkan layanan baru seperti yang telah 

dijelaskan diatas tadi yang memiliki beberapa keunggulan sebagai berikut: 

1. One Stop Service. Dengan konsep ini berarti setiap konsumen dapat 

mendapatkan semua kebutuhan penerbangan hanya di terminaltiket, 

dari tiket pesawat, hotel voucher, dokumen perjalanan serta Haji dan 

Umroh serta pemberian pelayanan yang baik dan ramah dari petugas 

front liner. 
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2. 1 konter 1 airline. Dengan konsep ini konsumen tidak perlu lagi harus 

antri lama untuk mendapatkan informasi penerbangan dan konsumen 

dapat bebas dalam memilih penerbangan yang dikehendakinya dengan 

mudah. 

3. City check in. Terminaltiket satu-satunya travel agent yang memiliki 

fasilitas city check in. Fasilitas ini sementara berlaku untuk 

penerbangan Garuda Indonesia dan akan menyusul penerbangan 

lainnya. Fasilitas ini dapat dimanfaat konsumen untuk check in lebih 

awal (24 jam sebelumnya), sehingga tidak perlu lagi harus antri di 

bandara. 

4. Pembayaran dapat dilakukan disetiap konter. Dengan konsep ini, 

konsumen dapat melakukan pembayaran langsung tanpa harus antri 

diloket kasir, sehingga transaksi dapat selesai dengan cepat. 

5. Terminaltiket hadir dibeberapa kota besar di Indonesia. Dengan hadir 

dibeberapa kota besar, terminaltiket memiliki jaringan yang luas 

sehingga kebutuhan pelanggan tidak saja dapat dilayani disatu tempat 

tetapi disemua outlet pelanggan.  

6. Terminaltiket memberikan fasilitas member dan VIP service. 

Terminaltiket menyediakan fasilitas keanggotaan yang akan 

memberikan beberapa benefit dan kemudahan-kemudahan kepada 

setiap anggota. Bagi yang tidak mau repot, terminaltiket menyediakan 
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VIP service yang tidak akan anda temukan di travel agent lain. 

7. Bebas biaya administrasi kartu kredit. Setiap pembayaran 

menggunakan kartu kredit, terminaltiket tidak mengenakan biaya 

apapun. Kecuali untuk pembayaran tiket internasional. 

8. Transfer in/out bandara. Dalam waktu dekat terminaltiket juga 

menyediakan fasilitas transfer in/out bandara yaitu layanan menjemput 

tamu di hotel kemudian mengantarnya ke bandara (proses yang 

dimulai dari check out hotel sampai dengan check in bandara) sebuah 

layanan yang akan semakin memberikan kemudahan bagi anda. 

4.2.3 Aplikasi CRM Pada Terminaltiket Malang 

Terminaltiket Malang juga menerapkan aplikasi CRM yang bertujuan 

untuk membantu perusahaan dalam hal pelayanan perusahaan pada pelanggan. 

Dengan adanya aplikasi CRM perusahaan akan mendapatkan informasi yang lebih 

rinci mengenai pelanggan. Informasi itu berupa data pribadi pelanggan, saran, 

kritik, dan apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan, sehingga perusahaan dapat 

memberikan tanggapan, pelayanan, serta perubahan-perubahan yang sesuai 

dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan. 

Banyak manfaat yang diberikan apabila perusahaan menerapkan aplikasi 

CRM yaitu, perusahaan dapat menjangkau konsumen dalam skala global, serta 

melakukan kegiatan bisnis seperti promosi, pengenalan produk, penjelasan 

produk, harga produk sampai dengan transaksi penjualan produk. Disamping itu 
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perusahaan juga dapat membangun hubungan yang bersifat langsung dengan 

pelanggan (direct marketing). Dengan menerapkan aplikasi CRM dapat 

memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan perusahaan 

Terminaltiket Malang dan juga bagi pelanggan Terminaltiket Malang itu sendiri. 

Adapun penjelasan tentang aplikasi CRM dijelaskan di dalam gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 

Aplikasi CRM 

 

 

Sumber: Patricia Seybold Group (2002)  

 

1. Customer-facing applications. Disini meliputi semua area dimana 

pelanggan bisa berinteraksi dengan perusahaan yang meliputi call centers, 

sales force automation, dan field service automation. 

2. Customer-touching applications. Disini pelanggan dapat berinteraksi 

langsung dengan aplikasi di Terminaltiket Malang yang meliputi self-

service, e-commerce, campaign management. 
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3. Customer-centric intelligence applications. Aplikasi ini digunakan untuk 

menganalisis hasil dari proses operasional dan kemudian hasil dari proses 

tersebut digunakan untuk memperbaiki aplikasi CRM di perusahaan.  

Selain itu Terminaltiket juga menyediakan berbagai inovasi jenis web 

untuk menarik perhatian dan menambah pelayanan terhadap konsumen dan CRM, 

antaralain: 

1. E-mail and Automatic Response. Salah satu alat yang cukup populer 

untuk pelayanan konsumen adalah e-mail. Tidak mahal, cepat, dan praktis 

yang kebanyakan digunakan untuk menjawab pertanyaan dari pelanggan 

tapi juga menyebarkan informasi, mengirim pesan, untuk memberikan 

informasi tentang produk, dan lain sebagainya. 

2. FAQ’s (Frequently Asked Question).  Terminaltiket juga menyediakan 

FAQ’s atau Pertanyaan yang sering ditanyakan untuk melayani 

pertanyaan-pertanyaan dari konsumen yang berulang. Contoh FAQ’s: 

 

 

 

 

 

FAQ 

1. Apakah aman bertransaksi lewat internet? 

Ya aman. internet adalah alat komunikasi dua arah tak ubahnya 

seperti telpon. Dalam hal ini, internet dimanfaatkan untuk reservasi 

(pemesanan) dan pengiriman elektronik tiket ke email anda. 

2. Apakah e-tiket? 

Tiket elektronik (electronic ticket / e-ticket) digunakan untuk 

melayani  
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3. Chat Rooms. Pelanggan juga bisa berinteraksi dengan crew Terminaltiket 

melalui chat rooms yang tersedia di website. Pelanggan bisa mencari crew 

yang sedang online dan kemudian bisa berinteraksi dengan mereka. 

 

 

pembelian kursi penumpang pesawat terbang. Bentuk tiket ini kini 

telah banyak menggantikan fungsi tiket kertas (paper ticket) yang 

lama. 

3. Apa dan bagaimana voucher hotel? 

Sama seperti membeli tiket pesawat, biaya menginap di hotel juga 

dapat dihemat dengan cara melakukan booking/reservasi dari jauh 

hari. Hotel-hotel telah bekerja sama dengan travel agent perwakilan 

untuk menjual kamarnya dengan harga discount. 

4. Amankah membayar kartu kredit secara online?  

Hal yang dikhawatirkan oleh pemegang kartu kredit ketika 

berbelanja secara online adalah bahwa akan terjadi pencurian data 

kartu kredit. Untuk itu kami telah menggunakan PAYPAL sebagai 

pintu pembayaran sehingga keamanan anda terjamin. 
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4. Call Centers. Salah satu alat yang paling penting dalam pelayanan 

pelanggan adalah call center. Pelanggan Terminaltiket bisa menanyakan 

segala informasi tentang perusahaan, memberikan kritik serta saran. 

 
4.3 Sistem CRM Terminaltiket Malang 

4.3.1 Data Pelanggan 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dan wawancara 

langsung kepada Supervisor Frontliner & Call Centre Terminaltiket Malang 

mengenai data pelanggan Terminaltiket Malang dengan ditemani oleh dua orang 

staffnya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Supervisor Frontliner dan 

Call Centre Terminaltiket Malang, diperoleh informasi bahwa sebagian besar 

pelanggan adalah dari kalangan masyarakat kemudian dari perusahaan, instansi 

pemerintahan, dan agent. Berikut ini adalah detail persentase pelanggan di 

Terminaltiket Malang: 

8. Masyarakat umum 75% 

9. Perusahaan 10% 

10. Instansi Pemerintahan 10% 

11. Agent 5% 

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat umum merupakan pelanggan 

dengan persentase tertinggi di Terminaltiket Malang. Pelanggan umum di 

Terminaltiket Malang terdiri dari berbagai kalangan dan profesi diantaranya: 

mahasiswa, karyawan, pedagang, dan lain sebagainya. Walaupun tidak semua dari 
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mereka menjadi pelanggan tetap di Terminaltiket Malang akan tetapi persentase 

kehadiran mereka tinggi setiap harinya. 

Pelanggan dari kalangan perusahaan memang persentasenya tidak sebesar 

pelanggan dari kalangan masyarakat umum, akan tetapi perusahaan memiliki 

hubungan yang cukup kuat dengan Terminaltiket. Perusahaan sudah secara 

kontinyu membeli tiket pesawat maupun hotel voucher untuk keperluan 

perusahaan.  

Seperti halnya dengan perusahaan, instansi pemerintahan juga mempunyai 

hubungan yang cukup kuat dengan Terminaltiket Malang. Instansi pemerintahan 

juga secara kontinyu membeli tiket maupun hotel voucher di Terminaltiket 

Malang. Selain itu Terminaltiket Malang juga menjalin kerjasama (link) dengan 

agen-agen tiket pesawat lain di kota malang dalam penyediaan tiket pesawat 

terbang maupun hotel voucher. 

4.3.2 Sumber Daya / Organisasi 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada Supervisor 

Frontliner & Call Centre Terminaltiket Malang mengenai sumber daya/organisasi 

Terminaltiket Malang, beliau mengatakan:  

aplikasi sistem pelayanan pelanggan (CRM) hanya mampu mendorong dan 
memperkuat proses penjualan dan pelayanan pelanggan. Tetapi, jika sumber daya 
manusia di dalamnya tidak mampu menggunakan aplikasi itu, maka perusahaan 
hanya akan menghabiskan uang tanpa memperoleh hasil optimal.  
 

Beliau juga mengatakan bahwa dalam penerapan CRM  setiap orang yang 

terkait dalam CRM ini harus dilibatkan sejak awal proyek itu dijalankan. Berikan 
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mereka tanggungjawab, sehingga hal itu akan memupuk keterlibatannya dalam 

proyek yang dijalankan. Di sisi lain, dengarkan pandangan dan pendapat orang-

orang yang berada di depan, yang menjual dan melayani pelanggan, yang tujuan 

utamanya adalah untuk menemukan proses-proses tersembunyi yang sebenarnya 

menjadi kekuatan perusahaan. Diperlukan suatu persiapan yang baik untuk 

menghadapi perubahan dalam lingkungan kerja perusahaan, terutama karena 

diterapkannya sistem pelayanan pelanggan (CRM). Yakinkan bahwa perubahan 

itu justru akan memberikan sesuatu yang lebih baik, baik bagi karyawan maupun 

perusahaan. 

 

4.3.3 Sistem Evaluasi Pelanggan 

Supervisor Frontliner & Call Centre Terminaltiket Malang mengatakan 

bahwa dalam memberikan pelayanan, ada kalanya pelanggan merasa tidak puas. 

Pelanggan yang tidak puas, umumnya mengekspresikan ketidakpuasan mereka 

melalui beberapa tindakan. Ada yang langsung melakukan konfrontasi langsung, 

ada pula yang diam-diam menghanyutkan. Nah, yang diam-diam menghanyutkan 

ini berbahaya, karena mereka tidak langsung melakukan konfrontasi, namun 

menyebarkan ketidakpuasan mereka melalui WOM (word-of-mouth) sehingga 

reputasi perusahaan menjadi terancam. 

Salah satu jenis WOM yang populer adalah customer review online, 

dimana pelanggan memberikan penilaian ataupun opininya mengenai barang/jasa 

yang mereka manfaatkan. Contoh situs populer di Indonesia yang menyajikan 

review pelanggan adalah PintuNet.com. Disana, pelanggan bisa bebas beropini 
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mengenai berbagai produk/layanan, memberikan skor penilaian, mengungkapkan 

kelebihan dan kekurangan masing-masing produk/layanan, hingga menceritakan 

pengalamannya sendiri.  

Jika pelanggan punya review bagus mengenai produk/layanan perusahaan 

kita, maka dampaknya tentu positif. Namun bagaimana jika banyak review negatif 

mengenai produk/layanan yang kita berikan? Jika pelanggan atau karyawan yang 

marah kepada Anda mengkritik secara online, maka tentunya itu akan sulit untuk 

dihapus. Setiap orang punya hak dan punya akses untuk posting apa saja di 

Internet, sehingga hal-hal negatif mengenai perusahaan di Internet tentunya akan 

bertahan terus menerus. Tentunya reputasi perusahaan bisa terancam karenanya.  

Untuk mengantisipasi hal ini Terminaltiket Malang melakukan dua 

langkah pendekatan dalam mengelola reputasi perusahaan. Pertama, 

implementasikan program dalam menangani keluhan pelanggan, dan perbaiki 

produk/layanan sesuai dengan feedback dari pelanggan. Selanjutnya, ambil 

langkah untuk memastikan bahwa produk/layanan mempunyai pesan/review 

positif lebih banyak dibandingkan dengan pesan/review negatif. 

1. Follow Up Pelanggan 

Review negatif dan rating yang rendah dari pelanggan tentunya 

beralasan. Jika kita mengabaikannya, maka akan berpotensi kehilangan 

penjualan. Banyak pelanggan yang menemui masalah dalam 

produk/layanan, namun sebagian besar memilih untuk tidak konfrontasi 

langsung kepada perusahaan. Oleh karena itu, harus perusahaanlah yang 

proaktif dalam menghubungi pelanggan. 
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Sekitar seminggu atau dua minggu setelah masa pembelian, 

perusahaan kami mengirimkan kuesioner kepada pelanggan, dengan tujuan 

mengevaluasi produk/layanan yang kami berikan. Adapun isi dari 

kuesioner adalah menanyakan kepada pelanggan bagaimana pesanan 

mereka ditangani, kepuasan mereka terhadap kinerja produk/layanan yang 

kami berikan, hingga apakah mereka bersedia melakukan pembelian 

ulang. Keluhan pelanggan umumnya berasal dari perbedaan dari 

ekspektasi pelanggan dan kinerja produk/layanan. Tahap selanjutnya 

adalah memanfaatkan feedback dari pelanggan untuk menyempurnakan 

produk/layanan agar dapat menemui kebutuhan pelanggan. Intinya, dalam 

tahap ini perusahaan memanfaatkan hubungan dengan pelanggan untuk 

meningkatkan produk/layanan perusahaan.  

2. Ciptakan Content Positif 

Selanjutnya, fokus dalam membangun hubungan yang baik dengan 

pelanggan. Jadilah perusahaan yang customer-friendly dan cantumkan 

kontak customer service dalam situs perusahaan. Dorong pelanggan untuk 

menepon ataupun mengirim email berisikan feedback kepada Anda. 

Semua langkah ini dapat mencegah feedback yang negatif kepada 

perusahaan Anda secara online. Ketika review negatif ditujukan pada 

perusahaan dimuat dalam situs atau blog tertentu, maka perusahaan kami 

punya beberapa pilihan, yakni: membantahnya di depan public, berusaha 

mengontak orang yang memuat review tersebut, atau mengabaikannya 

seiring dengan memperbaiki kepuasan pelanggan. 
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4.4 Analisis Implementasi CRM Dalam Rangka Meningkatkan Loyalitas    

Pelanggan 

 Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dan wawancara 

langsung kepada Supervisor Frontliner & Call Centre Terminaltiket Malang 

dengan ditemani oleh dua orang staffnya. Wawancara tersebut terdiri dari 

tanggapan pelanggan tentang Customer Relationship Management (CRM) di 

Terminaltiket, dan loyalitas pelanggan di Terminaltiket Malang.  

1. Tanggapan Pelanggan Tentang (CRM) di Terminaltiket Malang 

     Peneliti bertanya mengenai tanggapan pelanggan tentang sistem 

pelayanan pelanggan di Terminaltiket Malang. Menurut Supervisor Frontliner 

& Call Centre Terminaltiket Malang, 

    tanggapan pelanggan tentang sistem pelayanan pelanggan di 
Terminaltiket Malang sangat baik, hal ini dapat dilihat dari jumlah pelanggan 
yang datang ke perusahaan setiap harinya terus bertambah.  

    Mereka merasa senang dengan pelayanan-pelayanan yang diberikan 
oleh pihak perusahaan yang tidak mereka dapatkan di travel agent lainnya, 
baik itu pelayanan 24 nonstop, reservasi tiket percounter maupun city check in 
bagi para pengguna jasa maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Mereka 
mengakui mendapatkan informasi tentang Terminaltiket dari teman maupun 
rekan bisnis mereka. 

   Untuk mengetahui lebih dalam mengenai tanggapan pelanggan tentang 

Sistem Pelayanan Pelanggan (CRM) di Terminaltiket Malang, peneliti juga 

melakukan wawancara kepada dua pelanggan Rudi dan Zulfikar yang 

kebetulan pada saat itu sedang berada di kantor. Peneliti menanyakan 

bagaimana tanggapan mereka tentang Sistem Pelayanan Pelanggan di 



  

88 
 

Terminaltiket Malang dan apa yang membuat mereka senang membeli tiket di 

Terminaltiket Malang. Rudi mengatakan bahwa: 

“pelayanan di Terminaltiket sangat memuaskan, petugasnya ramah-ramah, 
pelayanannya juga 24 jam, jadi pada saat-saat mendesak harus membeli tiket 
pesawat, di travel agent lain sudah tutup tetapi di Terminaltiket tetap buka.”  

Sehingga pelanggan merasa nyaman membeli tiket disini. Selain itu Zulfikar 

juga mengatakan terkait dengan layanan Terminaltiket Malang,  

“yang paling penting adalah saya tidak perlu repot-repot untuk mengantri 
di Bandara untuk check-in pesawat, cukup datang ke Terminaltiket untuk 
membeli tiket sekaligus bisa check-in lebih awal (24 jam) sebelumnya 
sehingga pelanggan tidak perlu repot-repot mengantri di bandara.”  

  Dari segi harga juga di Terminaltiket tidak kalah bersaing dengan travel 

agent lain, tidak ada perbedaan harga yang sangat jauh dengan travel agent 

lainnya.  

  Disamping itu peneliti juga mewawancarai dua orang konsumen lain 

diluar kantor Terminaltiket Malang, yang tujuannya adalah untuk mengetahui 

sejauh mana pengetahuan masyarakat mengenal Terminaltiket Malang, sejauh 

mana Terminaltiket Malang dikenal oleh masyarakat, dan apakah mereka 

pernah menggunakan jasa dari Terminaltiket Malang. Untuk itu saya mencari 

responden yang sering bepergian ke luar kota dan juga mahasiswa-mahasiswa 

yang berasal dari luar pulau jawa yang notabennya mereka selalu 

menggunakan jasa transportasi udara untuk pulang kampung. Responden yang 

pertama adalah seorang mahasiswa perguruan tinggi negeri di kota Malang 

bernama Risky yang berasal dari kota Balikpapan Kalimantan Timur.  
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  Risky mengatakan bahwa dia mengetahui dan pernah membeli tiket di 

Terminaltiket Malang,  

  “saya pernah beli tiket di Terminaltiket Malang, pelayanannya bagus, 
kantornya besar dan nyaman, konternya juga banyak sesuai dengan maskapai 
penerbangannya masing-masing.”  

  Selain itu peneliti juga berusaha mencari informasi kepada responden 

kira-kira hal apa yang tidak dia sukai sewaktu membeli tiket di Terminaltiket 

Malang. Dia bercerita: “pernah sewaktu saya mau beli tiket disana ternyata 

harganya lebih mahal.”  

  Responden yang kedua adalah seorang pengusaha butik yang bernama 

Dharmawan, Dia sering pergi ke luar kota untuk survey dan belanja produk 

butiknya. Peneliti berusaha mencari informasi apakah responden mengetahui 

keberadaan Terminaltiket Malang. Mas Dharmawan bercerita:  

  “saya tahu  Terminaltiket Malang, kebetulan saya tahu dari teman saya, 
saya juga pernah beli tiket disana.”  

  Mas Dharmawan juga menuturkan bahwa hal yang membuat dia senang 

beli tiket disana adalah:  

  “di Terminaltiket pelayanannya baik, kantornya juga nyaman jadi enak 
kalau beli disana, yang paling penting adalah di Terminaltiket ada fasilitas 24 
jam nonstop, jadi saya pernah mendadak besok harus pergi ke Jakarta, malam 
itu juga saya beli tiket di Terminaltiket Malang.”  

  Kemudian peneliti juga mencari tahu kira-kira hal apa yang kurang 

disenangi oleh responden pada saat membeli tiket di Terminaltiket Malang. 

Mas Dharmawan bercerita:  
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“pernah sewaktu saya sedang datang untuk membeli tiket di salah satu 
konter Terminaltiket Malang, pada saat itu kebetulan sedang ramai jadi harus 
mengantri, pada saat tiba giliran saya tiba-tiba diserobot orang langsung pada 
saat itu juga saya komplain dan dari pihak Terminaltiket meminta maaf atas 
kejadian tersebut.”  

  Ketika peneliti mengkonfirmasi hal tersebut kepada Bu Rani selaku 

Supervisor Frontliner dan Call Centre Terminaltiket Malang, beliau 

membenarkan hal tersebut dan pihak Terminaltiket sudah merespons dengan 

cara memberikan nomor urut antrian kepada setiap pelanggannya agar 

kejadian seperti itu tidak terulang kembali. 

   Dari hasil petikan wawancara di atas dapat diketahui bahwa 

Terminaltiket sudah dikenal oleh masyarakat, khususnya kepada masyarakat 

yang sering melakukan perjalanan ke luar kota menggunakan jasa transportasi 

pesawat terbang. Kesan mereka sejauh ini baik terhadap pelayanan yang 

diberikan oleh Terminaltiket Malang. Ada sedikit keluhan dan 

ketidaknyamanan yang pernah mereka dapatkan di Terminaltiket Malang yang 

tentunya sudah direspons oleh pihak Terminaltiket Malang dengan cara 

menerima saran dan kritik dari para pelanggan dan kemudian memperbaikinya 

agar keluhan dan ketidaknyamanan tidak terjadi lagi di kemudian hari. 

2. Loyalitas Pelanggan Terminaltiket Malang 

 Peneliti melakukan wawancara kepada Supervisor Frontliner dan Call 

Centre Terminaltiket Malang tentang definisi loyalitas pelanggan. Menurut 

beliau:  

loyalitas pelanggan adalah keadaan dimana pelanggan akan datang 
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kembali ke perusahaan untuk membeli produk di perusahaan tersebut dan 
pelanggan tersebut juga mau bercerita (promosi) kepada pihak lain mengenai 
kelebihan-kelebihan dari perusahaan sehingga mereka juga mau datang untuk 
membeli. Keadaan tersebut bisa tercipta dengan adanya sistem pelayanan 
pelanggan (CRM) yang baik. Pelanggan yang merasa dirinya puas dengan 
pelayanan yang kita berikan akan dengan sendirinya datang kembali ke 
perusahaan untuk membeli produk yang kita tawarkan daripada membeli di 
travel agent lain. 

Peneliti juga bertanya apakah di Terminaltiket sudah memiliki pelanggan 

tetap dan loyal terhadap perusahaan? Beliau mengatakan: 

Di Terminaltiket Malang sendiri sudah memiliki pelanggan (customer) 
tetap, dimana pelanggan tersebut loyal dan secara kontinyu membeli atau 
memesan tiket di Terminaltiket. Pelanggan tetap di Terminaltiket sebagian 
besar dari instansi pemerintahan, perusahaan, dan agent. Instansi pemerintahan 
secara kontinyu membeli tiket dan memesan hotel voucher untuk keperluan 
perjalanan-perjalanan dinas, sama halnya dengan perusahaan yang juga secara 
kontinyu datang untuk membeli tiket pesawat maupun memesan hotel voucher. 
Bisa dibilang mereka adalah pelanggan tetap dan mereka loyal kepada kami. 

Pelanggan dari kalangan masyarakat umum juga ada yang secara kontinyu 

membeli tiket pesawat di Terminaltiket Malang. Kebanyakan dari mereka 

adalah karyawan-karyawan dari perusahaan maupun instansi pemerintahan 

yang secara personal datang membeli tiket karena mendapatkan informasi dari 

perusahaan maupun instansi tempat mereka bekerja. 

4.5 Hambatan Perusahaan 

 Dalam menjalankan bisnisnnya ada hambatan-hambatan yang dialami 

perusahaan  dalam mengimplementasikan (CRM). Menurut (SPV) Frontliner & 

Call Centre Terminaltiket Malang, dalam mengoperasikan perusahaan dan 

mencapai tujuannya satu-satunya hal yang menjadi hambatan bagi perusahaan 

adalah persaingan dengan perusahaan perusahaan lain yang bergerak dalam 
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bidang usaha yang sama.  

Kita semua mengetahui bahwa travel agent di kota Malang sangat banyak. 

Selain Terminaltiket, banyak travel agent lain menawarkan jasa pembelian tiket 

pesawat dan hotel voucher sama seperti yang ditawarkan oleh Terminaltiket 

Malang. Untuk menghadapi hambatan tersebut, upaya yang dilakukan 

Terminaltiket Malang untuk kedepannya yaitu akan mengadakan program  

Management Training (MT) dalam mencari bibit-bibit SDM yang potensial. Para 

MT menjalani pekerjaan sebagai asisten manajer selama dua tahun.  

Seorang asisten manajer yang ditempatkan di bagian pemasaran, misalnya, 

harus bisa belajar banyak tentang pemasaran. Ia mesti terjun ke pasar-pasar 

tradisional hingga ke pelosok daerah untuk mengetahui dan memahami kebutuhan 

konsumen. Di lain pihak, perusahaan memonitor perkembangannya sambil 

mengevaluasi apakah seorang asisten manajer ini layak dipromosikan sebagai 

manajer atau tidak. Selain itu Terminaltiket juga Selalu membuat inovasi-inovasi 

baru dalam penerapan CRM, sehingga loyalitas pelanggan akan selalu dapat 

dipertahankan. 

4.5 Pengaruh Sistem Pelayanan Pelanggan Terhadap Loyalitas Konsumen di 

Terminaltiket Malang 

Menurut Supervisor Frontliner & Call Centre Terminaltiket Malang 

hubungan antara perusahaan dengan pelanggan (customer) itu seperti simbiosis 

Mutualisme, yang artinya saling menguntungkan. Perusahaan membutuhkan 
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pelanggan untuk bisa meningkatkan laba perusahaan dan sebaliknya pelanggan 

juga membutuhkan jasa perusahaan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam 

hal ini perusahaan harus bisa memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya 

kepada pelanggan agar pelanggan tersebut merasa nyaman dan bisa loyal kepada 

perusahaan yang nantinya akan bisa meningkatkan laba perusahaan. 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang telah dilakukan oleh penulis 

baik melalui observasi langsung maupun wawancara dengan pihak perusahaan 

maupun pelanggan, dapat disimpulkan bahwa Sistem Pelayanan Pelanggan 

(CRM) sangat berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. Dengan adanya Sistem 

Pelayanan Pelanggan perusahaan sangat terbantu dalam menjalankan bisnisnya 

dan yang paling penting adalah perusahaan bisa mendapatkan pelanggan tetap dan 

loyal yang tentunya sangat membantu dalam rangka meningkatkan laba 

perusahaan. Dari sisi pelanggan pun mereka sangat tertarik dan senang dengan 

adanya Sistem Pelayanan Pelanggan, karena mereka merasa nyaman dengan 

pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Hasil penelitian dari peneliti juga 

diperkuat oleh hasil penelitian-penelitian terdahulu mengenai Sistem Pelayanan 

Pelanggan. 

Menurut Sinaga (2006), mengenai Pengaruh Customer Relationship 

Management (CRM) Terhadap Loyalitas Konsumen juga diperoleh kesimpulan 

bahwa loyalitas konsumen atau pelanggan dipengaruhi oleh Customer 

Relationship Management (CRM), selain itu loyalitas pelanggan juga dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain selain Customer Relationship Management seperti jenis 
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produk, potongan harga, selera konsumen, dan sebagainya. Dari hasil penelitian 

tersebut dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Customer Relationship Management 

berpengaruh cukup signifikan dalam peningkatan loyalitas pelanggan. 

Selain itu menurut Wirawan (2008) tentang Pengaruh Customer 

Relationship Management (CRM) Terhadap Loyalitas Pelanggan PT. Astra 

International Tbk.-Toyota (AUTO 2000) dikatakan bahwa pelaksanaan CRM di 

PT Astra Internasional dapat meningkatkan tingkat pelayanan kepada pelanggan. 

Selain itu pelaksanaan CRM terbukti dapat memberikan berbagai kemudahan 

kepada pelanggan diantaranya kemudahan mendapatkan informasi dengan 

menyediakan berbagai sumber mulai dari website, sms, hingga layanan call 

center, dan lain-lain. 

Suhartono (2010) melakukan penelitian tentang Pengaruh Customer 

Relationship Management Terhadap Pelanggan Pada Rabbani Dipati Ukur 

Bandung. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa pihak Rabbani Dipati 

Ukur Bandung telah melaksanakan Customer Relationship Management dalam  

upaya untuk menjaga loyalitas pelanggannya, dan hasil akhir dari penelitian 

tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan CRM yang dilakukan oleh Rabbani 

mempunyai pengaruh sebesar 97,3% terhadap loyalitas pelanggannya. Sedangkan 

sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

Budiman (2009) mengatakan bahwa Pelaksanaan CRM di Perusahaan 

Unilever Indonesia Tbk. telah dapat meningkatkan pelayanan bagi para 

pelanggan, sehingga pelanggan merasa puas serta loyal terhadap perusahaan. Hal 
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ini dapat dilihat dari penggunaan teknologi, sumber daya manusia, proses 

pelaksanaan, serta pengetahuan mereka yang digunakan sebagai penunjang 

pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu Dengan adanya CRM, perusahaan dapat 

membangun hubungan yang lebih mendalam kepada para pelanggannya dan 

membawa perubahan yang cukup baik bagi perusahaan di dalam meningkatkan 

profit perusahaan. 

Hasil penelitian yang sama juga dikemukakan oleh wahidatul (2009) 

tentang implementasi aplikasi CRM pada PT Telkom. Dengan adanya 

implementasi aplikasi CRM, membawa dampak yang signifikan bagi pelanggan 

PT Telkom diantaranya yaitu: 

1. Pelanggan menjadi lebih puas dengan pelayanan yang diberikan oleh 

PT Telkom. 

2. Dengan adanya aplikasi CRM berupa customer care, pelanggan dapat 

mengadu tentang gangguan-gangguan produk PT Telkom. 

3. Pelanggan dapat mengetahui informasi tentang produk-produk PT 

Telkom. 

Meskipun demikian pihak perusahaan sendiri menerangkan bahwa 

walaupun implementasi Sistem Pelayanan Pelanggan di Terminaltiket Malang 

sudah berjalan dengan efektif namun perusahaan masih perlu meningkatkannya 

lagi. Perusahaan tentunya mempelajari keluhan-keluhan dan kritik yang datang 

dari pelanggan dan kemudian memperbaikinya. Perusahaan juga masih terus 
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belajar dari pengalaman dan kesalahan-kesalahan di masa lalu agar penerapan 

Sistem Pelayanan Pelanggan di Terminaltiket bisa lebih baik lagi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Dengan adanya sistem CRM (Customer Relationship Management), maka 

diharapkan agar para pelaku bisnis dapat mengetahui bagaimana langkah 

langkah atau cara cara melayani konsumen, agar konsumen merasa puas 

sehingga keuntungan yang diperoleh semakin meningkat, karena apabila 

konsumen merasa puas dengan pelayanan kita, maka secara otomatis 

konsumen tersebut akan datang untuk membeli lagi, atau bahkan menjadi 

pelanggan tetap perusahaan mengingat semakin ramainya bisnis ticketing 

khususnya penerbangan pada saat ini. 

2. Secara keseluruhan pelaksanaan CRM di Terminaltiket Malang telah dapat 

meningkatkan pelayanan bagi para pelanggan, sehingga pelanggan merasa 

puas serta loyal terhadap perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan 

teknologi, sumber daya manusia, proses pelaksanaan, serta pengetahuan 

mereka yang digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan tersebut 

telah dinilai baik oleh pelanggan. 

3. Terminaltiket Malang sangat memberikan perhatian kepada para 

pelanggan khususnya pelanggan tetap. Hal ini dapat dilihat dari 

penyediaan fasilitas pelayanan yang tentunya akan semakin memudahkan 

para pelanggan dalam mendapatkan tiket pesawat. Selain itu perusahaan 

juga secara konsisten memberikan merchandise atau hadiah serta 
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melakukan kunjungan lapangan yang tujuannya adalah menjalin hubungan 

dengan pelanggan agar lebih baik. Kegiatan tersebut adalah cerminan dari 

pelaksanaan Customer Relationsip Management (Sistem Pelayanan 

Pelanggan). 

 

5.2 Saran 

1. Loyalitas pelanggan merupakan journey without end (tidak akan ada 

habisnya) oleh karena itu strategi, usaha, dan akifitas Customer 

Relationship Management (CRM) harus diterapkan sungguh-sungguh dan 

dilakukan dengan konsisten.  Perusahaan diharapkan mampu untuk selalu 

membuat inovasi-inovasi baru dalam penerapan CRM, sehingga loyalitas 

pelanggan akan selalu dapat dipertahankan. 

2. Pelaksanaan CRM pada Terminaltiket Malang ini sebaiknya melibatkan 

seluruh karyawan, karena karyawan merupakan salah satu unsur yang 

paling penting dalam pelaksanaan CRM. Perusahaan juga diharapkan 

melakukan pelatihan ataupun training untuk setiap karyawan dalam 

menggunakan aplikasi CRM. 

 

 

 

 

 


