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BAB III 

ANALISA DATA 

Di bab ini akan dibahas mengenai alasan IndonesiaTripplanner 

membutuhkan aplikasi CRM (Customer Relationship Management), pemilihan 

aplikasi CRM yang sesuai dengan kebutuhan IndonesiaTripplanner, dan desain 

penelitian yang akan digunakan sebelum menyebarkan kuesioner dan analisa data 

yang telah dikumpulkan.     

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah membagikan kuesioner 

kepada pelanggan IndonesiaTripplanner dan membagikan kuesioner kepada 

responden lainnya yang bukan pelanggan IndonesiaTripplanner. 

3.1. IndonesiaTripplanner 

Banyak orang masih belum mengenal tempat dan kebudayaan Indonesia 

padahal Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar hanya saja belum 

dipromosikan dengan baik, dan setiap orang juga mempunyai anggaran dan 

kesukaan yang berbeda ketika mereka melakukan perjalanan. Karena itulah 

IndonesiaTripplanner menawarkan sebuah pelayanan untuk memecahkan masalah 

itu.  

IndonesiaTripplanner membuat sebuah website yang dapat membantu para 

traveller dalam membuat suatu rencana perjalanan, dan website tersebut dapat 

memberikan saran kepada para traveller sesuai dengan kesukaan dan anggaran 

mereka. Target pemasaran IndonesiaTripplanner adalah orang yang suka 
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travelling, berumur antara 20 - 60 tahun, dan mereka menyukai dan mau mencoba 

suatu perjalanan yang berbeda. 

Selain mengangkat daerah - daerah di Indonesia yang sudah terkenal, 

IndonesiaTripplanner juga akan mengangkat daerah yang belum terkenal, seperti 

misalnya Pulau Sempu dan Madura. IndonesiaTripplanner juga akan memberikan 

pengalaman yang berbeda kepada para traveller. Misalnya ketika mereka 

menyukai kebudayaan, maka mereka dapat mempelajari tentang bahasa 

tradisional, atau belajar main wayang. Jadi tidak hanya datang, melihat, lalu 

pulang, tetapi mereka juga merasakan dan terlibat, melihat Indonesia dari sisi 

yang lain. Itu adalah nilai tambah IndonesiaTripplanner dibandingkan para 

kompetitor yang ada sekarang ini. 

Bisnis model IndonesiaTripplanner adalah melalui iklan dan penjualan 

paket perjalanan. Dan untuk mewujudkan hal tersebut Indonesiatripplanner akan 

melakukan beberapa strategi pemasaran, seperti bergabung dengan asosiasi 

perjalanan Indonesia, mengikuti pameran pariwisata, beriklan di beberapa website, 

menjadi sponsor untuk lomba fotografi dan story telling, dan menjalin kerja sama 

dengan perusahaan penerbangan, hotel, restoran, dan toko suvernir. 

Tim manajemen IndonesiaTripplanner memiliki pengalaman baik di 

bidang teknologi dan bisnis. Komitmen dari tim manajemen The Tripplanner 

didasarkan pada tanggung jawab dan respek dari masing – masing anggota tim 

yang terlibat di dalamnya. Di bawah ini merupakan diagram susunan tim 

manajemen dari IndonesiaTripplanner. 
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Gambar 3.1. Susunan Organisasi IndonesiaTripplanner   

 

Tim manajemen inti terdiri dari Chief Executive Officer (CEO), Chief 

Information Officer (CTO), dan Chief Operation Officer (COO). Setiap orang 

mempunyai tugas dan kewajiban yang berbeda, sesuai dengan jabatannya.  

CEO mempunyai tugas untuk mengkoordinir CIO dan COO, serta 

bertugas untuk menjalin hubungan dengan para calon investor. CIO bertugas 

untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi yang 

digunakan di dalam perusahaan dan mengatur pemasaran perusahaan. Sedangkan 

COO bertugas untuk mengatur semua administrasi dan kegiatan operasional 

perusahaan dan menangani masalah pencatatan keuangan perusahaan.  

Bagian marketing atau pemasaran bertugas untuk mengatur strategi 

pemasaran perusahaan dan mengkoordinir agar pemasaran yang dilakukan dapat 
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terlaksana dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau pasar saat 

ini. Bagian teknologi bertugas untuk mempelajari tentang teknologi terbaru yang 

dapat diterapkan di perusahaan dan memastikan bahwa penggunaan teknologi 

tersebut dapat berjalan dengan baik. 

Bagian keuangan bertugas untuk mengatur arus keuangan perusahaan baik 

pemasukan maupun pengeluaran perusahaan. Bagian operasional bertugas 

mengatur standar operasional pelayanan perusahaan kepada pelanggan dan 

memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 

Bagian operasional juga bertanggungjawab untuk memberikan pelatihan atau 

training kepada karyawan terutama bagi karyawan yang berhubungan langsung 

dengan pelanggan sehingga dapat meningkatkan kualitas dan profesionalitas 

karyawan dalam melayani pelanggan. 

 

3.2. Analisis SWOT 

IndonesiaTripplanner merupakan perusahaan baru yang masih memiliki 

kekurangan disamping kelebihan-kelebihan yang ingin ditunjukkan yang berbeda 

dengan tripplanner lainnya. Untuk itu, di bawah ini akan dijelaskan tentang 

analisa keadaan internal dan eksternal yang mempengaruhi IndonesiaTripplanner. 

3.2.1. Analisis Internal 

Analisis internal ini membahas kekuatan (strength) dan kelemahan 

(weakness) IndonesiaTripplanner. Berikut ini adalah kekuatan 

IndonesiaTripplanner dibandingkan dengan tripplanner lainnya: 
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a) IndonesiaTripplanner merupakan perusahaan tripplanner online 

pertama di Indonesia yang memberikan kemudahan bagi wisatawan 

untuk membuat rencana perjalanan sesuai dengan anggaran, jumlah 

wisatawan, dan tema wisata kesukaannya. Sementara agen perjalanan 

yang lain bergerak secara offline dan menggunakan website sebagai 

pendukung saja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. 

IndonesiaTripplanner menggunakan website untuk memberikan 

informasi mengenai tempat wisata di Indonesia atau berita-berita yang 

berkaitan dengan promo IndonesiaTripplanner.  

b) Karyawan IndonesiaTripplanner memiliki keahlian dan pengetahuan di 

bidang teknologi dibandingkan dengan para kompetitor. Salah satu 

kekuatan ini dapat membantu IndonesiaTripplanner dalam 

memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan IndonesiaTripplanner 

terutama untuk website yang harus selalu diperbaharui, menambah 

modul di website, atau penggunaan aplikasi lainnya. 

c) IndonesiaTripplanner mempunyai beberapa penasihat yang 

berpengalaman dibidang perjalanan dan teknologi. Hal ini sangat 

mendukung dalam pengembangan bisnis IndonesiaTripplanner,  

mengingat IndonesiaTripplanner adalah perusahaan yang masih baru 

berdiri. 
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d) Karyawan IndonesiaTripplanner berpengalaman dalam mengatur 

perjalanan atau menginformasikan tempat-tempat wisata di Indonesia 

yang tidak kalah bagus dibandingkan negara lain. 

e) Kanal komunikasi IndonesiaTripplanner melalui brick and click, 

secara online (dengan menggunakan website), atau secara offline. 

Berikut ini adalah kelemahan IndonesiaTripplanner: 

a) IndonesiaTripplanner merupakan perusahaan yang baru berdiri. 

Sehingga brand IndonesiaTripplanner belum cukup terkenal di 

Indonesia. 

b) Jumlah pegawai IndonesiaTripplanner yang masih sedikit yaitu terdiri 

dari dua orang yang merupakan pemilik IndonesiaTripplanner. 

Sehingga semua pekerjaan dilakukan oleh pemilik termasuk membuat 

rencana perjalanan, membaharui isi website, dan lain sebagainya. Jika 

akan melakukan perjalanan untuk rombongan baru menggunakan 

tenaga dari luar yang sudah professional menangani tur rombongan. 

c) Modal yang digunakan untuk menjalankan IndonesiaTripplanner 

merupakan modal pribadi dari masing-masing pemilik.  

d) IndonesiaTripplanner belum menemukan cara yang tepat untuk 

menjangkau calon pelanggan ataupun menjalin hubungan 

berkelanjutan dengan pelanggan. Pelanggan IndonesiaTripplanner 

semakin banyak dan pencatatan data pelanggan dilakukan secara 
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manual dan itu kurang efektif untuk tetap terus berhubungan dengan 

pelanggan. 

 

3.2.2. Analisis Eksternal 

Analisis eksternal ini berkaitan dengan kesempatan (opportunity) dan 

ancaman (threat) IndonesiaTripplanner terhadap situasi eksternalnya. Berikut ini 

adalah kesempatan IndonesiaTripplanner: 

a) Selain mengangkat daerah - daerah di Indonesia yang sudah terkenal, 

IndonesiaTripplanner juga akan mengangkat daerah yang belum 

terkenal, seperti misalnya Pulau Sempu dan Madura. 

IndonesiaTripplanner juga akan memberikan pengalaman yang 

berbeda kepada para traveller. Misalnya ketika mereka menyukai 

kebudayaan, maka mereka dapat mempelajari tentang bahasa 

tradisional, atau belajar main wayang, jadi tidak hanya datang, 

melihat, lalu pulang, tetapi mereka juga merasakan dan terlibat. 

melihat Indonesia dari sisi yang lain. Itu adalah nilai tambah 

IndonesiaTripplanner dibandingkan para kompetitor yang ada 

sekarang ini. 

b) Adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 

semakin cepat, memberikan kemudahan bagi IndonesiaTripplanner 

dalam mengembangkan bisnisnya. Teknologi yang ada juga bisa 

membuat IndonesiaTripplanner dapat menjalin hubungan yang lebih 
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baik dengan pelanggan, menjangkau calon pelanggan dengan lebih 

mudah, menginformasikan promo atau berita terbaru kepada 

pelanggan IndonesiaTripplanner, dan sebagainya. 

c) Jumlah wisatawan yang meningkat baik wisatawan mancanegara 

maupun domestik di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik, jumlah wisatawan domestik tahun 2008 per harinya adalah 

39.338 orang
46

 sedangkan jumlah wisatawan mancanegaranya per hari 

adalah 11.352 orang
47

. Sedangkan jumlah wisatawan mancanegara per 

hari tahun 2009 adalah 26.617 orang atau mengalami peningkatan 

sebesar 57,35% dan jumlah wisatawan domestik per hari adalah 

58.949 orang
48

 yang berarti mengalami peningkatan sebesar 33,27%.   

d) Cakupan pelanggan yang luas bagi IndonesiaTripplanner karena dapat 

menjangkau pelanggan dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain 

itu, setiap pelanggan memiliki kesukaan wisata yang berbeda-beda 

satu dengan yang lainnya. 

e) Adanya peluang untuk terjadinya pembelian kembali oleh pelanggan-

pelanggan yang sudah pernah menggunakan jasa 

                                                            
46 Biro Pusat Statistik Indonesia. “Jumlah Tamu Indonesia pada Hotel Bintang menurut Provinsi 

tahun 2003-2008,” 

http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=16&notab=5 (25 Juni 

2010) 
47 Biro Pusat Statistik Indonesia. “Jumlah Tamu Asing pada Hotel Bintang menurut Provinsi tahun 

2003-2008,”< 

http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=16&notab=4> (25 Juni 

2010) 
48 Biro Pusat Statistik Indonesia. “Jumlah Akomodasi, Rata-rata Pekerja dan Jumlah Tamu per 

Hari Menurut Provinsi, Tahun 2009 (Hotel Bintang),” 

<http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=16&notab=1> (25 Juni 

2010) 
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IndonesiaTripplanner dan percaya terhadap hasil pekerjaan 

IndonesiaTripplanner. 

f) Saat ini banyak situs-situs jejaring sosial yang banyak diakses oleh 

banyak orang. Melalui situs-situs jejaring sosial tersebut, orang dapat 

memberikan informasi kepada banyak orang, begitu juga sebaliknya 

mendapatkan informasi baru. 

g) Saat ini, Pemerintah Indonesia gencar melakukan promosi tentang 

pariwisata Indonesia sejak adanya program Visit Indonesia. Dengan 

adanya program ini, masyarakat Indonesia menyadari bahwa tempat-

tempat wisata di Indonesia lebih ditonjolkan dan tidak kalah dengan 

pariwisata di negara lain. 

Berikut ini adalah ancaman luar bagi IndonesiaTripplanner: 

a) Adanya perusahaan agen perjalanan yang sudah ada dan sudah 

memiliki nama merupakan ancaman terbesar bagi 

IndonesiaTripplanner.  

b) Harga tiket pesawat yang terus meningkat yang juga membuat 

harga paket perjalanan naik.  

c) Konsep IndonesiaTripplanner ke depannya pasti akan ada yang 

meniru dan keunggulan-keunggulan IndonesiaTripplanner 

dibandingkan dengan perusahaan agen perjalanan lain juga pasti 

akan digunakan oleh agen perjalanan lain. 
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d) Kondisi ekonomi yang tidak pasti saat ini juga menjadi salah satu 

ancaman terbesar bagi IndonesiaTripplanner. Harga kebutuhan 

yang sering naik turun, begitu juga dengan harga pelayanan jasa 

yang naik turun menyesuaikan dengan situasi ekonomi saat itu. 

e) Suku bunga yang terus meningkat mempengaruhi harga pelayanan 

jasa yang juga akan ikut naik. 

3.2.3. Profil SWOT 

 Setelah melakukan analisis internal dan eksternal IndonesiaTripplanner, 

secara keseluruhan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, threat) dapat 

dilihat di Gambar 3.1 di bawah ini: 
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Gambar 3.2. Profil SWOT
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3.3. Analisis Fit and Gap Aplikasi CRM 

 Analisis ini digunakan untuk membandingkan fitur-fitur yang disediakan 

oleh aplikasi CRM yaitu vTiger, SugarCRM, Compiere Inc, Tustena CRM, dan 

SplendidCRM.   Tabel 3.1, Tabel 3.2, dan Tabel 3.3 di bawah ini menunjukkan 

requirement dari IndonesiaTripplanner disesuaikan dengan fitur dari aplikasi 

CRM yang akan dibandingkan. 

Tabel 3.1. Requirement Peringkat Tinggi (High) 

No. Requirement Komentar 

1 Mencatat data pelanggan Data pelanggan lengkap dengan 

alamat dan nomer telepon yang 

bisa dihubungi dan tanggal 

ulangtahun 

2 Menyebarkan data pelanggan pada 

tim dan individu yang 

bertanggungjawab 

Data-data pelanggan yang dimiliki 

dapat diketahui oleh semua admin 

terutama pemasaran, penjualan, 

dan support perusahaan 

3 Mencatat data tentang proyek baru Data proyek baru yang berhasil 

dimenangkan atau tidak 

4 Memantau kemajuan proyek baru Mengetahui status proyek dan 

perkembangan apa saja yang 

dilakukan untuk memenangkan 

proyek baru tersebut 

5 Menyebarkan informasi berkaitan 

dengan proyek baru kepada admin 

lainnya 

Informasi proyek baru atau calon 

proyek dapat diketahui oleh semua 

admin yang ada 

6 Memastikan tim dapat melakukan 

langkah-langkah yang dibutuhkan 

untuk mencapai target penjualan 

Langkah-langkah tim dari calon 

proyek dapat dipantau sampai 

menjadi sebuah proyek baru bagi 

perusahaan 

7 Mengatur pemasaran untuk 

pengenalan produk  

Brosur, newsletter, email 

perusahaan berkaitan dengan 

promo baru dapat diinformasikan 

kepada pelanggan atau calon 

pelanggan 
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No. Requirement Komentar 

8 Track kampanye pemasaran  Perusahaan mengetahui tipe 

pemasaran seperti apa yang 

ditanggapi oleh pelanggan atau 

calon pelanggan 

9 Menyimpan data kampanye 

pemasaran yang efektif 

Mengetahui keefektifan beberapa 

kampanye pemasaran yang 

dilakukan perusahaan, baik melalui 

telepon, email, atau pameran 

10 Mengatur keluhan pelanggan  Data-data tentang keluhan 

pelanggan dapat disimpan dan 

mengatur resolusi untuk menjawab 

keluhan yang ada 

11 Memantau status keluhan 

pelanggan 

Status keluhan pelanggan yang 

membutuhkan perhatian lebih dan 

harus segera ditangani dapat 

diketahui 

12 Membagikan informasi tentang 

keluhan yang ada pada tim dan 

perorangan yang terlibat 

Data-data keluhan pelanggan yang 

ada dibagikan kepada setiap tim 

dan perorangan yang ada sehingga 

diusahakan untuk tidak mengulangi 

kejadian yang sama 

13 Mengukur responsi dari tenaga 

yang berhubungan langsung 

dengan pelanggan 

Tim dan perorangan dapat dipantau 

tingkat responsinya, seberapa cepat 

mengatasi masalah yang berkaitan 

dengan pelanggan terutama 

keluhan pelanggan 

14 Membagikan atau membatasi 

akses laporan di antara tim 

 

Tidak semua admin memiliki 

wewenang untuk membaca laporan 

yang ada 

 

15 Melihat informasi aktivitas 

penting yang harus dilakukan 

 

Aktivitas penting harian 

perusahaan seperti rapat atau tugas 

lainnya dapat diketahui dan 

dipantau statusnya apakah sudah 

dilaksanakan atau belum  

 

16 Menyimpan dokumen-dokumen 

yang dibutuhkan secara 

tersentralisasi 

 

Dokumen yang dibutuhkan seperti 

newsletter, brosur, surat penting 

lainnya yang digunakan dapat 

dibagikan pada admin lainnya 
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Tabel 3.2. Requirement Tingkat Sedang (Medium)  

No. Requirement Komentar 

1 Menyimpan data pelanggan 

berdasarkan status pelanggan 

Mengetahui pelanggan mana yang 

sudah menggunakan jasa 

perusahaan atau belum (pelanggan, 

calon pelanggan, dan pelanggan 

belum pasti) 

2 Mengetahui frekuensi keluhan 

untuk meningkatkan kualitas 

produk 

Frekuensi terjadinya keluhan dapat 

diketahui 

3 Membuat laporan langsung (real 

time) 

Laporan yang berkaitan dengan 

proses pemasaran dan penjualan 

yang telah dilakukan dapat 

diketahui kapan saja 

 

4 Menyimpan laporan keefektifan 

dari program pemasaran, 

penjualan, dan pendukung 

lainnya 

Tingkat efektif program pemasaran 

(marketing campaign), penjualan, 

dan customer support perusahaan 

dapat diketahui 

 

5 Menyimpan catatan-catatan yang 

berkaitan dengan calon 

pelanggan atau pelanggan 

Catatan kecil yang juga penting 

untuk perusahaan berkaitan dengan 

pelanggan seperti tanggal 

ulangtahun pelanggan, kesukaan 

pelanggan atau calon pelanggan 

 

 

Tabel 3.3. Requirement Tingkat Rendah (Low)  

No. Requirement Komentar 

1 Mengatur jadwal telepon Memastikan interaksi yang 

konsisten dengan pelanggan atau 

calon pelanggan 

2 Mengatur jadwal rapat  Memastikan interaksi yang 

konsisten dengan pelanggan atau 

calon pelanggan 

3 Mengatur jadwal mengirimkan 

email 

Memastikan interaksi yang 

konsisten dengan pelanggan atau 

calon pelanggan 
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No. Requirement Komentar 

4 Menyimpan data tentang admin Data tentang admin atau user yang 

berwenang menggunakan aplikasi 

dan mengetahui jabatannya apa 

dalam perusahaan 

3.3.1. Fit and Gap vTiger  

Tabel 3.4. Analisa Fit and Gap vTiger 

 Requirement Rank Fit Komentar Alternatif 

1 Mencatat data 

pelanggan 

H F Data pelanggan 

lengkap dengan alamat 

dan nomer telepon 

yang bisa dihubungi 

dan tanggal ulangtahun 

 

2 Menyimpan data 

pelanggan 

berdasarkan status 

pelanggan  

M F Mengetahui pelanggan 

mana yang sudah 

menggunakan jasa 

perusahaan atau belum 

(pelanggan, calon 

pelanggan, dan 

pelanggan belum pasti) 

 

3 Menyebarkan data 

pelanggan pada tim 

dan individu yang 

bertanggungjawab 

H F Data-data pelanggan 

yang dimiliki dapat 

diketahui oleh semua 

admin terutama 

pemasaran, penjualan, 

dan support 

perusahaan 

 

4 Mencatat data 

tentang proyek baru 

H F Data proyek baru yang 

berhasil dimenangkan 

atau tidak 

 

5 Memantau kemajuan 

proyek baru 

H P Mengetahui status 

proyek dan 

perkembangan apa saja 

yang dilakukan untuk 

memenangkan proyek 

baru tersebut 

Kemajuan 

proyek yang 

ada tidak 

seberapa 

terlihat 
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 Requirement Rank Fit Komentar Alternatif 

6 Menyebarkan 

informasi berkaitan 

dengan proyek baru 

kepada admin 

lainnya 

H F Informasi proyek baru 

atau calon proyek 

dapat diketahui oleh 

semua admin yang ada 

 

7 Memastikan tim 

dapat melakukan 

langkah-langkah 

yang dibutuhkan 

untuk mencapai 

target penjualan 

H P Langkah-langkah tim 

dari calon proyek 

dapat dipantau sampai 

menjadi sebuah proyek 

baru bagi perusahaan 

 

8 Mengatur 

pemasaran untuk 

pengenalan produk  

H F Brosur, newsletter, 

email perusahaan 

berkaitan dengan 

promo baru dapat 

diinformasikan kepada 

pelanggan atau calon 

pelanggan 

 

9 Track kampanye 

pemasaran  

H F Perusahaan 

mengetahui tipe 

pemasaran seperti apa 

yang ditanggapi oleh 

pelanggan atau calon 

pelanggan 

 

10 Menyimpan data 

kampanye 

pemasaran yang 

efektif 

H P Mengetahui 

keefektifan beberapa 

kampanye pemasaran 

yang dilakukan 

perusahaan, baik 

melalui telepon, email, 

atau pameran 

 

11 Mengatur keluhan 

pelanggan  

H F Data-data tentang 

keluhan pelanggan 

dapat disimpan dan 

mengatur resolusi 

untuk menjawab 

keluhan yang ada 

 

12 Memantau status 

keluhan pelanggan 

H F Status keluhan 

pelanggan yang 

membutuhkan 

perhatian lebih dan 

harus segera ditangani 

dapat diketahui 
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 Requirement Rank Fit Komentar Alternatif 

13 Membagikan 

informasi tentang 

keluhan yang ada 

pada tim dan 

perorangan yang 

terlibat 

H F Data-data keluhan 

pelanggan yang ada 

dibagikan kepada 

setiap tim dan 

perorangan yang ada 

sehingga diusahakan 

untuk tidak 

mengulangi kejadian 

yang sama 

 

14 Mengetahui frekuensi 

keluhan untuk 

meningkatkan 

kualitas produk 

M F Frekuensi terjadinya 

keluhan dapat 

diketahui  

 

15 Mengukur responsi 

dari tenaga yang 

berhubungan 

langsung dengan 

pelanggan 

H F Tim dan perorangan 

dapat dipantau tingkat 

responsinya, seberapa 

cepat mengatasi 

masalah yang 

berkaitan dengan 

pelanggan terutama 

keluhan pelanggan 

 

16 Membuat laporan 

langsung (real time) 

M F Laporan yang 

berkaitan dengan 

proses pemasaran dan 

penjualan yang telah 

dilakukan dapat 

diketahui kapan saja 

 

17 Menyimpan laporan 

keefektifan dari 

program pemasaran, 

penjualan, dan 

pendukung lainnya 

M F Tingkat efektif 

program pemasaran 

(marketing campaign), 

penjualan, dan 

customer support 

perusahaan dapat 

diketahui 

 

18 Membagikan atau 

membatasi akses 

laporan di antara 

tim 

H P Tidak semua admin 

memiliki wewenang 

untuk membaca 

laporan yang ada 

Semua 

laporan dapat 

dibaca oleh 

semua admin 

19 Mengatur jadwal 

telepon 

L F Memastikan interaksi 

yang konsisten dengan 

pelanggan atau calon 

pelanggan 
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 Requirement Rank Fit Komentar Alternatif 

20 Mengatur jadwal 

rapat  

L F Memastikan interaksi 

yang konsisten dengan 

pelanggan atau calon 

pelanggan 

 

21 Mengatur jadwal 

mengirimkan email 

L F Memastikan interaksi 

yang konsisten dengan 

pelanggan atau calon 

pelanggan 

 

22 Melihat informasi 

aktivitas penting 

yang harus 

dilakukan 

H F Aktivitas penting 

harian perusahaan 

seperti rapat atau tugas 

lainnya dapat diketahui 

dan dipantau statusnya 

apakah sudah 

dilaksanakan atau 

belum  

 

23 Menyimpan catatan-

catatan yang 

berkaitan dengan 

calon pelanggan 

atau pelanggan 

M G Catatan kecil yang 

juga penting untuk 

perusahaan berkaitan 

dengan pelanggan 

seperti tanggal 

ulangtahun pelanggan, 

kesukaan pelanggan 

atau calon pelanggan 

Belum ada 

modul yang 

menampilkan 

semua 

catatan yang 

berkaitan 

dengan 

pelanggan 

atau calon 

pelanggan, 

dibutuhkan 

kustomisasi 

modul 

24 Menyimpan 

dokumen-dokumen 

yang dibutuhkan 

secara 

tersentralisasi 

H F Dokumen yang 

dibutuhkan seperti 

newsletter, brosur, 

surat penting lainnya 

yang digunakan dapat 

dibagikan pada admin 

lainnya 

 

25 Menyimpan data 

tentang admin 

L F Data tentang admin 

atau user yang 

berwenang 

menggunakan aplikasi 

dan mengetahui 

jabatannya apa dalam 

perusahaan 
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3.3.2. Fit and Gap SugarCRM 

Tabel 3.5. Analisa Fit and Gap SugarCRM 

 Requirement Rank Fit Komentar Alternatif 

1 Mencatat data 

pelanggan 

H F Data pelanggan 

lengkap dengan alamat 

dan nomer telepon 

yang bisa dihubungi 

dan tanggal ulangtahun 

 

2 Menyimpan data 

pelanggan 

berdasarkan status 

pelanggan  

M F Mengetahui pelanggan 

mana yang sudah 

menggunakan jasa 

perusahaan (pelanggan, 

calon pelanggan, dan 

pelanggan belum pasti) 

 

3 Menyebarkan data 

pelanggan pada tim 

dan individu yang 

bertanggungjawab 

H F Data-data pelanggan 

yang dimiliki dapat 

diketahui oleh semua 

admin terutama 

pemasaran, penjualan, 

dan support 

perusahaan 

 

4 Mencatat data tentang 

proyek baru 

H F Data proyek baru yang 

berhasil dimenangkan 

atau tidak 

 

5 Memantau kemajuan 

proyek baru 

H F Mengetahui status 

proyek dan 

perkembangan apa saja 

yang dilakukan untuk 

memenangkan proyek 

baru tersebut 

 

6 Menyebarkan 

informasi berkaitan 

dengan proyek baru 

kepada admin lainnya 

H F Informasi proyek baru 

atau calon proyek 

dapat diketahui oleh 

semua admin yang ada 

 

7 Memastikan tim 

dapat melakukan 

langkah-langkah 

yang dibutuhkan 

untuk mencapai 

target penjualan 

H F Langkah-langkah tim 

dari calon proyek dapat 

dipantau sampai 

menjadi sebuah proyek 

baru bagi perusahaan 
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8 Mengatur 

pemasaran untuk 

pengenalan produk  

H F Brosur, newsletter, 

email perusahaan 

berkaitan dengan 

promo baru dapat 

diinformasikan kepada 

pelanggan atau calon 

pelanggan 

 

9 Track kampanye 

pemasaran  

H F Perusahaan 

mengetahui tipe 

pemasaran seperti apa 

yang ditanggapi oleh 

pelanggan atau calon 

pelanggan 

 

10 Menyimpan data 

kampanye 

pemasaran yang 

efektif 

H F Mengetahui 

keefektifan kampanye 

pemasaran yang 

dilakukan perusahaan, 

baik melalui telepon, 

email, atau pameran 

 

11 Mengatur keluhan 

pelanggan  

H F Data-data tentang 

keluhan pelanggan 

dapat disimpan dan 

mengatur resolusi 

untuk menjawab 

keluhan yang ada 

 

12 Memantau status 

keluhan pelanggan 

H F Status keluhan 

pelanggan yang 

membutuhkan 

perhatian lebih dan 

harus segera ditangani 

dapat diketahui 

 

13 Membagikan 

informasi tentang 

keluhan yang ada 

pada tim dan 

perorangan yang 

terlibat 

H F Data-data keluhan 

pelanggan yang ada 

dibagikan kepada 

setiap tim dan 

perorangan yang ada 

sehingga diusahakan 

untuk tidak 

mengulangi kejadian 

yang sama 

 

14 Mengetahui frekuensi 

keluhan untuk 

meningkatkan 

kualitas produk 

M F Frekuensi terjadinya 

keluhan dapat 

diketahui  

 

 



78 
 

 Requirement Rank Fit Komentar Alternatif 

15 Mengukur responsi 

dari tenaga yang 

berhubungan 

langsung dengan 

pelanggan 

H F Tim dan perorangan 

dapat dipantau tingkat 

responsinya, seberapa 

cepat mengatasi 

masalah yang berkaitan 

dengan pelanggan 

terutama keluhan 

pelanggan 

 

16 Membuat laporan 

langsung (real time) 

M F Laporan yang 

berkaitan dengan 

proses pemasaran dan 

penjualan yang telah 

dilakukan dapat 

diketahui kapan saja 

 

17 Menyimpan laporan 

keefektifan dari 

program pemasaran, 

penjualan, dan 

pendukung lainnya 

M F Mengetahui tingkat 

efektif program 

pemasaran (marketing 

campaign), penjualan, 

dan customer support 

perusahaan 

 

18 Membagikan atau 

membatasi akses 

laporan di antara tim 

H F Tidak semua admin 

memiliki wewenang 

untuk membaca 

laporan yang ada 

 

19 Mengatur jadwal 

telepon 

L F Memastikan interaksi 

yang konsisten dengan 

pelanggan atau calon 

pelanggan 

 

20 Mengatur jadwal 

rapat  

L F Memastikan interaksi 

yang konsisten dengan 

pelanggan atau calon 

pelanggan 

 

21 Mengatur jadwal 

mengirimkan email 

L F Memastikan interaksi 

yang konsisten dengan 

pelanggan atau calon 

pelanggan 

 

22 Melihat informasi 

aktivitas penting 

yang harus 

dilakukan 

H F Aktivitas penting 

harian perusahaan 

seperti rapat atau tugas 

lainnya dapat diketahui 

dan dipantau statusnya 

apakah sudah 

dilaksanakan atau 

belum  
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 Requirement Rank Fit Komentar Alternatif 

23 Menyimpan catatan-

catatan yang 

berkaitan dengan 

calon pelanggan 

atau pelanggan 

M F Catatan kecil yang juga 

penting untuk 

perusahaan berkaitan 

dengan pelanggan 

seperti tanggal 

ulangtahun pelanggan, 

kesukaan pelanggan 

atau calon pelanggan 

 

24 Menyimpan 

dokumen-dokumen 

yang dibutuhkan 

secara tersentralisasi 

H F Dokumen yang 

dibutuhkan seperti 

newsletter, brosur, 

surat penting lainnya 

yang digunakan dapat 

dibagikan pada admin 

lainnya 

 

25 Menyimpan data 

tentang admin 

L F Data admin atau user 

yang berwenang 

menggunakan aplikasi 

dan mengetahui 

jabatannya apa dalam 

perusahaan 

 

3.3.3. Fit and Gap Compiere Inc. 

Tabel 3.6. Analisa Fit and Gap Compiere Inc. 

 Requirement Rank Fit Komentar Alternatif 

1 Mencatat data 

pelanggan 

H F Data pelanggan 

lengkap dengan alamat 

dan nomer telepon 

yang bisa dihubungi 

dan tanggal ulangtahun 

Compiere 

Inc. 

membagi-

bagi data 

pelanggan 

dalam chart 

of accounts 

2 Menyimpan data 

pelanggan 

berdasarkan status 

pelanggan  

M G Mengetahui pelanggan 

mana yang sudah 

menggunakan jasa 

perusahaan atau belum 

(pelanggan, calon 

pelanggan, dan 

pelanggan belum pasti) 
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3 Menyebarkan data 

pelanggan pada tim 

dan individu yang 

bertanggungjawab 

H F Data-data pelanggan 

yang dimiliki dapat 

diketahui oleh semua 

admin terutama 

pemasaran, penjualan, 

dan support 

perusahaan 

 

4 Mencatat data 

tentang proyek baru 

H F Data proyek baru yang 

berhasil dimenangkan 

atau tidak 

Compiere 

Inc. 

melakukan 

pencatatan 

sebuah 

proyek 

dengan 

modul Sales 

Order 

5 Memantau kemajuan 

proyek baru 

H F Mengetahui status 

proyek dan 

perkembangan apa saja 

yang dilakukan untuk 

memenangkan proyek 

baru tersebut 

 

6 Menyebarkan 

informasi berkaitan 

dengan proyek baru 

kepada admin 

lainnya 

H F Informasi proyek baru 

atau calon proyek 

dapat diketahui oleh 

semua admin yang ada 

 

7 Memastikan tim 

dapat melakukan 

langkah-langkah 

yang dibutuhkan 

untuk mencapai 

target penjualan 

H G Langkah-langkah tim 

dari calon proyek 

dapat dipantau sampai 

menjadi sebuah proyek 

baru bagi perusahaan 

Tidak bisa 

melihat 

sampai 

sejauh mana 

yang telah 

dilakukan 

oleh tim 

8 Mengatur 

pemasaran untuk 

pengenalan produk  

H F Brosur, newsletter, 

email perusahaan 

berkaitan dengan 

promo baru dapat 

diinformasikan kepada 

pelanggan atau calon 

pelanggan 
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 Requirement Rank Fit Komentar Alternatif 

9 Track kampanye 

pemasaran  

H P Perusahaan 

mengetahui tipe 

pemasaran seperti apa 

yang ditanggapi oleh 

pelanggan atau calon 

pelanggan 

 

10 Menyimpan data 

kampanye 

pemasaran yang 

efektif 

H F Mengetahui 

keefektifan beberapa 

kampanye pemasaran 

yang dilakukan 

perusahaan, baik 

melalui telepon, email, 

atau pameran 

 

11 Mengatur keluhan 

pelanggan  

H F Data-data tentang 

keluhan pelanggan 

dapat disimpan dan 

mengatur resolusi 

untuk menjawab 

keluhan yang ada 

 

12 Memantau status 

keluhan pelanggan 

H F Status keluhan 

pelanggan yang 

membutuhkan 

perhatian lebih dan 

harus segera ditangani 

dapat diketahui 

 

13 Membagikan 

informasi tentang 

keluhan yang ada 

pada tim dan 

perorangan yang 

terlibat 

H F Data-data keluhan 

pelanggan yang ada 

dibagikan kepada 

setiap tim dan 

perorangan yang ada 

sehingga diusahakan 

untuk tidak 

mengulangi kejadian 

yang sama 

 

14 Mengetahui frekuensi 

keluhan untuk 

meningkatkan 

kualitas produk 

M P Frekuensi terjadinya 

keluhan dapat 

diketahui  
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 Requirement Rank Fit Komentar Alternatif 

15 Mengukur responsi 

dari tenaga yang 

berhubungan 

langsung dengan 

pelanggan 

H P Tim dan perorangan 

dapat dipantau tingkat 

responsinya, seberapa 

cepat mengatasi 

masalah yang 

berkaitan dengan 

pelanggan terutama 

keluhan pelanggan 

 

16 Membuat laporan 

langsung (real time) 

M F Laporan yang 

berkaitan dengan 

proses pemasaran dan 

penjualan yang telah 

dilakukan dapat 

diketahui kapan saja 

Bagus karena 

bisa 

menampilkan 

laporan 

Income 

Statement 

dan Balance 

Sheets 

17 Menyimpan laporan 

keefektifan dari 

program pemasaran, 

penjualan, dan 

pendukung lainnya 

M P Tingkat efektif 

program pemasaran 

(marketing campaign), 

penjualan, dan 

customer support 

perusahaan dapat 

diketahui 

 

18 Membagikan atau 

membatasi akses 

laporan di antara 

tim 

H F Tidak semua admin 

memiliki wewenang 

untuk membaca 

laporan yang ada 

 

19 Mengatur jadwal 

telepon 

L F Memastikan interaksi 

yang konsisten dengan 

pelanggan atau calon 

pelanggan 

 

20 Mengatur jadwal 

rapat  

L F Memastikan interaksi 

yang konsisten dengan 

pelanggan atau calon 

pelanggan 

 

21 Mengatur jadwal 

mengirimkan email 

L F Memastikan interaksi 

yang konsisten dengan 

pelanggan atau calon 

pelanggan 
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 Requirement Rank Fit Komentar Alternatif 

22 Melihat informasi 

aktivitas penting 

yang harus 

dilakukan 

H F Aktivitas penting 

harian perusahaan 

seperti rapat atau tugas 

lainnya dapat diketahui 

dan dipantau statusnya 

apakah sudah 

dilaksanakan atau 

belum  

 

23 Menyimpan catatan-

catatan yang 

berkaitan dengan 

calon pelanggan 

atau pelanggan 

M P Catatan kecil yang 

juga penting untuk 

perusahaan berkaitan 

dengan pelanggan 

seperti tanggal 

ulangtahun pelanggan, 

kesukaan pelanggan 

atau calon pelanggan 

 

24 Menyimpan 

dokumen-dokumen 

yang dibutuhkan 

secara 

tersentralisasi 

H F Dokumen yang 

dibutuhkan seperti 

newsletter, brosur, 

surat penting lainnya 

yang digunakan dapat 

dibagikan pada admin 

lainnya 

 

25 Menyimpan data 

tentang admin 

L F Data tentang admin 

atau user yang 

berwenang 

menggunakan aplikasi 

dan mengetahui 

jabatannya apa dalam 

perusahaan 

 

 

3.3.4. Fit and Gap Tustena CRM 

Tabel 3.7. Analisa Fit and Gap Tustena CRM 

 Requirement Rank Fit Komentar Alternatif 

1 Mencatat data 

pelanggan 

H F Data pelanggan 

lengkap dengan alamat 

dan nomer telepon 

yang bisa dihubungi 

dan tanggal ulangtahun 
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2 Menyimpan data 

pelanggan 

berdasarkan status 

pelanggan  

M P Mengetahui pelanggan 

mana yang sudah 

menggunakan jasa 

perusahaan atau belum 

(pelanggan, calon 

pelanggan, dan 

pelanggan belum pasti) 

 

3 Menyebarkan data 

pelanggan pada tim 

dan individu yang 

bertanggungjawab 

H F Data-data pelanggan 

yang dimiliki dapat 

diketahui oleh semua 

admin terutama 

pemasaran, penjualan, 

dan support 

perusahaan 

 

4 Mencatat data 

tentang proyek baru 

H F Data proyek baru yang 

berhasil dimenangkan 

atau tidak 

 

5 Memantau kemajuan 

proyek baru 

H P Mengetahui status 

proyek dan 

perkembangan apa saja 

yang dilakukan untuk 

memenangkan proyek 

baru tersebut 

 

6 Menyebarkan 

informasi berkaitan 

dengan proyek baru 

kepada admin 

lainnya 

H F Informasi proyek baru 

atau calon proyek 

dapat diketahui oleh 

semua admin yang ada 

 

7 Memastikan tim 

dapat melakukan 

langkah-langkah 

yang dibutuhkan 

untuk mencapai 

target penjualan 

H P Langkah-langkah tim 

dari calon proyek 

dapat dipantau sampai 

menjadi sebuah proyek 

baru bagi perusahaan 

 

8 Mengatur 

pemasaran untuk 

pengenalan produk  

H P Brosur, newsletter, 

email perusahaan 

berkaitan dengan 

promo baru dapat 

diinformasikan kepada 

pelanggan atau calon 

pelanggan 

Tipe 

pemasaran 

TustenaCRM 

yang ada 

adalah: 

email, mail, 

dan 

telemarketing 
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9 Track kampanye 

pemasaran  

H F Perusahaan 

mengetahui tipe 

pemasaran seperti apa 

yang ditanggapi oleh 

pelanggan atau calon 

pelanggan 

 

10 Menyimpan data 

kampanye 

pemasaran yang 

efektif 

H F Mengetahui 

keefektifan beberapa 

kampanye pemasaran 

yang dilakukan 

perusahaan, baik 

melalui telepon, email, 

atau pameran 

 

11 Mengatur keluhan 

pelanggan  

H G Data-data tentang 

keluhan pelanggan 

dapat disimpan dan 

mengatur resolusi 

untuk menjawab 

keluhan yang ada 

Tidak ada 

menu untuk 

mengatur 

keluhan 

pelanggan 

12 Memantau status 

keluhan pelanggan 

H G Status keluhan 

pelanggan yang 

membutuhkan 

perhatian lebih dan 

harus segera ditangani 

dapat diketahui 

Tidak ada 

menu untuk 

mengatur 

keluhan 

pelanggan 

13 Membagikan 

informasi tentang 

keluhan yang ada 

pada tim dan 

perorangan yang 

terlibat 

H G Data-data keluhan 

pelanggan yang ada 

dibagikan kepada 

setiap tim dan 

perorangan yang ada 

sehingga diusahakan 

untuk tidak 

mengulangi kejadian 

yang sama 

Tidak ada 

menu untuk 

mengatur 

keluhan 

pelanggan 

14 Mengetahui 

frekuensi keluhan 

untuk meningkatkan 

kualitas produk 

M G Frekuensi terjadinya 

keluhan dapat 

diketahui  

Tidak ada 

menu untuk 

mengatur 

keluhan 

pelanggan 
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15 Mengukur responsi 

dari tenaga yang 

berhubungan 

langsung dengan 

pelanggan 

H P Tim dan perorangan 

dapat dipantau tingkat 

responsinya, seberapa 

cepat mengatasi 

masalah yang 

berkaitan dengan 

pelanggan terutama 

keluhan pelanggan 

Tidak ada 

menu untuk 

mengatur 

keluhan 

pelanggan 

16 Membuat laporan 

langsung (real time) 

M F Laporan yang 

berkaitan dengan 

proses pemasaran dan 

penjualan yang telah 

dilakukan dapat 

diketahui kapan saja 

 

17 Menyimpan laporan 

keefektifan dari 

program pemasaran, 

penjualan, dan 

pendukung lainnya 

M F Tingkat efektif 

program pemasaran 

(marketing campaign), 

penjualan, dan 

customer support 

perusahaan dapat 

diketahui 

 

18 Membagikan atau 

membatasi akses 

laporan di antara 

tim 

H P Tidak semua admin 

memiliki wewenang 

untuk membaca 

laporan yang ada 

Semua 

laporan dapat 

dibaca oleh 

semua admin 

19 Mengatur jadwal 

telepon 

L F Memastikan interaksi 

yang konsisten dengan 

pelanggan atau calon 

pelanggan 

 

20 Mengatur jadwal 

rapat  

L F Memastikan interaksi 

yang konsisten dengan 

pelanggan atau calon 

pelanggan 

 

21 Mengatur jadwal 

mengirimkan email 

L F Memastikan interaksi 

yang konsisten dengan 

pelanggan atau calon 

pelanggan 

 

22 Melihat informasi 

aktivitas penting 

yang harus 

dilakukan 

H F Aktivitas penting 

harian perusahaan 

seperti rapat atau tugas 

lainnya dapat diketahui 

dan dipantau statusnya 

apakah sudah 

dilaksanakan atau 

belum  
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23 Menyimpan catatan-

catatan yang 

berkaitan dengan 

calon pelanggan 

atau pelanggan 

M F Catatan kecil yang 

juga penting untuk 

perusahaan berkaitan 

dengan pelanggan 

seperti tanggal 

ulangtahun pelanggan, 

kesukaan pelanggan 

atau calon pelanggan 

 

24 Menyimpan 

dokumen-dokumen 

yang dibutuhkan 

secara 

tersentralisasi 

H F Dokumen yang 

dibutuhkan seperti 

newsletter, brosur, 

surat penting lainnya 

yang digunakan dapat 

dibagikan pada admin 

lainnya 

 

25 Menyimpan data 

tentang admin 

L F Data tentang admin 

atau user yang 

berwenang 

menggunakan aplikasi 

dan mengetahui 

jabatannya apa dalam 

perusahaan 

 

 

3.3.5. Fit and Gap SplendidCRM 

Tabel 3.8. Analisa Fit and Gap SplendidCRM 

 Requirement Rank Fit Komentar Alternatif 

1 Mencatat data 

pelanggan 

H F Data pelanggan 

lengkap dengan alamat 

dan nomer telepon 

yang bisa dihubungi 

dan tanggal ulangtahun 

 

2 Menyimpan data 

pelanggan 

berdasarkan status 

pelanggan  

M F Mengetahui pelanggan 

mana yang sudah 

menggunakan jasa 

perusahaan atau belum 

(pelanggan, calon 

pelanggan, dan 

pelanggan belum pasti) 
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3 Menyebarkan data 

pelanggan pada tim 

dan individu yang 

bertanggungjawab 

H F Data-data pelanggan 

yang dimiliki dapat 

diketahui oleh semua 

admin terutama 

pemasaran, penjualan, 

dan support 

perusahaan 

 

4 Mencatat data tentang 

proyek baru 

H F Data proyek baru yang 

berhasil dimenangkan 

atau tidak 

 

5 Memantau kemajuan 

proyek baru 

H F Mengetahui status 

proyek dan 

perkembangan apa saja 

yang dilakukan untuk 

memenangkan proyek 

baru tersebut 

 

6 Menyebarkan 

informasi berkaitan 

dengan proyek baru 

kepada admin lainnya 

H F Informasi proyek baru 

atau calon proyek 

dapat diketahui oleh 

semua admin yang ada 

 

7 Memastikan tim 

dapat melakukan 

langkah-langkah 

yang dibutuhkan 

untuk mencapai 

target penjualan 

H F Langkah-langkah tim 

dari calon proyek dapat 

dipantau sampai 

menjadi sebuah proyek 

baru bagi perusahaan 

 

8 Mengatur 

pemasaran untuk 

pengenalan produk  

H F Brosur, newsletter, 

email perusahaan 

berkaitan dengan 

promo baru dapat 

diinformasikan kepada 

pelanggan atau calon 

pelanggan 

 

9 Track kampanye 

pemasaran  

H F Perusahaan 

mengetahui tipe 

pemasaran seperti apa 

yang ditanggapi oleh 

pelanggan atau calon 

pelanggan 
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10 Menyimpan data 

kampanye 

pemasaran yang 

efektif 

H F Mengetahui 

keefektifan beberapa 

kampanye pemasaran 

yang dilakukan 

perusahaan, baik 

melalui telepon, email, 

atau pameran 

 

11 Mengatur keluhan 

pelanggan  

H F Data-data tentang 

keluhan pelanggan 

dapat disimpan dan 

mengatur resolusi 

untuk menjawab 

keluhan yang ada 

 

12 Memantau status 

keluhan pelanggan 

H F Status keluhan 

pelanggan yang 

membutuhkan 

perhatian lebih dan 

harus segera ditangani 

dapat diketahui 

 

13 Membagikan 

informasi tentang 

keluhan yang ada 

pada tim dan 

perorangan yang 

terlibat 

H F Data-data keluhan 

pelanggan yang ada 

dibagikan kepada 

setiap tim dan 

perorangan yang ada 

sehingga diusahakan 

untuk tidak 

mengulangi kejadian 

yang sama 

 

14 Mengetahui frekuensi 

keluhan untuk 

meningkatkan 

kualitas produk 

M F Frekuensi terjadinya 

keluhan dapat 

diketahui  

 

15 Mengukur responsi 

dari tenaga yang 

berhubungan 

langsung dengan 

pelanggan 

H F Tim dan perorangan 

dapat dipantau tingkat 

responsinya, seberapa 

cepat mengatasi 

masalah yang berkaitan 

dengan pelanggan 

terutama keluhan 

pelanggan 
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 Requirement Rank Fit Komentar Alternatif 

16 Membuat laporan 

langsung (real time) 

M P Laporan yang 

berkaitan dengan 

proses pemasaran dan 

penjualan yang telah 

dilakukan dapat 

diketahui kapan saja 

Laporan 

real time 

tidak bisa 

dilihat, 

melakukan 

kustomisasi 

dulu 

17 Menyimpan laporan 

keefektifan dari 

program pemasaran, 

penjualan, dan 

pendukung lainnya 

M P Tingkat efektif 

program pemasaran 

(marketing campaign), 

penjualan, dan 

customer support 

perusahaan dapat 

diketahui 

 

18 Membagikan atau 

membatasi akses 

laporan di antara tim 

H F Tidak semua admin 

memiliki wewenang 

untuk membaca 

laporan yang ada 

 

19 Mengatur jadwal 

telepon 

L F Memastikan interaksi 

yang konsisten dengan 

pelanggan atau calon 

pelanggan 

 

20 Mengatur jadwal 

rapat  

L F Memastikan interaksi 

yang konsisten dengan 

pelanggan atau calon 

pelanggan 

 

21 Mengatur jadwal 

mengirimkan email 

L F Memastikan interaksi 

yang konsisten dengan 

pelanggan atau calon 

pelanggan 

 

22 Melihat informasi 

aktivitas penting 

yang harus 

dilakukan 

H F Aktivitas penting 

harian perusahaan 

seperti rapat atau tugas 

lainnya dapat diketahui 

dan dipantau statusnya 

apakah sudah 

dilaksanakan atau 

belum  
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 Requirement Rank Fit Komentar Alternatif 

23 Menyimpan catatan-

catatan yang 

berkaitan dengan 

calon pelanggan 

atau pelanggan 

M F Catatan kecil yang juga 

penting untuk 

perusahaan berkaitan 

dengan pelanggan 

seperti tanggal 

ulangtahun pelanggan, 

kesukaan pelanggan 

atau calon pelanggan 

 

24 Menyimpan 

dokumen-dokumen 

yang dibutuhkan 

secara tersentralisasi 

H F Dokumen yang 

dibutuhkan seperti 

newsletter, brosur, 

surat penting lainnya 

yang digunakan dapat 

dibagikan pada admin 

lainnya 

 

25 Menyimpan data 

tentang admin 

L F Data tentang admin 

atau user yang 

berwenang 

menggunakan aplikasi 

dan mengetahui 

jabatannya apa dalam 

perusahaan 

 

 

 

3.3.6. Perbandingan Analisa Fit and Gap 

Tabel 3.9. Perbandingan Analisa Fit and Gap Aplikasi CRM 

Ranking 

Require

ment 

Total 

Requir

ement 

vTiger Sugar 

CRM 

Compiere 

Inc 

Tustena 

CRM 

Splendid

CRM 

   F P G F P G F P G F P G F P G 

H 16 12 4 0 16 0 0 13 2 1 8 5 3 16 0 0 

M 5 4 0 1 5 0 0 1 3 1 3 1 1 3 2 0 

L 4 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 

Total 25 20 4 1 25 0 0 18 5 2 16 6 4 23 2 0 

 

Keterangan:  H : High  F : Fit 

   M : Medium  P : Partial 

   L : Low  G : Gap 
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 Dari hasil analisa fit and gap dapat dilihat bahwa SugarCRM merupakan 

aplikasi CRM yang cocok diimplementasikan di IndonesiaTripplanner dan 

memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan.  

 vTiger merupakan salah satu aplikasi CRM yang berbasiskan open source 

tetapi dilihat dari analisa fit and gap masih ada beberap requirement yang belum 

sesuai dengan yang dibutuhkan oleh IndonesiaTripplanner.  

Compiere Inc. memiliki beberapa fitur yang bagus seperti bisa 

menampilkan laporan balance sheets dan income statement, membagi-bagi data 

pelanggan ke dalam chart of account yang cocok bagi perusahaan yang menjual 

produk atau barang. Aplikasi CRM ini berbayar mencapai US$ 955. 

TustenaCRM merupakan salah satu aplikasi CRM yang juga berbasiskan 

open source. Tetapi belum ada modul untuk menyimpan keluhan pelanggan yang 

dibutuhkan oleh IndonesiaTripplanner. SplendidCRM juga perlu melakukan 

kustomisasi dulu untuk melihat laporan yang berkaitan dengan pemasaran dan 

penjualan dan tingkat keefektifan program pemasaran yang telah dilakukan. 

 

3.4. Analisis SugarCRM untuk IndonesiaTripplanner 

 Dalam mendukung pelaksanaan CRM, IndonesiaTripplanner 

menggunakan aplikasi CRM yaitu SugarCRM. SugarCRM mudah digunakan dan 

mudah diimplementasi sesuai dengan kebutuhan IndonesiaTripplanner. Karyawan 

IndonesiaTripplanner bisa memperbaiki atau menyunting aplikasi CRM dengan 
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mudah karena bebas membaharui source dari SugarCRM yang disesuaikan 

dengan license yang ada. 

Aplikasi CRM ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan marketing, 

prospecting, customer service, maupun aktifitas lain yang berhubungan dengan 

pelanggan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai modul SugarCRM yang 

dimanfaatkan IndonesiaTripplanner: 

1) Account Management 

Secara sistem, IndonesiaTripplanner dapat mengakses data 

pelanggan yang dapat dilihat di account list yang terdiri dari 

beberapa contact. Baik account maupun contact sama-sama 

menampilkan semua informasi seperti alamat website, nomer 

telepon dan fax, alamat email, dan lainnya. Tidak hanya 

menampilkan informasi tersebut tetapi juga menghubungkan 

dengan activity, history, contact, opportunitities, leads, cases dari 

account tersebut. Dengan begitu IndonesiaTripplanner dapat 

meningkatkan hubungan dengan pelanggan secara konsisten, 

mengetahui yang disukai dan kurang disukai dari pelanggan 

dengan melihat cases yang ada. Sehingga jika pelanggan 

melalukan pembelian berulang, IndonesiaTripplanner tidak 

mengulang kesalahan yang sama.  

Masing-masing contact maupun account list terhubung dengan 

activity yang terdiri dari task, meeting, dan call. Admin atau user 

dari IndonesiaTripplanner yang sudah ditugasi untuk 
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bertanggungjawab terhadap account yang ada bisa mengetahui 

apabila ada activity yang belum dijalankan atau diselesaikan. User 

juga bisa mengetahui apa saja task, meeting, dan call yang sudah 

dilakukan sehingga pada saat melakukan call atau meeting lagi 

dengan account yang bersangkutan tidak perlu menanyakan atau 

menjelaskan hal yang sudah dibahas sebelumnya yang bisa 

mengakibatkan pelanggan akhirnya malah menjauh dan 

menganggap progress IndonesiaTripplanner kurang bagus.  

Account list ini juga berhubungan dengan marketing sehingga 

secara berkala dapat mengirimkan brosur, newsletter, dan e-mail 

promosi atau event IndonesiaTripplanner sesuai dengan kesukaan 

account.  

 

2) Opportunities Management 

Melalui opportunities ini, IndonesiaTripplanner dapat 

mengetahui kesempatan proyek atau pekerjaan baru dengan 

account atau contact yang sudah ada.  User yang 

bertanggungjawab untuk menangani opportunity ini dapat 

mengetahui langkah-langkah yang harus diambil untuk memenuhi 

keinginan pelanggan sehingga dapat meningkatkan penjualan 

IndonesiaTripplanner. 

Modul ini berhubungan dengan campaign yang ada di modul 

marketing. Sehingga IndonesiaTripplanner dapat mengetahui dari 
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campaign mana pelanggan tertarik dan menggunakan jasa 

IndonesiaTripplanner. Apabila ada campaign baru yang sama 

dengan yang sebelumnya, IndonesiaTripplanner dapat memberikan 

info yang sama kepada pelanggan tersebut. 

 

3) Campaign Management 

Melalui modul ini, IndonesiaTripplanner dapat memasarkan 

produk, memberikan info tentang promo atau event terbaru kepada 

pelanggan yang sudah ada atau calon pelanggan yang bisa dipilih 

berupa newsletter, atau email. 

Di modul ini juga harus membuat target lists yang berisi target 

atau contact yang sudah ada sebelumnya. Dari sini bisa diketahui 

target manakah yang menanggapi campaign yang dijalankan oleh 

IndonesiaTripplanner sehingga datanya bisa langsung disimpan. 

Apabila ada info promo atau event yang sama bisa langsung 

dikirimkan ke target tersebut. Saat ini IndonesiaTripplanner 

memasukkan data target list untuk calon pelanggan dari 

mancanegara yang tertarik berwisata ke Indonesia. Data target list 

didapatkan dari kuesioner terhadap responden bukan pelanggan 

IndonesiaTripplanner yang berasal dari mancanegara. 

Modul ini juga berhubungan dengan modul opportunities. Dari 

modul opportunities dapat diketahui dari campaign 
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IndonesiaTripplanner manakah sehingga target tertarik 

menggunakan jasa IndonesiaTripplanner. 

IndonesiaTripplanner sampai saat ini mendapatkan opportunity 

baru dari word of mouth (mulut ke mulut). Pelanggan memberikan 

detil seperti apa keinginan mereka dan IndonesiaTripplanner akan 

memenuhinya. Dari customer request inilah, bisa membuat 

campaign yang baru untuk menjangkau segmen yang lebih luas. 

 

4) Lead Management 

Modul ini mengatur dan menampilkan informasi tentang calon 

pelanggan atau pelanggan yang belum pasti menggunakan jasa 

IndonesiaTripplanner. Modul ini juga berhubungan dengan 

campaign. Dari campaign mana calon pelanggan ini tertarik 

dengan IndonesiaTripplanner.  

Modul ini mengetahui siapakah calon pelanggan berprospek di 

IndonesiaTripplanner. Dari informasi tersebut, user 

IndonesiaTripplanner yang bertugas menangani leads dapat 

memberikan informasi secara periodik tentang paket penjualan 

yang ditawarkan. 

 

5) Case Management 

Modul ini berhubungan dengan komentar, kritik, tanggapan, 

dan saran dari pelanggan yang memakai jasa IndonesiaTripplanner. 
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Melalui modul ini, user IndonesiaTripplanner dapat mengetahui 

kasus atau komentar dari pelanggan dan dapat menentukan 

tindakan apa yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah 

yang terjadi. Sehingga user yang bertanggungjawab menangani 

case tersebut bisa langsung memberikan tanggapan kepada 

pelanggan sesuai dengan resolusi yang sudah disepakati di 

IndonesiaTripplanner. 

User IndonesiaTripplanner juga bisa tahu status case tersebut 

seperti apa, apakah sudah diselesaikan atau belum. Jika belum, 

maka user dapat menghubungi contact atau account yang 

bersangkutan.  

Selain itu, user juga bisa mengetahui status prioritas setiap case 

itu apa, apakah low, medium, atau high sehingga dapat langsung 

memberikan tanggapan kepada pelanggan terutama terhadap kasus 

dengan prioritas tinggi. 

Dari case inilah, IndonesiaTripplanner dapat meningkatkan 

standar kegiatan operasional untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggan. 

 

6) Activities Management 

Modul ini berhubungan dengan modul lainnya yang 

berhubungan dengan call, meeting, task, notes, calendar, dan 

lainnya. Dengan adanya modul ini, IndonesiaTripplanner bisa 
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menjangkau dan menghubungi pelanggan continuously untuk 

pemenuhan kebutuhan pelanggan. Sama seperti yang dibahas di 

atas tadi, user juga bisa mengetahui apa saja activity yang sudah 

dilakukan sehingga pada saat melakukan call atau meeting lagi 

dengan pelanggan tidak perlu menanyakan atau menjelaskan hal 

yang sudah dibahas sebelumnya yang bisa mengakibatkan 

pelanggan menganggap pelayanan IndonesiaTripplanner kurang 

bagus dan menyusahkan pelanggan.  

Dengan modul ini juga, user IndonesiaTripplanner bisa 

mengetahui progress dari pekerjaan yang telah diselesaikan dengan 

melihat calendar atau task yang ada.  

Selain itu, di notes user IndonesiaTripplanner bisa 

memasukkan informasi tanggal ulang tahun contacts sehingga pada 

saat pelanggan berulang tahun, IndonesiaTripplanner bisa 

mengucapkan selamat ulang tahun kepada pelanggan baik melalui 

email atau telepon dan sekaligus memberikan promo menarik 

untuk merayakan ulangtahun mereka. 

 

7) Collaboration Management 

Di collaboration ada modul email dan document. Modul 

document itu berfungsi untuk mengelola dokumen-dokumen 

IndonesiaTripplanner secara tersentralisasi. Dokumen yang bisa 

dimasukkan di aplikasi CRM bisa berupa brosur, newsletter, atau 
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dokumen lainnya. Penggunaan modul document ini efektif dan 

mudah digunakan oleh user IndonesiaTripplanner dan juga 

mendukung modul lainnya seperti campaign sehingga bisa 

langsung dikirimkan ke target pelanggan yang ada. 

Modul email mendukung pelaksanaan campaign dan 

memberikan informasi terbaru kepada pelanggan seperti berita, 

event, promo IndonesiaTripplanner. Dan juga sebagai alat 

komunikasi kepada pelanggan ketika pelanggan menggunakan jasa 

IndonesiaTripplanner. 

 

8) Tools Management 

Di tools ini ada modul RSS dan My Sites. IndonesiaTripplanner 

memasang RSS di websitenya 

http://indonesiatripplanner.com/feed. Dengan memasukkan RSS 

news feed di aplikasi SugarCRM dapat mengetahui info web 

terbaru, travel news atau travel tips terbaru dari 

IndonesiaTripplanner sehingga dapat menginformasikannya 

kepada pelanggan. 

Sedangkan modul My Sites, user bisa memasukkan alamat web 

application atau email sehingga dapat menjadi single interface 

focus bagi user IndonesiaTripplanner. Dengan adanya My Sites ini, 

user bisa bekerja dalam satu waktu ketika ingin memeriksa apa 

yang ada di website IndonesiaTripplanner terutama apabila ada 

http://indonesiatripplanner.com/feed
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yang memberikan komplain tentang webnya dan bisa langsung 

memberikan tanggapan ke pelanggan.  

 

3.5. Desain Penelitian 

Menurut Parasuraman, Zeithhaml dan Bitner (1994)
49

 terdapat tiga faktor 

yang dapat dikendalikan oleh pemasar yang mempengaruhi kepuasan konsumen 

yaitu kualitas pelayanan, kualitas produk, dan harga. Ketiga faktor tersebut 

menjadi variabel dependent atau variabel Y yang berhubungan dengan kepuasan 

pelanggan. Sedangkan variabel independent atau variabel X adalah customer 

relationship management. 

Berdasarkan variabel penelitian di atas, maka operasional variabel dapat 

digambarkan dalam Tabel 3.10. dan Tabel 3.11. 

 

                                                            
49 Tatik Suryani. Perilaku Konsumen: Implikasi pada Strategi Pemasaran (Yogyakarta, Graha 

Ilmu, 2008) p. 140. 
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Tabel 3.10. Operasionalisasi Variabel X 

Variabel Sub Variabel Indikator Ukuran Skala 

Customer 

Relationship 

Management 

(CRM) 

(Variabel X) 

1. Account 

Management 

* Database pelanggan Tingkat kemudahan dalam menjangkau pelanggan Ordinal 

* Pengetahuan 

mengenai pelanggan 

Tingkat pengetahuan perusahaan terhadap data 

pelanggan 
Ordinal 

2. Opportunities 

Management 

* Peluang dan target 

baru 

  

Tingkat kemampuan perusahaan dalam menangkap 

peluang 
Ordinal 

Tingkat kemampuan perusahaan mencapai target 

baru 
Ordinal 

3. Campaign 

Management 

* Proses pemasaran 
Tingkat pelayanan perusahaan dalam memberikan 

informasi baru 
Ordinal 

* Efektifitas program 

pemasaran 
Tingkat efektifitas pemasaran yang telah dilakukan Ordinal 

4. Lead 

Management 

* Pelayanan terhadap 

calon pelanggan 

Tingkat kemampuan perusahaan melayani kebutuhan 

pelanggan 
Ordinal 

5. Case 

Management 

* After sales process 

 

 

Tingkat ketersediaan fasilitas customer service Ordinal 

Tingkat penanganan keluhan Ordinal 

Tingkat hubungan berkelanjutan Ordinal 

6. Activities 

Management 

* Relationship 

Orientation 

  

Tingkat pelayanan personal yang diberikan karyawan Ordinal 

Tingkat kemampuan karyawan dalam menjalin 

hubungan baik dengan pelanggan 
Ordinal 

7. Collaboration 

Management 

* Pengelolaan 

dokumen dan email 

  

Tingkat efektifitas pengelolaan dokumen untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan 
Ordinal 

Tingkat efektifias pengelolaan email untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan 
 Ordinal 

8. Tools 

Management 
* Ketanggapan 

Tingkat ketanggapan perusahaan dalam melayani 

pelanggan 
Ordinal 
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Tabel 3.11. Operasionalisasi Variabel Y 

Variabel Sub Variabel Indikator Ukuran Skala 

Kepuasan Pelanggan 

(Variabel Y) 

1.Kualitas Pelayanan 

  

 

* Berwujud Tingkat kerapian hasil pekerjaan Ordinal 

* Keandalan 
Tingkat kesanggupan karyawan dalam 

memberikan pelayanan 
Ordinal 

  

* Ketanggapan 

Tingkat kecepatan karyawan tanggap dalam 

kebutuhan pelanggan 

  

Ordinal 

Tingkat kemampuan karyawan menjaga sikap 

dalam memberikan pelayanan 
Ordinal 

* Empati 

Tingkat kemampuan karyawan dalam melayani 

keluhan pelanggan 
Ordinal 

Tingkat perilaku karyawan dalam melayani 

pelanggan 
Ordinal 

* Keyakinan 
Tingkat kemampuan dan pengetahuan karyawan 

dalam memenuhi kebutuhan pelanggan 
Ordinal 

 
      

2. Kualitas Produk 

* Mutu Tingkat mutu produk dan jasa yang digunakan Ordinal 

* Standar 

operasional 

Tingkat prosedur operasional pelaksanaan dalam 

pelayanan 
Ordinal 

      Ordinal 

3. Harga 
* Harga sesuai 

produk/jasa 

Tingkat kewajaran harga terhadap produk jasa 

yang ditawarkan 
Ordinal 

  
Tingkat kewajaran harga terhadap produk jasa 

yang ditawarkan dibanding perusahaan lain 
Ordinal 
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Dari Tabel 3.10. dan Tabel 3.11. kemudian dijabarkan beberapa 

pertanyaan sesuai dengan indikator yang ingin diketahui. Setiap pertanyaan 

diberikan bobot berdasarkan skala Likert. Adapun skor jawabannya adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.12.  Alternatif Jawaban Responden 

Alternatif jawaban Skor 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Cukup Setuju (CS) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

 Tabel 3.13. dan Tabel 3.14. merupakan tabel yang berisi daftar instrument 

atau pertanyaan sesuai dengan variabel X dan Y yang telah ditentukan di Tabel 

3.10. dan Tabel 3.11. 

   



104 
 

Tabel 3.13. Instrumen Variabel X 

Variabel Sub Variabel Indikator Instrumen Skala 

Customer 

Relationshi

p 

Manageme

nt (CRM) 

(Variabel 

X) 

1. Account 

Management 

* Database 

pelanggan 

Penggunaan sistem aplikasi database yang diterapkan oleh 

IndonesiaTripplanner 
Likert 

* Pengetahuan 

mengenai 

pelanggan 

IndonesiaTripplanner memanfaatkan pengetahuan mengenai data 

pelanggan yang dimiliki  
Likert 

IndonesiaTripplanner melibatkan pelanggan dalam pelayanannya   

2. 

Opportunities 

Management 

* Peluang dan 

target baru 

Langkah-langkah pelayanan IndonesiaTripplanner sesuai dengan 

keinginan pelanggan 
Likert 

IndonesiaTripplanner tepat dalam mengirimkan promosi wisata   Likert 

3. Campaign 

Management 

* Proses pemasaran 
IndonesiaTripplanner memberikan informasi promosi wisata yang 

menarik 
Likert 

* Efektifitas 

program pemasaran 

Program pemasaran yang dilakukan oleh IndonesiaTripplanner 

memenuhi kebutuhan pelanggan 
Likert 

4. Lead Management 

* Pelayanan 

terhadap calon 

pelanggan 

IndonesiaTripplanner memberikan pelayanan sesuai kebutuhan 

pelanggan 
Likert 

5. Case Management 
* After sales 

process 

IndonesiaTripplanner menyediakan fasilitas customer service Likert 

Penanganan keluhan yang dilakukan oleh IndonesiaTripplanner Likert 

IndonesiaTripplanner membina hubungan berkelanjutan terhadap 

pelanggan 
Likert 

6. Activities 

Management 

* Relationship 

Orientation 

Pelayanan personal yang diberikan oleh karyawan IndonesiaTripplanner Likert 

Kemampuan karyawan IndonesiaTripplanner dalam menjaga hubungan 

baik dengan pelanggan 
Likert 

7. Collaboration 

Management 

* Pengelolaan 

dokumen dan email 

IndonesiaTripplanner menjawab kebutuhan pelanggan dengan 

melampirkan dokumen atau penjelasan dengan tepat 
Likert 

IndonesiaTripplanner menjawab kebutuhan pelanggan melalui email 

penjelasan dengan tepat 
Likert 

8. Tools Management * Ketanggapan IndonesiaTripplanner tanggap dalam menjawab kebutuhan pelanggan Likert 
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Tabel 3.14. Instrumen Variabel Y 

Variabel Sub Variabel Indikator Instrumen Skala 

Kepuasan 

Pelanggan 

(Variabel 

Y) 

1.Kualitas 

Pelayanan 

* Berwujud 
Hasil pekerjaan IndonesiaTripplanner rapi dan mudah dipahami oleh 

pelanggan 
Likert 

* Keandalan 
Kemampuan karyawan IndonesiaTripplanner dalam memberikan 

pelayanan sesuai dengan perjanjian  
Likert 

* Ketanggapan 

Kemampuan karyawan IndonesiaTripplanner yang cepat dalam 

menanggapi kebutuhan pelanggan  
Likert 

Karyawan IndonesiaTripplanner menjaga sikap dan perilaku dalam 

melayani pelanggan 
Likert 

* Empati 

Karyawan IndonesiaTripplanner mendengarkan dengan seksama 

keluhan pelanggan 
Likert 

Karyawan IndonesiaTripplanner menjaga sopan-santun selama 

melayani pelanggan 
Likert 

* Keyakinan 
Pengetahuan mengenai data pelanggan yang dimiliki dikelola 

IndonesiaTripplanner  
Likert 

      Likert 

2. Kualitas 

Produk 

* Mutu IndonesiaTripplanner menjaga kualitas pelayanan  Likert 

* Standar operasional 
IndonesiaTripplanner melayani pelanggan sesuai dengan prosedur 

operasional  
Likert 

      Likert 

3. Harga 
* Harga sesuai 

produk/jasa 

Harga produk atau jasa yang ditawarkan wajar sesuai dengan kualitas Likert 

  
Harga produk atau jasa yang ditawarkan memiliki harga yang wajar 

dibandingkan dengan harga produk atau jasa di perusahaan lain Likert 
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Dari hasil kuesioner yang didapatkan, variabel customer relationship 

management dan kepuasan pelanggan akan diuji validitas dan reliabilitasnya 

dengan menggunakan SPSS.     

Setiap jawaban dari responden diberi nilai berdasarkan skala Likert (Lihat 

Tabel 3.12). Setelah jawaban dari responden diberi nilai, selanjutnya dicari rata-

rata dari setiap jawaban responden dan untuk memudahkan penilaian dari rata-rata 

tersebut maka dibuat interval dengan kelas interval sebanyak 5. 

 

Dimana : 

P  = panjang kelas interval 

Rentang = data terbesar – data terkecil 

Banyak kelas = 5 

Jadi, panjang kelas interval adalah : 

 

 

Maka, interval dari kriteria penilaian rata-rata adalah sebagai berikut: 

Sangat Buruk (SBR) / Sangat Rendah (SR) = 1,00 – 1,79 

Buruk (BR) / Rendah (R)   = 1,80 – 2,59 

Cukup Baik (CB) / Cukup Tinggi (CT) = 2,60 – 3,39 

Baik (B) / Tinggi (T)    = 3,40 – 4,19 

Sangat Baik (SB) / Sangat Tinggi (ST) = 4,20 – 5,00 
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 Hipotesis yang diajukan dengan taraf signifikansi α = 5% atau sebesar 

0,05 adalah : 

- H0 : Sig > α, variabel X (customer relationship management) berpengaruh 

negatif terhadap variabel Y (kepuasan pelanggan). 

- H1 : Sig ≤ α, variabel X (customer relationship management) berpengaruh 

positif terhadap variabel Y (kepuasan pelanggan). 

Untuk melakukan pengujian hipotesis dengan langsung membandingkan hasil 

perhitungan uji-t antara variabel customer relationship management dan kepuasan 

pelanggan dengan menggunakan megastat. 

Karakteristik responden yang diambil adalah : 

- Pelanggan IndonesiaTripplanner baik pria dan wanita yang berusia dari 

umur 15 – 60 tahun yang tidak dibatasi oleh jenis kelamin, pekerjaan, 

pendidikan, ataupun status dalam rumah tangga. 

- Populasi responden kuesioner untuk pelanggan IndonesiaTripplanner 

adalah pelanggan IndonesiaTripplanner itu sendiri sehingga tidak ada 

sample yang diambil karena responden berasal dari pelanggan 

IndonesiaTripplanner yang sampai saat ini masih berjumlah 30 orang. 

- Menghubungi responden dari mancanegara melalui email ataupun instant 

messaging seperti Yahoo Messenger. 

- Sample untuk kuesioner terhadap bukan pelanggan IndonesiaTripplanner 

menggunakan teknik judgement sampling. 
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3.6. Uji Responden terhadap Pelanggan IndonesiaTripplanner 

3.6.1. Profil Responden 

Dalam penelitian ini penulis menyebarkan 30 lembar kuesioner kepada 

para pelanggan IndonesiaTripplanner. Kuesioner ini terdiri dari dua bagian, yaitu 

bagian pertama adalah tanggapan konsumen mengenai kegiatan CRM yang 

dilakukan oleh IndonesiaTripplanner dan yang kedua adalah tentang kepuasan 

pelanggan terhadap IndonesiaTripplanner. 

Untuk mendapatkan gambaran mengenai pelanggan yang menjadi 

responden dalam penelitian ini, berikut akan diuraikan pengelompokkan 

responden berdasarkan jenis kelamin, umur, tempat yang pernah dikunjungi di 

Indonesia, kegiatan wisata favorit, waktu berwisata, transportasi yang digunakan 

selama berwisata, tempat tinggal selama berwisata, dan anggaran wisata. Adapun 

data yang diperoleh mengenai profil responden adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.15. Klasifikasi Responden terhadap Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

Pria 11 36,67 

Wanita 19   63,33 

Total 30 100 

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 

Berdasarkan Tabel 3.15. dapat diketahui bahwa konsumen yang 

berjenis kelamin pria sebanyak 5 orang atau sebesar 31,25% sedangkan 

konsumen berjenis kelamin wanita sebanyak 11 orang atau sebesar 68,75%. 

Tabel 3.16. Klasifikasi Responden terhadap Umur 



109 
 

Umur Frekuensi Persentase (%) 

15 - 25 tahun 3 6,25 

26 - 35 tahun 20 81,25 

36 - 45 tahun 5 6,25 

46 - 60 tahun 2 6,25 

Total 30 100 

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 

 Berdasarkan Tabel 3.16. dapat diketahui bahwa konsumen yang 

berumur 26 – 35 tahun memiliki frekuensi terbesar yaitu sebanyak 13 atau 

81,25%. Kemudian diikuti oleh konsumen yang berumur 15-25 tahun, 36-45 

tahun, dan 46-60 tahun yang masing-masing sebanyak 1 atau sebesar 6,25%. 

Tabel 3.17. Tempat wisata yang pernah dikunjungi Responden 

Tempat yang pernah 

dikunjungi di Indonesia Frekuensi Persentase (%) 

Bali 14 28 

Yogyakarta 11 22 

Makassar 6 12 

Lombok 1 2 

Sulawesi 1 2 

Sumatera 1 2 

Jakarta 16 32 

Total 50 100 

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 

Berdasarkan Tabel 3.17. dapat diketahui bahwa Jakarta merupakan 

tempat wisata yang  paling banyak dikunjungi dengan frekuensi sebanyak 16 

atau sebesar 32% yang diikuti oleh Bali sebanyak 14 atau sebesar 28%, 

Yogyakarta sebanyak 11 atau sebesar 22%, dan Makassar sebanyak 6 atau 
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sebesar 12%. Ada juga yang mengunjungi Lombok, Sulawesi, dan Sumatera 

dengan frekuensi masing-masing sebanyak 1 atau sebesar 2%. 

Tabel 3.18. Kegiatan wisata favorit Responden 

Kegiatan wisata favorit Frekuensi Persentase (%) 

Kebudayaan 4 12,1 

Petualangan 8 24,25 

Sejarah 5 15,15 

Keluarga 15 45,46 

Pendidikan 1 3,04 

Total 33 100 

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 

Berdasarkan Tabel 3.18. dapat diketahui bahwa kegiatan wisata 

favorit pelanggan adalah keluarga dengan frekuensi sebanyak 15 atau sebesar 

45,46%. Kemudian diikuti oleh petualangan sebanyak 8 atau sebesar 24,25%, 

sejarah sebanyak 5 atau sebesar 15,15%, kebudayaan sebanyak 4 atau sebesar 

12,1%, dan pendidikan sebanyak 1 atau sebesar 3,04%. 

Tabel 3.19. Waktu wisata Responden 

Kapan berwisata Frekuensi Persentase (%) 

Januari 2 5,4 

Februari 0 0 

Maret 0 0 

April 2 5,4 

Mei 1 2,71 

Juni 5 13,51 

Juli 7 18,92 

Agustus 2 5,4 

September 4 10,81 

Oktober 1 2,71 

November 1 2,71 

Desember 12 32,43 
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Kapan berwisata Frekuensi Persentase (%) 

Total 37 100 

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 

Berdasarkan Tabel 3.19. dapat diketahui bahwa bulan Desember 

merupakan waktu yang dimanfaatkan oleh konsumen untuk berwisata dengan 

frekuensi sebanyak 12 atau sebesar 32,43% kemudian diikuti oleh bulan Juli 

sebanyak 7 atau sebesar 18,92%, Juni sebanyak 5 atau sebesar 13,51%, dan 

September sebanyak 4 atau sebesar 10,81%. Januari, April, Agustus masing-

masing berfrekuensi 2 atau sebanyak 5,4% dan Mei, Oktober, dan November 

memiliki frekuensi yang sama yaitu sebanyak 1 atau sebesar 2,71%. 

Tabel 3.20. Lama wisata Responden 

Berapa lama berwisata Frekuensi Persentase (%) 

1 - 2 minggu 8 50 

Hampir 1 bulan 8 50 

Lebih dari 1 bulan 0 0 

Total 16 100 

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 

Berdasarkan Tabel 3.20. dapat diketahui bahwa 1-2 minggu dan 

hampir satu bulan memiliki frekuensi yang sama besarnya untuk lama waktu 

berwisata pelanggan yaitu sebanyak 8 atau sebesar 50%. 

Tabel 3.21. Transportasi yang digunakan oleh Responden 

Transportasi yang digunakan saat 

berwisata Frekuensi Persentase (%) 

Pesawat 9 27,27 
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Transportasi yang digunakan saat 

berwisata Frekuensi Persentase (%) 

Bus/Mobil 16 48,48 

Kereta api 7 21.22 

Kapal laut 1 3,03 

Total 33 100 

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 

Berdasarkan Tabel 3.21. dapat diketahui bahwa transportasi yang 

digunakan oleh pelanggan adalah bus atau mobil dengan frekuensi sebanyak 

16 atau sebesar 48,48% kemudian diikuti oleh pesawat sebanyak 9 atau 

sebesar 27,27%, kereta api sebanyak 7 atau sebesar 21,22%, dan kapal laut 

sebanyak 1 atau sebesar 3,03% 

Tabel 3.22. Tempat tinggal Responden selama berwisata 

Dimana tinggal selama 

berwisata Frekuensi Persentase (%) 

Hotel 11 45,84 

Resort 5 20,83 

Rumah teman 5 20,83 

Lainnya : rumah saudara 3 12,5 

Total 24 100 

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 

Berdasarkan Tabel 3.22. dapat diketahui bahwa hotel merupakan 

tempat tinggal pelanggan selama berwisata dengan frekuensi sebanyak 11 

atau sebesar 45,84%. Kemudian diikuti oleh resort dan rumah teman yang 

masing-masing berfrekuensi 5 atau sebesar 20,83% dan rumah saudara 

sebanyak 3 atau sebesar 12,5%. 
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Tabel 3.23. Anggaran wisata Responden 

Anggaran berwisata Frekuensi Persentase (%) 

Rp 5 - 10 juta 9 56,25 

Rp 10 - 20 juta 7 43,75 

> Rp 20 juta 0 0 

Total 16 100 

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 

Berdasarkan Tabel 3.23. dapat diketahui bahwa anggaran wisata 

konsumen yang digunakan adalah Rp 5-10 juta dengan frekuensi sebanyak 9 

atau sebesar 56,25% kemudian diikuti oleh Rp 10-20 juta dengan frekuensi 

sebanyak 7 atau sebesar 43,75%. 

 

3.7. Uji Responden terhadap Responden bukan Pelanggan 

IndonesiaTripplanner 

Tujuan untuk membagikan kuesioner kepada responden lain yang bukan 

pelanggan IndonesiaTripplanner adalah menanyakan keinginan travelling mereka 

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

perjalanan sehingga mendukung perjalanan wisata mereka. 

Faktor yang dipertimbangkan dalam pencarian data terhadap responden 

adalah: 

5) Tempat wisata favorit responden. 

6) Pelayanan yang diharapkan responden terhadap biro agen perjalanan. 

7) Kegiatan wisata favorit responden. 
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8) Waktu berwisata yang biasa dimanfaatkan oleh responden. 

Target responden adalah mereka yang berusia 15 sampai dengan 60 tahun 

terdiri dari warga negara Indonesia dan mancanegara. Karena 

IndonesiaTripplanner fokus tentang eksplorasi pariwisata di Indonesia, maka 

pertanyaannya berkisar tentang wisata domestik baik untuk responden dari dalam 

negeri dan mancanegara. 

Tidak ada yang membedakan antara kuesioner yang dibagikan untuk 

responden dari Indonesia maupun mancanegara. Hanya saja untuk responden dari 

luar negeri pertama ditanya apakah mereka pernah mengunjungi Indonesia atau 

belum. 

Have you ever visited Indonesia? 

a. Yes (Continue to question no. 3) 

b. No (Continue to question no. 6) 

 

Apabila responden sudah pernah mengunjungi Indonesia, pertanyaan 

berikutnya adalah tentang sumber informasi dari mana saja yang didapatkan 

sehingga mereka tahu tentang Indonesia, tempat wisata mana saja yang pernah 

mereka datangi dan apakah mereka puas dengan kunjungan mereka ke Indonesia.  
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How do you know about Indonesia? 

a. Search engines   

b. Word of mouth   

c. Guide book   

d. Press adverts   

e. Other     

  

Which place have you ever visited in 

Indonesia?     

a. Bali 

   

  

b. Yogyakarta 

  

  

c. Makassar 

  

  

d. Lombok 

  

  

e. ................... (Fill in the blank if you have visited another place) 

 

Did you satisfied with your experience in Indonesia? 

a. Yes 

  

  

b. No       

 

3.7.1. Hasil Uji Responden 

 Berikut ini adalah data responden dari 50 kuesioner yang dibagikan ke 

responden dalam negeri dan mancanegara: 
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Tabel 3.24. Klasifikasi Responden terhadap Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

Pria     

Dalam negeri 18 36 

Luar negeri 10 20 

Wanita     

Dalam negeri 20 40 

Luar negeri 2 4 

Total Responden 50 100 

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 

Berdasarkan Tabel 3.24. dapat diketahui bahwa jumlah responden pria 

baik di dalam maupun di luar negeri adalah 28 orang atau 56% sedangkan jumlah 

responden wanita adalah 22 orang atau 44%. 

Tabel 3.25. Klasifikasi Responden Dalam Negeri terhadap Umur 

Umur Frekuensi Persentase (%) 

15 - 25 tahun 27 71,06 

26 - 35 tahun 8 21,05 

36 - 45 tahun 2 5,26 

46 - 60 tahun 1 2,63 

Total 38 100 

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 

Berdasarkan Tabel 3.25. dapat diketahui bahwa frekuensi terbesar 

responden dari dalam negeri yaitu yang berusia antara 15 - 25 tahun sebanyak 27 

orang atau sebesar 71,06%,  kemudian diikuti oleh 26 – 35 tahun sebanyak 8 

orang atau sebesar 21,05%, 36 – 45 tahun sebanyak 2 orang atau sebesar 5,26%, 

dan 46 – 60 tahun sebanyak 1 orang atau sebesar 2,63%. 

Tabel 3.26. Klasifikasi Responden Mancanegara terhadap Umur 
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Umur Frekuensi Persentase (%) 

15 - 25 tahun 2 16,67 

26 - 35 tahun 5 41,67 

36 - 45 tahun 4 33,33 

46 - 60 tahun 1 8,33 

Total 12 100 

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 

 Berdasarkan Tabel 3.26. dapat diketahui bahwa frekuensi terbesar 

responden dari luar negeri yaitu yang berusia 26 - 35 tahun sebanyak 12 orang 

atau sebesar 41,67%, kemudian diikuti oleh 36 – 45 tahun sebanyak 4 orang atau 

33,33%, 15 – 25 tahun sebanyak 2 orang atau 16,67%, dan 46 – 60 tahun 

sebanyak 1 orang atau 8,33%. 

Tabel 3.27. Jumlah Responden Mancanegara Kunjungan ke Indonesia 

Pernah ke Indonesia atau Tidak Frekuensi Persentase (%) 

Ya  7 58,33 

Tidak 5 41,67 

Total 12 100 

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 

 Berdasarkan Tabel 3.27. dapat diketahui bahwa dari 12 responden 

mancanegara sebanyak 7 orang atau sebesar 58,33% pernah mengunjungi 

Indonesia sedangkan 5 orang lainnya atau sebesar 41,67% belum pernah 

berkunjung ke Indonesia. 

Tabel 3.28. Klasifikasi Sumber Informasi Responden Mancanegara tentang Indonesia 

Sumber tahu tentang Indonesia Frekuensi Persentase (%) 

Search engines 3 23,1 
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Sumber tahu tentang Indonesia Frekuensi Persentase (%) 

Word of mouth 2 15,4 

Guide book 2 15,4 

Press adverts 1 7,7 

Other 5 38,4 

Total 13 100 

 Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 

 Berdasarkan Tabel 3.28. dapat diketahui bahwa media informasi lainnya 

memiliki frekuensi terbesar sebanyak 5 atau sebesar 38,4%, kemudian diikuti oleh 

mesin pencari sebanyak 3 atau sebesar 23,1%, buku panduan dan word of mouth 

memiliki frekuensi yang sama yaitu masing-masing sebanyak 2 atau sebesar 

15,4%, dan iklan sebanyak 1 atau sebesar 7,7%. 

Tabel 3.29. Tanggapan Kepuasan Responden Mancanegara terhadap Indonesia 

Puas atau tidak di Indonesia Frekuensi Persentase (%) 

Ya 6 85,71 

Tidak 0 0 

Belum 1 14,29 

Total 7 100 

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 

 Berdasarkan Tabel 3.29. dapat diketahui bahwa dari 7 responden 

mancanegara yang pernah mengunjungi Indonesia, 6 responden atau sebesar 

85,71% diantaranya puas terhadap kunjungan mereka di Indonesia sedangkan 

sebanyak 1 responden atau sebesar 14,29% masih belum puas terhadap 

kunjungannya di Indonesia. 

Tabel 3.30. Daerah yang pernah dikunjungi di Indonesia oleh Responden Mancanegara 
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Daerah yang pernah 

dikunjungi di Indonesia 

Frekuensi Persentase (%) 

Bali 5 11,37 

Yogyakarta 7 15,92 

Makassar 1 2,27 

Lombok 2 4,54 

Jakarta  7 15,92 

Bandung 5 11,37 

Lampung  1 2,27 

Jember 1 2,27 

Surabaya 4 9,1 

Banyuwangi 1 2,27 

Probolinggo  1 2,27 

Malang  1 2,27 

Padang  1 2,27 

Cilegon  1 2,27 

Balikpapan 1 2,27 

Samarinda 1 2,27 

Bromo 1 2,27 

Cirebon  1 2,27 

Gorontalo  1 2,27 

Total 44 100 

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah  

Berdasarkan Tabel 3.30. dapat diketahui bahwa daerah yang memiliki 

frekuensi terbesar yang pernah dikunjungi di Indonesia oleh responden 

mancanegara adalah Jakarta dan Yogyakarta yang sama-sama memiliki frekuensi 

sebanyak 7 atau sebesar 15,92%, kemudian diikuti oleh Bali dan Bandung yang 

juga sama-sama memiliki frekuensi sebanyak 5 atau sebesar 11,37%, Surabaya 

sebanyak 4 atau sebesar 9,1%, dan Lombok sebanyak 2 atau sebesar 4,54%. 

Selain itu masih ada kota-kota lainnya yang memiliki frekuensi 1 atau sebesar 

2,27% seperti di Makassar, Lampung, Jember, Banyuwangi, Probolinggo, 
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Malang, Padang, Cilegon, Balikpapan, Samarinda, Ambon, Bromo, Cirebon, dan 

Gorontalo. 

Tabel 3.31. Daerah yang pernah dikunjungi di Indonesia oleh Responden Dalam Negeri 

Tempat yang pernah dikunjungi di 

Indonesia 

Frekuensi Persentase (%) 

Bali 29 26,13 

Yogyakarta 26 23,42 

Makasar 11 9,91 

Lombok 8 7,21 

Pulau Bintan 1 0,9 

Surabaya 1 0,9 

Toraja 1 0,9 

Malang 4 3,6 

Bandung 5 4,5 

Jakarta 9 8,1 

Ambon 1 0,9 

Balikpapan 2 1,81 

Blitar 1 0,9 

Jombang 1 0,9 

Solo 1 0,9 

Manado 2 1,81 

Lampung 1 0,9 

Kendari 1 0,9 

Semarang 1 0,9 

Trawas 1 0,9 

Nganjuk 1 0,9 

Madura 2 1,81 

Total 111 100 

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 

 Berdasarkan Tabel 3.31. dapat dilihat bahwa Bali merupakan daerah 

wisata yang paling sering dikunjungi oleh responden dalam negeri di Indonesia 

selama berwisata dengan frekuensi sebanyak 29 atau sebesar 26,13%, kemudian 
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diikuti oleh Yogyakarta sebanyak 26 atau sebesar 23,42%, Makassar sebanyak 11 

atau sebesar 9,91%, Jakarta sebanyak 9 atau sebesar 8,1%, Lombok sebanyak 8 

atau sebesar 7,21%, Bandung sebanyak 5 atau sebesar 4,5%, dan Malang 

sebanyak 4 atau sebesar 3,6%. Selain itu, daerah Balikpapan, Manado, dan 

Madura sama-sama memiliki frekuensi sebanyak 2 atau sebesar 1,81%. Diikuti 

juga dengan kota-kota lainnya yang memiliki frekuensi sebanyak 1 atau sebesar 

0,9% seperti Pulau Bintan, Surabaya, Toraja, Ambon, Blitar, Jombang, Solo, 

Lampung, Kendari, Semarang, Bromo, Trawas, dan Nganjuk. 

Tabel 3.32. Tema wisata favorit Responden Mancanegara 

Tema wisata favorit Frekuensi Persentase (%) 

Kebudayaan 7 30,43 

Petualangan 8 34,78 

Sejarah 5 21,74 

Keluarga 1 4,35 

Panti asuhan 1 4,35 

Kombinasi 1 4,35 

Total 23 100 

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 

 Berdasarkan Tabel 3.32. dapat diketahui bahwa petualangan merupakan 

tema wisata favorit responden mancanegara dengan frekuensi sebanyak 8 atau 

sebesar 34,78%, kemudian diikuti oleh kebudayaan sebanyak 7 atau sebesar 

30,43%, sejarah sebanyak 5 atau sebesar 21,74%, dan keluarga sebanyak 1 atau 

sebesar 4,35%. Selain pilihan yang diberikan penulis, ada hal menarik dari tema 

wisata responden mancanegara antara lain kegiatan amal seperti ke panti asuhan 
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dengan frekuensi sebanyak 1 atau sebesar 4,35% dan diikuti oleh kombinasi 

sebanyak 1 atau sebesar 4,35%.  

Tabel 3.33. Tema wisata favorit Responden Dalam Negeri 

Kegiatan wisata favorit Frekuensi Persentase (%) 

Kebudayaan 19 25,68 

Petualangan 14 18,92 

Sejarah 11 14,87 

Keluarga 21 28,38 

Tidur 2 2.7 

Pantai 2 2,7 

Agama 1 1.35 

Kuliner 1 1,35 

Hiburan 1 1,35 

Pemandangan 1 1,35 

Shopping 1 1,35 

Total 74 100 

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 

 Berdasarkan Tabel 3.33. dapat diketahui bahwa keluarga menempati 

urutan pertama dalam tema favorit berwisata bagi responden dalam negeri dengan 

frekuensi sebanyak 21 atau sebesar 28,38%. Kemudian diikuti oleh kebudayaan 

sebanyak 19 atau sebesar 25,68%, petualangan sebanyak 14 atau 18,92%, dan 

sejarah sebanyak 11 atau 14,87%. Ada juga tema wisata yang cukup menarik 

yaitu tidur sebanyak 2 atau sebesar 2,7%, pantai juga memiliki frekuensi yang 

sama dengan tidur. Tema wisata lainnya seperti agama, kuliner, hiburan, 

pemadangan, dan belanja berfrekuensi sebanyak 1 atau sebesar 1,35%. 

Tabel 3.34. Partner selama berwisata bagi Responden Mancanegara 
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Berwisata dengan siapa saja Frekuensi Persentase (%) 

Sendiri 5 29,42 

Teman-teman 3 17,65 

Keluarga 7 41,17 

Lainnya: Rekan sejawat 1 5,88 

Lainnya: Pacar 1 5,88 

Total 17 100 

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 

 Berdasarkan Tabel 3.34. dapat diketahui bahwa responden mancanegara 

sering bersama keluarganya selama berwisata, hal ini dapat dilihat dengan 

frekuensi sebanyak 7 atau sebesar 41,17%. Menghabiskan waktu berwisata 

dengan sendirian menempati urutan kedua dengan frekuensi sebanyak 5 atau 

sebesar 29,42%, kemudian diikuti oleh bersama teman-teman dengan frekuensi 

sebanyak 3 atau sebesar 17,65%. Ada juga responden yang menghabiskan waktu 

berwisata dengan rekan sejawat atau pacar mereka dengan frekuensi yang sama 

besarnya yaitu 1 atau sebesar 5,88%. 

Tabel 3.35. Partner selama berwisata bagi Responden Dalam Negeri 

Berwisata dengan siapa saja Frekuensi Persentase (%) 

Sendiri 4 7.2 

Teman-teman 23 41.9 

Keluarga 28 50.9 

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 

 Berdasarkan Tabel 3.35. dapat diketahui bahwa responden dalam negeri 

berwisata bersama keluarga dengan frekuensi sebanyak 28 atau sebesar 50,9%, 



124 
 

kemudian diikuti oleh teman-teman sebanyak 23 atau sebesar 41,9%, dan sendiri 

sebanyak 4 atau sebesar 7,2%. 

Tabel 3.36. Lama waktu berwisata dari Responden Mancanegara 

Berapa lama berwisata Frekuensi Persentase (%) 

1 - 2 minggu 7 46,67 

Hampir 1 bulan 5 33,33 

Lebih dari 1 bulan 3 20 

Total 15 100 

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 

 Dari Tabel 3.36. dapat diketahui bahwa 1-2 minggu merupakan lama 

waktu yang dimanfaatkan oleh responden mancanegara untuk berwisata dengan 

frekuensi sebanyak 7 atau sebesar 46,67%, kemudian diikuti dengan hampir 1 

bulan sebanyak 5 atau sebesar 33,33%, dan lebih dari 1 bulan sebanyak 3 atau 

sebesar 20%. 

Tabel 3.37. Lama waktu berwisata dari Responden Dalam Negeri 

Berapa lama berwisata Frekuensi Persentase (%) 

1 - 2 minggu 36 94,74 

Hampir 1 bulan 1 2,63 

Lebih dari 1 bulan 1 2,63 

Total 38 100 

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 

 Berdasarkan Tabel 3.37. lama waktu berwisata yang dimanfaatkan oleh 

responden dalam negeri adalah 1-2 minggu dengan frekuensi sebanyak 36 atau 
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sebesar 94,74%, kemudian diikuti dengan hampir 1 bulan dan lebih dari 1 bulan 

yang sama banyaknya yaitu 1 atau sebesar 2,63%. 

Tabel 3.38. Bulan yang dimanfaatkan untuk berwisata dari Responden Mancanegara 

Bulan yang dimanfaatkan 

untuk berwisata Frekuensi Persentase (%) 

Januari 1 2,63 

Februari 1 2,63 

Maret 2 5,26 

April 2 5,26 

Mei 3 7,89 

Juni 5 13,17 

Juli 5 13,17 

Agustus 5 13,17 

September 3 7,89 

Oktober 2 5,26 

November 3 7,89 

Desember 4 10,52 

Lainnya : kapan saja 2 5,26 

Total 38 100 

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 

 Berdasarkan Tabel 3.38. dapat diketahui bahwa bulan yang dimanfaatkan 

oleh responden mancanegara untuk berwisata adalah bulan Juni, Juli, dan Agustus 

yang sama-sama memiliki frekuensi sama yaitu sebanyak 5 atau sebesar 13,17%, 

kemudian diikuti oleh bulan Desember sebanyak 4 atau sebesar 10,52%. Selain itu 

bulan Mei, September, dan November menempati urutan ketiga sebanyak 3 atau 

sebesar 7,89%, diikuti oleh bulan Maret, April, Oktober, dan lainnya yaitu kapan 

saja dengan frekuensi sebanyak 2 atau sebesar 5,26%. Sementara bulan Januari 

dan Februari memiliki frekuensi 1 atau sebesar 2,63%. 

Tabel 3.39. Bulan yang dimanfaatkan untuk berwisata dari Responden Mancanegara 
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Kapan berwisata Frekuensi Persentase (%) 

Januari 4 6.45 

Februari 0 0 

Maret 0 0 

April 0 0 

Mei 1 1.61 

Juni 9 14.52 

Juli 13 20.97 

Agustus 4 6.45 

September 1 1.61 

Oktober 3 4.84 

November 1 1.61 

Desember 23 37.1 

Lainnya : kapan saja 3 4.84 

Total 62 100 

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 

 Berdasarkan Tabel 3.39. dapat diketahui bahwa bulan Desember 

merupakan bulan yang dimanfaatkan responden dalam negeri untuk berwisata 

dengan frekuensi sebanyak 23 atau sebesar 37,1%, kemudian diikuti oleh bulan 

Juli sebanyak 13 atau sebesar 20,97%, Juni sebanyak 9 atau sebesar 14,52%, dan 

bulan Januari dan Agustus yang memiliki frekuensi sama sebanyak 4 atau sebesar 

6,45%. Selain itu, ada juga yang berwisata di bulan Oktober dan lainnya yang 

kapan saja waktunya masing-masing sebanyak 3 atau sebesar 4,84%. Sementara 

itu, bulan Mei, September, dan November berfrekuensi sama sebanyak 1 atau 

sebesar 1,61%. 
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Tabel 3.4. Klasifikasi Transportasi yang digunakan saat berwisata dari Responden 

Mancanegara 

Transportasi yang digunakan saat 

berwisata Frekuensi Persentase (%) 

Pesawat 10 50 

Bus/Mobil 7 35 

Kereta api 3 15 

Total 20 100 

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 

 Berdasarkan Tabel 3.40. dapat diketahui bahwa transportasi yang 

digunakan selama berwisata oleh responden mancanegara adalah pesawat dengan 

frekuensi sebanyak 10 atau sebesar 50%, diikuti oleh bus atau mobil sebanyak 7 

atau sebesar 35%, dan kereta api sebanyak 3 atau sebesar 15%. 

Tabel 3.41. Klasifikasi Transportasi yang digunakan saat berwisata dari Responden Dalam 

Negeri 

Transportasi yang digunakan saat 

berwisata Frekuensi Persentase (%) 

Pesawat 23 37,1 

Bus/Mobil 31 50 

Kereta api 8 12,90 

Total 62 100 

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 

 Berdasarkan Tabel 3.41. dapat diketahui bahwa alat transportasi yang 

digunakan selama berwisata oleh responden dalam negeri adalah pesawat dengan 

jumlah frekuensi 23 atau sebesar 37,1%, bus atau mobil sebanyak 31 atau sebesar 

50%, dan kereta api sebanyak 8 atau sebesar 12,9%. 

Tabel 3.42. Klasifikasi Penginapan saat berwisata dari Responden Mancanegara 



128 
 

Dimana tinggal selama berwisata Frekuensi Persentase (%) 

Home stay 5 33,33 

Resort 2 13,33 

Hotel 7 46,67 

Lainnya: Hostel 1 6,67 

Total 15 100 

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 

 Berdasarkan Tabel 3.42. dapat diketahui bahwa hotel merupakan tempat 

penginapan yang banyak dipilih oleh responden mancanegara dengan frekuensi 

sebanyak 7 atau sebesar 46,67%, kemudian diikuti oleh home stay sebanyak 5 

atau sebesar 33,33%, resort sebanyak 2 atau sebesar 13,33%, dan lainnya yaitu 

hostel sebanyak 1 atau sebesar 6,67%. 

Tabel 3.5. Klasifikasi Penginapan saat berwisata dari Responden Dalam Negeri 

Dimana tinggal selama berwisata Frekuensi Persentase (%) 

Home stay 7 16,67 

Resort 6 14,28 

Hotel 27 64,29 

Rumah teman 2 4,76 

Total 42 100 

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 

 Berdasarkan Tabel 3.43. dapat diketahui bahwa hotel merupakan tempat 

penginapan yang banyak dipilih oleh responden dalam negeri dengan frekuensi 

sebanyak 27 atau sebesar 64,29%, kemudian diikuti oleh home stay sebanyak 7 
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atau sebesar 16,67%, resort sebanyak 6 atau sebesar 14,28%, dan rumah teman 

juga dipilih oleh responden dengan frekuensi sebanyak 2 atau sebesar 4,76%. 

Tabel 3.44. Klasifikasi Anggaran Wisata dari Responden Mancanegara 

Anggaran Berwisata Frekuensi Persentase (%) 

US$ 500 – US$ 1.000 4 36,3 

US$ 1.000 – US$ 2.000 2 18,2 

> US$ 2.000 3 27,3 

Lainnya: US$ 100 - US$500 1 9,1 

Lainnya: Tergantung dengan waktu 1 9,1 

Total 11 100 

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 

 Berdasarkan Tabel 3.44. dapat diketahui bahwa anggaran yang digunakan 

untuk berwisata adalah US$ 500 – US$ 1.000 dengan frekuensi sebanyak 4 atau 

sebesar 36,3%, kemudian diikuti oleh lebih dari US$ 2.000 sebanyak 3 atau 

sebesar 27,3%, dan US$ 1.000 – US$ 2.000 sebanyak 2 atau sebesar 18,2%. 

Selain itu, ada juga yang menyiapkan budget sebesar US$ 100 – US$ 500 untuk 

berwisata sebanyak 1 atau sebesar 9,1%, dan ada juga yang menyesuaikan dengan 

waktu berwisata sebanyak 1 atau sebesar 9,1%. 

Tabel 3.6. Klasifikasi Anggaran Wisata dari Responden Dalam Negeri 

Anggaran Berwisata Frekuensi Persentase (%) 

Rp 5 - 10 juta 35 79,55 

Rp 10 - 20 juta 6 13,64 

> Rp 20 juta 1 2,27 

Lainnya: Rp 1,5 juta 1 2,27 

Tidak menjawab 1 2,27 

Total 44 100 
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Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 

 Berdasarkan Tabel 3.45. dapat diketahui bahwa budget yang digunakan 

responden dalam negeri untuk berwisata adalah Rp 5 – 10 juta dengan jumlah 

frekuensi sebanyak 35 atau sebesar 79,55%, kemudian diikuti oleh Rp 10 – 20 

juta sebanyak 6 atau sebesar 13,64%. Ada juga yang menghabiskan anggaran 

lebih dari Rp 20 juta untuk sekali berwisata di mana total frekuensinya sama 

dengan yang menghabiskan anggaran Rp 1,5 juta yaitu sebanyak 1 atau sebesar 

2,27%. 

Tabel 3.7. Penggunaan jasa agen perjalanan oleh Responden Mancanegara 

Pernah menggunakan jasa agen 

perjalanan Frekuensi Persentase (%) 

Ya 6 50 

Tidak 6 50 

Total 12 100 

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 

 Berdasarkan Tabel 3.46. dapat diketahui bahwa jumlah frekuensi antara 

responden mancanegara yang menggunakan jasa agen perjalanan atau tidak sama 

banyaknya yaitu 6 atau sebesar 50%. 

Tabel 3.47. Penggunaan jasa agen perjalanan oleh Responden Dalam Negeri 

Pernah menggunakan jasa agen 

perjalanan Frekuensi Persentase (%) 

Ya 20 52,63 

Tidak 18 47,37 

Total 38 100 
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Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 

 Berdasarkan Tabel 3.47. dapat diketahui bahwa jumlah frekuensi 

responden dalam negeri menggunakan jasa agen perjalanan lebih besar 

dibandingkan yang tidak menggunakan jasa agen perjalanan. Persentase 

responden dalam negeri yang menggunakan jasa agen perjalanan adalah sebesar 

52,63% sedangkan responden yang tidak menggunakan jasa agen perjalanan 

adalah sebesar 47,37%. 

Tabel 3.48. Pelayanan yang diharapkan oleh Responden Mancanegara terhadap Agen 

Perjalanan 

Pelayanan yang diharapkan dari agen 

perjalanan Frekuensi Persentase (%) 

Jangkauan harga yang sesuai dengan 

anggaran  6 40 

Kebutuhan perjalanan terorganisasi 

dengan baik 5 33,33 

Memiliki banyak informasi tentang tujuan 

perjalanan 2 13,33 

Pemandu wisata yang menyenangkan  1 6,67 

Lainnya: Penyusunan rencana perjalanan 

untuk beberapa kota secara efisien 1 6,67 

Total 15 100 

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 

 Berdasarkan Tabel 3.48. dapat diketahui bahwa jangkauan harga yang 

sesuai dengan anggaran merupakan pelayanan yang diharapkan oleh responden 

mancanegara terhadap agen perjalanan dengan frekuensi sebanyak 6 atau sebesar 

40%, kemudian diikuti dengan kebutuhan perjalanan terorganisasi dengan baik 

sebanyak 5 atau sebesar 33,33%, memiliki banyak informasi tentang tujuan 

perjalanan sebanyak 2 atau sebesar 13,33%, dan pemandu wisata yang 
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menyenangkan sebanyak 1 atau sebesar 6,67%. Sementara itu, ada juga lainnya 

seperti penyusunan rencana perjalanan untuk beberapa kota secara efisien 

sebanyak 1 atau sebesar 6,67%. 

Tabel 3.49. Pelayanan yang diharapkan oleh Responden Dalam Negeri terhadap Agen 

Perjalanan 

Pelayanan yang diharapkan dari agen 

perjalanan Frekuensi Persentase (%) 

Jangkauan harga yang sesuai dengan 

anggaran  22 28.2 

Kebutuhan perjalanan terorganisasi dengan 

baik 22 28.2 

Memiliki banyak informasi tentang tujuan 

perjalanan 15 19.24 

Pemandu wisata yang menyenangkan  18 23.07 

Tidak menjawab 1 1.29 

Total 78 100 

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 

 Berdasarkan Tabel 3.49. dapat diketahui bahwa jangkauan harga yang 

sesuai dengan anggaran dan kebutuhan perjalanan terorganisasi dengan baik 

merupakan pelayanan yang diharapkan oleh responden dalam negeri terhadap 

agen perjalanan dengan frekuensi yang sama besarnya yaitu 22 atau sebesar 

28,2%. Kemudian diikuti oleh pemandu wisata yang menyenangkan dengan 

frekuensi sebanyak 18 atau sebesar 23,07%, dan memiliki banyak informasi 

tentang tujuan perjalanan dengan frekuensi sebanyak 15 atau sebesar 23,07%. 

Tabel 3.50. Frekuensi akses internet oleh Responden Mancanegara 

Frekuensi akses internet Frekuensi Persentase (%) 

Hampir setiap hari  11 91.67 

Dua – tiga kali seminggu  0 0 

Sekali dalam dua minggu  0 0 
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Frekuensi akses internet Frekuensi Persentase (%) 

> sekali dalam dua minggu 0 0 

Tidak menjawab 1 8.33 

Total 12 100 

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 

 Dari Tabel 3.50. dapat diketahui bahwa hampir setiap hari responden 

mancanegara mengakses internet dengan frekuensi sebanyak 11 atau sebesar 

91,67%, sementara sisanya tidak menjawab. 

Tabel 3.51. Frekuensi akses internet oleh Responden Dalam Negeri 

Frekuensi akses internet Frekuensi Persentase (%) 

Hampir setiap hari  35 92,1 

Dua – tiga kali seminggu  3 7,9 

Sekali dalam dua minggu  0 0 

> sekali dalam dua minggu 0 0 

Total 38 100 

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 

 Dari Tabel 3.51. dapat diketahui bahwa responden dalam negeri sebagian 

besar mengakses internet hampir setiap hari dengan jumlah frekuensi sebanyak 35 

atau sebesar 92,1%. Sementara sisanya dengan frekuensi sebanyak 3 atau sebesar 

7,9% mengakses internet dua sampai tiga kali seminggu. 

Tabel 3.52. Klasifikasi Faktor yang dilihat oleh Responden Mancanegara terhadap Website 

Yang dilihat dari website Frekuensi Persentase (%) 

Keamanan, kepercayaan  4 21,05 

Informasi 11 57,89 
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Yang dilihat dari website Frekuensi Persentase (%) 

Testimonial 3 15,8 

Lainnya: Kombinasi 1 5,26 

Total 19 100 

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 

 Berdasarkan Tabel 3.52. dapat diketahui bahwa informasi merupakan 

faktor penting dari sebuah website oleh responden mancanegara dengan frekuensi 

sebanyak 11 atau sebesar 57,89%, kemudian diikuti oleh keamanan dan 

kepercayaan sebanyak 4 atau sebesar 21,05%, dan testimonial sebanyak 3 atau 

sebesar 15,8%. Sementara itu ada juga yang memilih lainnya yaitu kombinasi dari 

keamanan, kepercayaan, informasi, dan testimonial sebanyak 1 atau sebesar 

5,26%. 

Tabel 3.8. Klasifikasi Faktor yang dilihat oleh Responden Dalam Negeri terhadap Website 

Yang dilihat dari website Frekuensi Persentase (%) 

Keamanan, kepercayaan  11 17,75 

Informasi 34 54,84 

Testimonial 9 14,52 

Lainnya: Sesuai kebutuhan 1 1,61 

Lainnya: Tampilan 3 4,84 

Lainnya: Kelengkapan info 1 1,61 

Lainnya: Kemudahan dalam mengakses 1 1,61 

Lainnya: Sederhana 1 1,61 

Lainnya: Mengunduh file 1 1,61 

Total 62 100 

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 
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 Berdasarkan Tabel 3.53. dapat diketahui bahwa informasi merupakan 

faktor yang dicari atau dilihat oleh responden dalam negeri terhadap website 

dengan frekuensi sebanyak 34 atau sebesar 54,84%. Kemudian diikuti oleh 

keamanan dan kepercayaan website dengan frekuensi sebanyak 11 atau sebesar 

17,75%, testimonial sebanyak 9 atau sebesar 14,52%, dan tampilan sebanyak 3 

atau sebesar 4,84%. Selain itu, responden juga melihat dari faktor sesuai 

kebutuhan, kelengkapan info, kemudahan dalam mengakses, sederhana, dan 

mengunduh file dari apa yang responden lihat dari sebuah website dengan 

frekuensi sama-sama 1 atau sebesar 1,61%. 

Tabel 3.9. Penggunaan Internet untuk melihat informasi wisata oleh Responden 

Mancanegara  

Melihat informasi wisata dari internet Frekuensi Persentase (%) 

Pernah 12 100 

Tidak pernah 0 0 

Total 12 100 

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 

 Berdasarkan Tabel 3.54. semua responden dengan frekuensi sebanyak 12 

atu sebesar 100% pernah memanfaatkan internet untuk melihat informasi wisata. 

Tabel 3.55. Penggunaan Internet untuk melihat informasi wisata oleh Responden Dalam 

Negeri  

Melihat informasi wisata dari internet Frekuensi Persentase (%) 

Pernah 32 84,21 

Tidak pernah 5 13,16 

Tidak menjawab 1 2,63 

Total 38 100 
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Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 

 Berdasarkan Tabel 3.55. dapat diketahui bahwa sebanyak 32 atau sebesar 

84,21% responden dalam negeri melihat informasi wisata dari internet, sementara 

sisanya sebesar 13,16% tidak pernah melihat informasi wisata dari internet.Selain 

itu, ada juga yang tidak menjawab dengan frekuensi 1 atau sebesar 2,63%. 

Tabel 3.56. Klasifikasi sumber informasi wisata dari internet oleh Responden Mancanegara  

Sumber informasi wisata dari internet Frekuensi Persentase (%) 

Social networking (Facebook, Twitter, 

MySpace, etc) 3 20 

Forum perjalanan 6 40 

Web agen perjalanan  2 13.32 

Website resmi kota atau negara 1 6.67 

Lainnya: Blog 1 6.67 

Lainnya: Website penerbangan 1 6.67 

Lainnya: Website pemerintah, kebudayaan 1 6.67 

Total 15 100 

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 

 Berdasarkan Tabel 3.56. dapat diketahui bahwa sumber informasi wisata 

dari internet yang dimanfaatkan oleh responden mancanegara adalah forum 

perjalanan dengan frekuensi sebanyak 6 atau sebesar 40%, kemudian diikuti oleh 

social networking sebanyak 3 atau sebesar 20%, web agen perjalanan sebanyak 2 

atau sebesar 13,32%, dan website resmi kota atau negara sebanyak 1 atau sebesar 

6,67%. Selain itu, sumber informasi lainnya yaitu blog, website penerbangan, dan 

website pemerintahan dan kebudayaan sebanyak 1 atau sebesar 6,67%. 

Tabel 3.57. Klasifikasi sumber informasi wisata dari internet oleh Responden Dalam Negeri 
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Sumber informasi wisata dari internet Frekuensi Persentase (%) 

Social networking (Facebook, Twitter, 

MySpace, etc) 18 30 

Forum travel  14 23,33 

Web agen perjalanan  12 20 

Website resmi dari kota atau negara 11 18,33 

Tidak menjawab 5 8,34 

Total 60 100 

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 

 Berdasarkan Tabel 3.57. dapat diketahui bahwa sumber informasi dari 

internet yang dimanfaatkan oleh responden dalam negeri untuk mencari informasi 

pariwisata adalah social networking dengan frekuensi sebanyak 18 atau sebesar 

30%. Kemudian diikuti oleh forum travel sebanyak 14 atau sebesar 23,33%, web 

agen perjalanan sebanyak 12 atau sebesar 20%, dan website resmi dari kota atau 

negara sebanyak 11 atau sebesar 18,33%. 

Tabel 3.58. Klasifikasi informasi wisata yang diharapkan oleh Responden Mancanegara  

Informasi wisata yang dicari dari 

internet Frekuensi Persentase (%) 

Transportasi 9 30 

Akomodasi 9 30 

Ulasan dari pengalaman wisatawan 5 16,67 

Rekomendasi tempat wisata  6 20 

Lainnya: Aktivitas daerah setempat 1 3,33 

Total 30 100 

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 
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 Berdasarkan Tabel 3.58. dapat diketahui bahwa informasi wisata yang 

diharapkan oleh responden mancanegara adalah informasi tentang transportasi dan 

akomodasi yang memiliki frekuensi sama sebanyak 9 atau sebesar 30%, kemudian 

diikuti oleh rekomendasi tempat wisata sebanyak 6 atau sebesar 20%, ulasan dari 

pengalaman wisatawan sebanyak 5 atau sebesar 16,67%, dan lainnya yaitu 

informasi tentang aktivitas daerah setempat sebanyak 1 atau sebesar 3,33%. 

Tabel 3.59. Klasifikasi informasi wisata yang diharapkan oleh Responden Dalam Negeri  

Informasi wisata yang dicari dari 

internet Frekuensi Persentase (%) 

Transportasi 12 16,44 

Akomodasi 19 26,02 

Ulasan dari pengalaman wisatawan 15 20,55 

Rekomendasi tempat wisata  26 35.62 

Tidak menjawab 1 1,37 

Total 73 100 

Sumber: Data kuesioner yang telah diolah 

 Berdasarkan Tabel 3.59. dapat diketahui bahwa rekomendasi tempat 

wisata merupakan informasi wisata yang dicari dari internet oleh responden dalam 

negeri dengan frekuensi sebanyak 26 atau sebesar 35,62%. Kemudian diikuti oleh 

akomodasi sebanyak 19 atau sebesar 26,02%, ulasan dari pengalaman wisatawn 

sebanyak 15 atau sebesar 20,55%, dan informasi tentang transportas sebanyak 12 

atau sebesar 16,44%. 
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