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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia perdagangan multinasional dan toko-toko besar pada saat 

ini, bisnis yang kecil pun terus bertahan dengan menciptakan dan 

mempertahankan hubungan yang tulus dan bersifat pribadi dengan pelanggan 

berdasarkan kepribadian yang unik, kebutuhan, keinginan dan harapan setiap 

pelanggan, karena pelanggan mempunyai segmen-segmen yang berbeda pula. 

Pelanggan merupakan faktor yang sangat penting dan nyawa bagi 

sebuah perusahaan. Pemahaman atas kepuasan pelanggan, sehingga dapat 

memenuhi customer expectations, langsung mempengaruhi kinerja penjualan. 

Kemampuan bereaksi secara cepat akan menciptakan retensi pelanggan yang 

lebih tinggi yang akhirnya akan menciptakan penjualan dan dapat 

meningkatkan loyalitas pelanggan. 

Mengukur kepuasan pelanggan sangat bermanfaat bagi perusahaan 

dalam rangka mengevaluasi posisi perusahaan saat ini dibandingkan dengan 

pesaing dan pengguna akhir, serta menemukan bagian mana yang 

membutuhkan peningkatan. Tanggapan dari pelanggan secara langsung atau 

dari keluhan pelanggan merupakan alat untuk mengukur kepuasan pelanggan.  

Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan manfaat 

diantaranya hubungan antara perusahaan dan pelanggannya menjadi 

harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya 
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loyalitas pelanggan, dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut 

yang menguntungkan perusahaan
1
. 

IndonesiaTripplanner merupakan sebuah perusahaan yang 

menyediakan kemudahan bagi para traveller untuk melihat keindahan 

Indonesia, terutama daerah - daerah yang belum terkenal, melalui sebuah 

website yang dapat diakses di www.indonesiatripplanner.com2. 

IndonesiaTripplanner merupakan perusahaan baru dan masih dalam tahap 

brand awaraness dengan berusaha memberikan pelayanan yang berkualitas 

dan bermutu yang memenuhi tingkat kepuasan pelanggan. Jika pelanggan 

merasa puas, ia akan memperlihatkan peluang besar untuk melakukan 

pembelian ulang. Seorang pelanggan yang merasa puas cenderung akan 

menyatakan hal-hal yang baik tentang produk dan perusahaan yang 

bersangkutan kepada orang lain sehingga dapat menaikkan tingkat pembelian 

pelanggan terhadap jasa yang ditawarkan oleh IndonesiaTripplanner.  

IndonesiaTripplanner belum bisa mengolah data pelanggan dengan 

baik. Data pelanggan yang ada tidak tersebar dengan merata antar karyawan 

sehingga membutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk mencari data 

pelanggan ketika dibutuhkan. Hal ini menyulitkan bagi karyawan 

IndonesiaTripplanner yang membutuhkan data pelanggan ketika melakukan 

kegiatan operasional di lapangan dimana data pelanggan hanya dicatat atau 

dicetak dan kemungkinan data hilang sangat besar.  

                                                            
1 Fandy Tjiptono. Strategi Pemasaran (2001) p.24 
2 Maria Tjahjadi dan Rosida Rahmawati Sugiyono. IndonesiaTripplanner Business Plan (2009) 

p.5. 

www.indonesiatripplanner.com
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Pelanggan biasanya memberikan saran atau kritik terhadap pelayanan 

yang telah diberikan IndonesiaTripplanner. IndonesiaTripplanner belum bisa 

menyimpan keluhan pelanggan dan belum bisa menanggapi keluhan yang ada 

dengan lebih cepat. Padahal keluhan pelanggan tersebut dapat digunakan 

untuk meningkatkan pelayanan IndonesiaTripplanner dengan meminimalisasi 

terjadinya kesalahan sama yang dapat mengecewakan pelanggan. 

Hubungan antara IndonesiaTripplanner dan pelanggan hanya sebatas 

ketika IndonesiaTripplanner selesai memberikan pelayanan kepada 

pelanggan. Sehingga belum ada hubungan berkelanjutan dengan pelanggan 

yang dapat membuat pelanggan melakukan pembelian berulang dan 

menggunakan jasa IndonesiaTripplanner. 

Target pasar IndonesiaTripplanner adalah wisatawan domestik dan 

mancanegara. IndonesiaTripplanner belum maksimal dalam mendapatkan 

target pasar dari wisatawan mancanegara. Indonesia memiliki keindahan 

tempat wisata yang tidak kalah dengan negara lainnya dan masih banyak 

tempat wisata yang belum terkenal. Selain tempat wisata yang sudah 

terkenal, IndonesiaTripplanner mengangkat tempat wisata yang belum 

terkenal dan mengenalkannya pada mancanegara. 

Adanya persaingan yang sudah semakin marak dan ketat pada saat ini 

membuat 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 
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mereka berpindah pada perusahaan pesaing. Perubahan dunia bisnis saat ini 

dengan adanya fasilitas dan kemudahan internet menyebabkan persaingan 

yang semakin ketat pula serta menyebabkan perusahaan harus dapat 

mengikuti perkembangan teknologi yang sudah ada. Salah satu konsep yang 

ditawarkan sekarang ini adalah Customer Relationship Management (CRM). 

Aplikasi customer relationship management (CRM) adalah sistem 

informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, 

menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas prapenjualan dan 

pascapenjualan dalam sebuah perusahaan. CRM mendukung semua aspek 

yang berhubungan dengan calon pelanggan dan pelanggan saat ini, termasuk 

di dalamnya adalah pusat panggilan (call center), tenaga penjualan (sales 

force), pemasaran (marketing), dukungan teknis (technical support) dan 

layanan lapangan (customer service). Sasaran utama CRM adalah untuk 

meningkatkan pertumbuhan jangka panjang dan profitabilitas perusahaan 

melalui pengertian yang lebih baik terhadap kebiasaan pelanggan (customer 

behaviour). 

Dengan aplikasi CRM, perusahaan mendapatkan informasi lebih rinci 

mengenai pelanggan. Informasi itu dapat berupa data pribadi pelanggan, 

kritik, saran, dan apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan, sehingga 

perusahaan dapat memberikan tanggapan, pelayanan, serta perubahan-

perubahan yang sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan. 

Strategi dan sistem CRM sangat beragam, baik dari sisi 

kompleksitasnya maupun ruang lingkup, tetapi secara garis besar sistem 
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CRM akan berusaha mendapatkan, meningkatkan, dan mempertahankan 

pelanggan. Dan saat ini banyak aplikasi CRM, bahkan banyak juga yang open 

source yang tidak kalah dengan yang lainnya dan tentu saja memiliki 

spesifikasi dan keunggulan masing-masing.  

Adanya manfaat aplikasi CRM yang mendukung proses pencapaian 

kepuasan pelanggan maka IndonesiaTripplanner mengimplementasi aplikasi 

CRM dengan tujuan sebagai berikut:  

1) Menyimpan data-data tentang pelanggan sehingga lebih mudah 

menghubungi pelanggan apabila ada informasi promo atau pada saat 

menanggapi keluhan dari pelanggan.  

2) Menyimpan saran dan kritik dari pelanggan terhadap pelayanan 

IndonesiaTripplanner sehingga dapat mengetahui kesukaan pelanggan 

dan memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih baik lagi. 

3) Mendukung proses penjualan berulang terhadap pelanggan 

dengan dukungan fitur pemasaran yang terdapat di aplikasi CRM.  

4) Mendukung respon yang lebih cepat terhadap kritik atau 

masalah pelanggan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka perumusan 

masalah dalam tugas akhir ini adalah bagaimana aplikasi CRM yang telah 

diimplementasikan di IndonesiaTripplanner dapat mendukung pencapaian 

kepuasan pelanggan.  
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1.3. Batasan Masalah 

Yang menjadi fokus tugas akhir ini adalah mengimplementasi aplikasi 

CRM di IndonesiaTripplanner dan menganalisa pengaruh dari implementasi 

aplikasi CRM terhadap kepuasan pelanggan di IndonesiaTripplanner. 

1.4. Tujuan Penulisan Tugas Akhir 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk membuktikan apakah ada 

pengaruh dari pengimplementasian aplikasi CRM terhadap pemenuhan kepuasan 

pelanggan di IndonesiaTripplanner.  

Tujuan lain dari penulisan tugas akhir ini adalah membuat manual guide 

tentang penggunaan aplikasi CRM mulai dari instalasi dan cara penggunaannya 

sehingga bisa dimanfaatkan untuk IndonesiaTripplanner dan Small Medium 

Business lainnya.  

1.5. Metodologi Penyusunan Tugas Akhir 

Metode yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah: 

1. Tinjauan pustaka: mempelajari buku, artikel, dan situs yang terkait dengan 

CRM. 

2. Data gathering. 

Metode pengumpulan data : 

1) Membagikan kuesioner pelanggan IndonesiaTripplanner : 
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a) Kuesioner disebarkan secara online yang diberikan pada 

pelanggan IndonesiaTripplanner yang mengakses website 

www.indonesiatripplanner.com, sehingga pelanggan bisa 

langsung mengisi pertanyaan yang diberikan, sehingga target 

market IndonesiaTripplanner yang merupakan wisatawan 

mancanegara dapat dijangkau. Selain itu, juga dikirimkan 

melalui email pelanggan IndonesiaTripplanner untuk 

mendukung responden ini. 

b) Kuesioner disebarkan secara manual yang diberikan pada 

pelanggan IndonesiaTripplanner yang tidak mengakses website 

www.indonesiatripplanner.com. Sehingga langsung diberikan 

pada saat menggunakan jasa IndonesiaTripplanner. 

2) Merangkum komentar dari pelanggan IndonesiaTripplanner. Tidak 

hanya kuesioner yang dibagikan pada pelanggan IndonesiaTripplanner 

saja yang akan dilakukan, tetapi juga menerima usulan, pendapat, 

komplain, dan atau kritik bagi IndonesiaTripplanner baik yang 

didapatkan secara online ataupun manual pada saat pelanggan di 

lapangan ketika menggunakan jasa IndonesiaTripplanner. 

 

Kuesioner ini tidak hanya dibagikan pada pelanggan IndonesiaTripplanner 

saja tetapi juga responden lainnya untuk mengetahui keinginan travelling mereka 

seperti apa dan layanan apa saja yang diharapkan dari sebuah agen konsultasi 

perjalanan untuk mendukung perjalanan wisata mereka. 

http://www.indonesiatripplanner.com/
http://www.indonesiatripplanner.com/
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Faktor yang dipertimbangkan dalam pencarian data terhadap pelanggan 

IndonesiaTripplanner : 

1) Tempat wisata favorit wisatawan. 

2) Pelayanan yang diharapkan wisatawan terhadap biro agen perjalanan. 

3) Kegiatan wisata favorit wisatawan. 

4) Waktu berwisata yang biasa dimanfaatkan oleh wisatawan. 

Sedangkan faktor yang dipertimbangkan dalam pencarian data terhadap 

IndonesiaTripplanner meliputi : 

1) Kegiatan operasional IndonesiaTripplanner di lapangan ketika 

melayani para pelanggannya. 

2) Kesulitan atau hambatan ketika implementasi aplikasi CRM di 

IndonesiaTripplanner. 

3) Manfaat implementasi aplikasi CRM bagi IndonesiaTripplanner. 

 

3. Pengumpulan data, mengumpulkan data-data yang terkait dengan 

implementasi aplikasi CRM di IndonesiaTripplanner. 

4. Implementasi, mengimplementasikan aplikasi CRM yang tepat guna di 

IndonesiaTripplanner. 

4.1. Penelitian tentang modul aplikasi CRM yang digunakan, modul apa 

sajakah yang diperlukan oleh IndoesiaTripplanner dan implementasi 

jika ada modul yang ditambahkan di dalam aplikasi CRM untuk 

mendukung proses bisnis IndonesiaTripplanner. 
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4.2. Analisa data kuesioner yang telah dibagikan kepada pelanggan 

IndonesiaTripplanner setelah implementasi aplikasi CRM, analisa 

pengukuran variabel CRM dan kepuasan pelanggan, dan analisa 

hipotesis untuk menarik kesimpulan akhir. 

 

5. Penulisan tugas akhir, dimulai dari pembuatan proposal sampai dengan 

pembuatan kesimpulan dari implementasi aplikasi CRM yang telah 

dilakukan. 

 

1.6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Penulisan tugas akhir terdiri dari 5 bab dengan sistematika penulisan 

terdiri dari: 

BAB I Pendahuluan  

Bab ini terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, ruang 

lingkup penulisan tugas akhir, tujuan penulisan tugas akhir.  

BAB II Dasar Teori 

Dasar teori berisi teori-teori yang mendasari penyusunan tugas akhir ini yang 

meliputi teori tentang kepuasan pelanggan, teknologi CRM, jenis aplikasi CRM, 

manfaat secara umum dan fitur yang ditawarkan atau dimiliki oleh aplikasi CRM, 

teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan pengukuran kepuasan 

pelanggan. 
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BAB III Analisa Data 

Berisi analisa data hasil survey ke pelanggan dan calon pelanggan 

IndonesiaTripplanner. 

BAB IV Implementasi dan Pembahasan 

Berisi dokumentasi hasil implementasi dan testing dari aplikasi CRM yang telah 

diimplementasikan dan analisa pengukuran kepuasan pelanggan. 

BAB V Penutup 

Berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan dan CRM, 

saran untuk pengembangan CRM yang telah diimplementasikan di masa yang 

akan datang, dan aspek komersialisasi yang ada. 
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