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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan bisnis dan teknologi informasi berbasis komputer yang sangat pesat

telah membuat banyak perubahan dalam sendi kehidupan manusia dan harus diakui

kemajuan tersebut telah menguasai seluruh aspek kehidupan, salah satunya adalah makin

dibutuhkannya alat pengolahan data yang berfungsi untuk menghasilkan suatu informasi.

Ditengah-tengah persaingan industri jasa seperti jasa tour and travel yang semakin

menjamur dengan disertai kecenderungan loyalitas pelanggan yang memudar, perusahaan

harus menata ulang proses bisnis dan merubah paradigma dalam melayani pelanggannya.

Perusahaaan masih condong melihat kebutuhan para pelanggan dari persepsinya sendiri

lambat laun akan ditinggalkan. Promosi merupakan salah satu hal terpenting dalam suatu

perusahaan untuk memasarkan produk mereka, berbagai cara dilakukan dengan berbagai

media. Namun yang terpenting adalah meraih loyalitas pelanggan untuk membeli

kembali dan merekomendasikan kecalon pelanggan lain.

Perusahaan biro perjalanan Tuah Sri Angkasa tour and travel tidak hanya sekedar

menjual produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan tetapi juga menciptakan

hubungan silaturrahmi yang baik antara perusahaan, karyawan dan pelanggan.

Perusahaan harus mampu melatih karyawan dan memperlakukan dengan baik karena

apabila diperlakukan dengan buruk maka mereka bisa saja menyampaikan atau

memperlakukan hal-hal yang buruk terhadap pelanggan. Oleh karena itu apabila

hubungan ini dikelola dengan baik, maka akan mendatangkan keuntungan yang lebih

bagi perusahaan sehingga dapat dipastikan pelanggan akan setia kepada perusahaan.

Sementara disisi lain, pelanggan memiliki kecenderungan perubahan prilaku bertransaksi

tidak hanya ” beli barang-dapat barang-selesai” akan tetapi meningkat menjadi ”beli

barang -memilih service - dapat barang – service - beli lagi” sehingga pelanggan

menginginkan hubungan dua arah dengan perusahaan-perusahaan yang mampu

memberikan pelayanan tambahan tanpa penambahan biaya. Salah satu cara atau strategi
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dasar yang dapat dilakukan adalah perusahaan harus dapat menyediakan pelayanan yang

baik dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan pelanggan tepat waktu, membagun

interaksi dua arah dengan pelanggan sehingga dapat mengikat dan menarik perhatian

pelanggan sehingga dapat mengembangkan jangkauan target mulai dari pangsa pasar

maupun produk dari perusahaan. Oleh karena itu Customer Relationship Management

(CRM), dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan silaturrahmi yang baik, merencanakan

promosi yang tepat, mempertahankan dan mengikat pelanggan sehingga meningkatkan

nilai kompetitif yang baik, meningkatkan keuntungan dengan harapan dapat

menimbulkan rasa kepercayaan dan kesetiaan pelanggan pada perusahaan PT.Tuah Sri

Angkasa.

Untuk mengetahui bagaimana cara menerapkan CRM dalam meningkatkan

pelayanan pihak tour and travel pada PT.Tuah Sri Angkasa, maka penulis berkeinginan

untuk melakukan studi lanjut dengan membuat tugas akhir ini dengan judul ”

Implementasi Customer Relationship Management (CRM) menggunakan SMS pada

sistem penjualan tiket pesawat ( Studi Kasus : PT. Tuah Sri Angkasa) ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah yaitu ”

Bagaimana menerapkan konsep Customer Relationship Management (CRM) dengan

menggunakan SMS Gateway pada sistem penjualan tiket pesawat untuk dapat

meningkatkan manajemen hubungan relasi antara PT. Tuah Sri Angkasa dengan

pelanggannya ”.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis hanya membatasi pada :

1. Sistem penjualan tiket pesawat ini hanya membahas 6 modul yaitu modul dan

pesawat , modul data rute pesawat , modul data kelas, modul data penjualan

tiket, modul data boking tiket dan modul data pelanggan.

2. Strategi/pendekatan CRM yang dibahas hanya ada 6 modul yaitu modul

pengingat  ulang tahun, modul pengingat hari besar, modul sms kritik dan
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saran, modul sms booking tiket, modul reward,modul untuk transaksi jarak

jauh, modul berdasarkan kebiasaaan rute dan modul personalisasi.

3. Sistem ini tidak membahas tentang penjualan tiket pesawat via SMS yang

langsung terkoneksi ke maskapai penerbangan.

4. penggunaan modem SMS server yang digunakan adalah jenis modem GSM

Siemens C55

1.4 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian dan penyusunan Tugas Akhir ini

adalah:

1.Untuk mempelajari konsep dan strategi CRM (Customer Relationship

Management )

2.Menerapkan konsep CRM (Customer Relationship Management ) pada sistem

penjualan tiket pesawat di PT. Tuah Sri Angkasa

3.Untuk meningkatkan manajemen hubungan relasi antara perusahaan dengan

pelanggannya di PT. Tuah Sri Angkasa

4.Memanfaatkan teknologi SMS pada PT. Tuah Sri Angkasa Tour & travel

1.5 Metodologi Penelitian

Adapun tahap-tahap yang akan dilakukan Penyusunan Tugas Akhir  ini antara lain :

1. Tahap Pengumpulan, meliputi :

a.Studi literatur, yaitu dengan cara membaca buku atau majalah yang berkaitan

dan sumber-sumber kepustakaan lainnya.

b.Wawancara, yaitu bertanya secara langsung dengan nara sumber.

c.Questioner, yaitu mnyebarkan angket yang berisi pertanyaan ke konsumen

untuk mencari survey kepuasan pelanggan.

2. Perancangan, yaitu merancang sistem yang telah dianalisa untuk dilakukan

tahapan selanjutnya

3. mengimplemantasikan sistem informasi Pengimplemantasian Sistem, yaitu yang

telah dibuat untuk dilakukan pengujian
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1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini dibagi menjadi beberapa bab, hal ini

dimaksudkan agar dapat diketahui tahapan dan batasannya. Adapun sistematikanya

sebagai berikut :

BAB I    PENDAHULUAN

Pada Bab ini membahas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah,

Tujuan, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II   LANDASAN TEORI

Pada Bab ini akan membahas dan menjelaskan dasar teori pendukung dari segi

konsep mengenai perancangan software aplikasi yang akan dibuat.

BAB III METODOLOGI

Pada Bab ini akan dibahas metodologi atau urutan, tata cara dan langkah-

langkah penelitian dari tahap persiapan hingga pengimplementasian sistem.

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN

Berisi pembahasan mengenai analisa kebutuhan dan perancangan sistem antara

lain analisa proses bisnis, analisa cost and benefit, serta analisa kepuasan

konsumen yang dibantu dengan memanfaatkan beberapa tools analisis seperti

Flowchart System, Data Flow Diagram, Entity Relationship Diagram, dan User

Interface.

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Berisi penjelasan mengenai langkah-langkah implementasi dan pengujian

sistem.  Dalam hal ini akan dipertimbangkan analisis biaya dan manfaat dari

sistem yang akan dirancang yang diharapkan akan menurangi biaya operasional

perusahaan dan menambaahkan profit perusahaan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran tentang sistem yang akan dibuat.


