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Abstrak - PT. Jasa Marga Pesero adalah salah satu BUMN yang mengelola jalan tol di dalam dan luar kota
Jakarta. Pengguna jalan tol dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat seiring dengan makin
meningkatnya jumlah kendaraan. Kemacetan di pintu tol pun tidak bisa dihindari setiap harinya, hal ini
menyebabkan para pengguna jalan tol merasa kecewa dengan pengelolaan jalan tol tersebut. Atas dasar inilah
PT. Jasa Marga Bekerja saman dengan Bank Mandiri menerbitkan E Toll Card. Tujuannya jelas untuk
mempercepat transaksi di pintu tol sehingga mengurangi kemacetan dan mempermudah pelanggan dalam
membayar. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan penjualan E Tollcard dengan menerapkan konsep
Total Quality Management dan Strategi E Bisnis.Konsep TQM yang dikembangkan ada beberapa sudut
pandang salah satunya adalah faktor Quality diamana PT. Jasa Marga dan Bank Mandiri harus memperhatikan
qualitas layanan dan produk E Toll Card serta Strategi E bisnisnya dengan memperhatikan peranan IT.
Dengan merujuk Data-data transaksi pengguna di jalan tol yang dikelola BUMN tersebut dan starategi yang
penulis usulkan, diharapkan penggunaan E Toll Card dapat maksimal. Sehingga dapat meningkatkan kepuasan
pelanggan yang pada akhirnya dapat mengoptimalkan penjualan E Toll Card.
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1. PENDAHULUAN
Total
Quality
Management
memeng
berkembang pesat diberbagai macam bisnis tidak
terkecuali bisnis jalan tol. Pengelola jalan tol selain
dituntut untuk melakuakan evaluasi total terhadap
kinerja perusahaannya, mereka juga dituntut untuk
melakukan strategi bisnis yang jitu dalam mengelola
pelanggannya, salah satunya adalah penggunaan E
TOLL CARD. Strategi ini merupakan anti klimaks dari
makin padat dan macetnya jalan tol baik dalam kota
maupun luar Jakarta. Diperlukan kerjasama yang baik
dengan Bank untuk mengatur regulasi transaksi E
TOLL CARD. Pengoperasian E TOLL CARD yang di
luncurkan oleh Menteri Negara BUMN Beberapa
waktu yang lalu masih mengalami kendala dalam
penjualannya. Diperlukan Implementasi Total Quality
Management dan Strategi E Bisnis yang baik agar
kendala tersebut tertangani dengan baik dan pada
akhirnya kepuasan pelanggan yang didapat, sehingga
masyarakan pengguna jalan tol tidak ragu membeli E
TOLL CARD dan penjualannyapun optimal.
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Total Quality Management
Total Quality Management dapat diartikan
sebagai konsep perbaikan yang dilakukan secara terus

menerus oleh perusahaan , yang melibatkan semua
bagian baik karyawan di setiap level organisasi
maupun pimpinan dan seluruh jajarannya, untuk
mencapai kualitas yang ‘exellent’ dalam semua aspek
organisasi
melalui
proses
manajemen
(Dipietro,1993;Greg et al,1994)[1].
Total Quality Manajement juga dapat dijabarkan
menjadi :
a. Pengertian Total dalam TQM
Kata Total adalah menyeluruh atau Strategi
perusahaan secara menyeluruh yang melibatkan semua
jenjang dan jajaran baik manajemen maupun
karyawan bahkan mitra perusahaan yang terlibat. Kata
“Total” dalam TQM mencakup tidak hanya pengguna
akhir dan pembeli eksternal saja, tetapi juga pelanggan
internal,
pemasok
bahkan
personalia
yang
mendukung. Seperti pihak Jasa Marga dan Bank
Mandiri serta para pelanggan dan pihak yang
mempromosikan atau mengiklankannya.
b. Pengertian Kualitas dalam TQM
Kualitas bukan Cuma berarti mutu, tetapi
dapat juga berarti pelayanan atau kecepatan bahkan
kemudahan dalam bertransaksi. Kualitas yang baik
yang menentukan adalah para pelanggan dalam hal ini
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pengguna jalan tol. Walaupun definisi kualitas juga
tergantung macam pelanggan, latar belakang ekonomi
dan emosi serta karakter pelanggan bahkan tingkat
pendidikan dan keadaan sosial ekonomi pelanggan
tersebut. Tetapi TQM harus dapat menyajikan mutu
yang paling baik.
c. Pengertian Manajemen dalam TQM
Perubahan dan restrukturisasi Manjemen
perusahaan harus selalu dilakukan dalam rangka
perbaikan kinerja dan pelayanan perusahaan terhadap
pelanggan, misalnya mencakup visi dan misi
perusahan, organisasi taktis dan strategis, aspek
manajerial dan aplikasinya terhadap pelayanan
pelanggan. Apalagi penerapan teknologi baru yang
akan diterapkan terhadap pelanggan dan melibatkan
perusahaan lain. Diperlukan strategi khusus untuk
menangani hal tersebut.
Total Quality Management merupakan
pendekatan sistem secara menyeluruh dan merupakan
bagian yang terintegrasi dari strategi tingkat tinggi.
Sistem ini bekerja secara horizontal melintasi semua
fungsi tingkatan manajemen dan melibatkan semua
karyawan mulai tingkat bawah sampai atas dan meluas
dari hulu ke hilir dan mencakup mata rantai pemasok
dan customer. Ada 4 prinsip utama TQM yaitu :
Kepuasan Pelanggan, Respon terhadap setiap orang,
Manajemen berdasarkan fakta dan perbaikan
berkesinambungan.[1]
Kehadiran TQM sebagai paradigma baru
menuntut komitmen jangka panjang dan perubahan
total atas paradigma manajemen tradisional. Perlunya
perubahan total dikarenakan cara menjalankan bisnis
dengan TQM berbeda sekali dengan cara tradisional.
Perbedaan pokok adalah berupa karakteristik yang
tercakup dalam unsur-unsur TQM, yang meliputi:
Fokus pada pelanggan baik eksternal maupun
internal
2. Memiliki obsesi tinggi terhadap kualitas
3. Pendekatan ilmiah dalam pengambilan
keputusan dan pemecahan masalah
4. Adanya komitmen jangka panjang
5. Kerja sama tim disemua lini dan bagian
6. Adanya keterlibatan dan pemberdayaan
karyawan
7. Perbaikan proses secara berkesinambungan
dan terus menerus
8. Adanya pendidikan dan pelatihan karyawan
yang bersifat bottom-up
9. Adanya kebebasan yang terkendali
10. Adanya kesatuan tujuan

dengan mengunakan pendekatan tradisional. Beberapa
kekurangan atau kesalahan tersebut [2], antara lain
sebagai berikut:
1) Berfokus pada jangka pendek
2) Cenderung bersifat arogan, tidak berfokus pada
pelanggan
3) Memandang rendah kontribusi potensial
karyawan
4) Menganggap bahwa mutu yang lebih baik hanya
dapat dicapai dengan biaya yang tinggi
5) Mengutamakan bossmanship bukan leadership
2.2 E Businnes
Pengertian e-Bisnis atau Electronic bisnis adalah
kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan
semiotomatis dilakukan dengan menggunakan
teknologi elektronik dan juga dibantu sarana internet.
E-business memungkinkan suatu perusahaan untuk
berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal
dan eksternal secara lebih efisien dan fleksibel serta
cepat[3]. E-business juga banyak dipakai untuk
berkomunikasi dengan suplier dan mitra bisnis
perusahaan, serta memenuhi permintaan dan melayani
kepuasan pelanggan secara lebih baik
a. Model dan karakteristik Bisnis B2B :
Merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku
bisnis atau transaksi secara elektronik antar
perusahaan yang dilakukan secara rutin dan dalam
kapasitas produk yang besar[4].
1.

1.

Munculnya TQM juga dikarenakan adanya
kekurangan atau kesalahan dalam menjalankan bisnis
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2.

3.
4.
5.

Pertukaran informasi yang dilakukan antar
pebisnis tersebut atas dasar kebutuhan dan
kepercayaan.
Pertukaran Informasi yang dilakukan dengan
format yang sudah disepakati dan Service sistem
yang digunakan antar kedua pembisnis juga
menggunakan standard yang sama.
Salah satu pelaku bisnis tidak harus menunggu
rekan bisnisnya untuk mengirimkan datanya.
Sarana yang digunakan EDI (Electronic Data
Interchange )
Model yang umum digunakan adalah peer-topeer, dengan model ini antar pelaku bisnis lebih
mudah untuk mendistribusikan informasi yang
dimilikinya.

b. Model dan Karakteristik B2C :
Merupakan sistem komunikasi bisnis antar
pelaku bisnis dengan konsumen untuk memenuhi
kebutuhan tertentu pada saat tertentu, yang meliputi :
1. Informasi disebarkan secar umum.
2. Pelayanan yang diberikan bersifat umum
sehingga banyak digunakan oleh banyak orang.
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3.

4.

Pelayanan
yang
diberikan
berdasarkan
permintaan. Konsumen melakukan permintaan,
maka pelaku usaha harus cepat dan siap merespon
permintaan konsumen tersebut.
Pendekatan yang dilakukan adalah Client Server,
dimana Konsumen berada pada sisi Client,
dengan menggunakan Web Browser untuk
mengaksesnya, dan Pelaku Usaha berada pada sisi
Server

c. Model dan Karakteristik C2C :
Merupakan sistem komunikasi dan transaksi
bisnis antar konsumen untuk memenuhi kebutuhan
tertentu pada saat tertentu.
3. Pada lingkup konsumen ke konsumen bersifat
khusus karena transaksi yang dilakukan hanya
antar konsumen saja, seperti Lelang Barang.
3. Internet dijadikan sebagai sarana tukar menukar
informasi tentang produk, harga, kualitas dan
pelayanannya.
3. Konsumen juga membentuk komunitas pengguna
atau penggemar suatu produk. Sehingga jika ada
ketidak puasan suatu produk, maka akan segera
tersebar luas melalui komunitas tersebut.

2.3 Pengertian E- Toll Card
E-Toll Card adalah kartu prabayar
contactless smart card yang diterbitkan oleh Bank
Mandiri bekerja sama dengan PT. Jasa Marga
(Persero) Tbk, PT. Citra Marga Nusaphala Persada
Tbk dan PT. Marga Mandalasakti untuk transaksi
pembayaran tol. E-Toll Card menggunakan teknologi
RFID (Radio Frequency Identification) yang
memungkinkan transaksi dapat dilakukan dari jarak
jauh (contactless)[5].
E-Toll Card digunakan untuk transaksi
pemabayaran tol secara otomatis di Gerbang Tol
Otomatis (GTO) dan selanjutnya dapat digunakan
untuk transaksi di luar merchant tol.
Fitur-fitur E-Toll Card
Fitur e-Toll antara lain adalah sebagai
pengganti uang cash untuk transaksi pembayaran tol,
kartu dapat dipindahkan, saldo terdapat di kartu, dapat
diisi ulang, memiliki saldo maksimal Rp. 1 juta dan
saldo minimal Rp. 10 ribu.
Manfaat e-Toll Card bagi pemegang kartu
Sebagai pengganti uang tunai. Transaksi pembayaran
tol lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan
cash[6]. Dapat digunakan untuk transaksi di luar

merchant tol (Indomaret, SPBU, beberapa mechant
F&B, dsb)
Fitur e-Toll Card secara lengkap sebagai
berikut:
a) Saldo tersimpan pada chip kartu sehingga pada
saat transaksi tidak
b) dibutuhkan PIN atau tanda tangan.
c) Dapat diisi ulang.
d) Minimum saldo kartu Rp 10.000,-.
e) Maksimal saldo kartu Rp 1.000.000,- (sesuai
ketentuan Bank Indonesia).
f) Saldo mengendap pada kartu tidak diberikan
bunga E TOLL CARD
E-Toll Card dapat dibeli di Seluruh Cabang
Bank Mandiri di Jabodetabek, Outlet Indomaret di
wilayah Jabodetabek dan Kantor Gerbang Operator
Tol yaitu :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kantor gerbang Cililitan (Jasa Marga)
Kantor gerbang Halim (Jasa Marga)
Kantor gerbang Kapuk (Jasa Marga)
Kantor gerbang Cengkareng (Jasa Marga)
Kantor gerbang Sunter (CMNP)
Kantor gerbang Serang Timur (MMS)
Kantor gerbang Merak (MMS)
Kantor gerbang Cilegon Timur (MMS)
Kantor gerbang Cilegon Barat (MMS)

E-Tool Card mulai dipasarkan untuk umum
sejak Januari 2009. E-Toll Card dapat digunakan di
ruas tol :
1.
2.
3.
4.

5.

Cawang - Tomang - Cengkareng, pengelola tol
yaitu Jasa Marga.
Cawang - Priok - Pluit, pengelola tol yaitu
CMNP.
Cikupa - Anyer pengelola tol yaitu MMS.
Jakarta - Cikampek, khusus gerbang Pondok
Gede Barat (PGB) dan Pondok Gede Timur
(PGT), pengelola tol Jasa Marga.
Rorotan - Veteran (JORR), pengelola tol JLJ.

Untuk mempermudah menemukan ruas tol
yang yang sudah dapat menerima transaksi e-Toll
Card, temukan tanda e-Toll Card di pintu-pintu
gerbang tol.
3.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini
adalah Observasi dan pengamatan langsung pada
beberapa Toll Gate (Pintu Tol), Counter atau bank
penjual E Toll Card dan juga melakuka studi pustaka
baik melalui buku-buku referensi maupun browsing
data melalui internet. Penulis juga melakukan kajian
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terhada teori-teori Total Quality Management dan E
Businnes dan implementasinya serta starateginya bagi
perusahaan, sehingga dapat diamati dan diteliti apakah
penjulan E Toll Card sudah sesuai dengan konsepkonsep yang ada. Penulis juga mencari data melalui
internet tentang keluhan pelanggan pengguna jalan tol
dan pengguna E Toll Card sehingga permasalahan
produk dan pemasarannya dapat diketahui dengan
optimal.
4.

h.
i.
j.
k.

Cara isi pulsa sulit dan counter isi pulsa
selain Bank Mandiri juga belum banyak
Kurangnya informasi dan Sosialisasi tentang
manfaat E Toll Card
Petugas tol belum memahami cara
menggunakan E Toll Card
Ada biaya-biaya tambahan

Permasalahan tersebut akan coba penulis
pecahkan dengan 2 pendekatan, yaitu :

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi TQM

Data pada PT Bank Mandiri mencatat
penjualan e-Toll Card sudah mencapai 693 ribu item
Toll Card atau meningkat 239 persen dibanding
periode yang sama tahun sebelumnya sampai akhir
Maret 2012. Sementara jumlah transaksi Pengisian
Pulsa mencapai 4,8 juta per bulan , meningkat 300
persen dari jumlah transaksi pada periode Maret 2011
yang tercatat sebanyak 1,2 juta transaksi.
Sementara data yang dihimpun dari PT. Jasa
Marga (Persero), jumlah penguna Jalan tol Jagorawi
dan Tol cikampek pada bulan januari samapai maret
2011 sebanyak 74 juta kendaraan. Sedangkan periode
yang sama pada tahun 2012 adalah 87 juta kendaraan.
Terjadi kenaikan sebesar 17,5% pada triwulan pertama
tahun 2012.
Dari data-data tersebut diatas terlihat sangat
tidak sebanding antara pengguna jalan tol dengan
jumlah transaksi penggunaan E Toll Card. Hal ini
menunjukkan Penjulan E Toll Card belumlah
mencapak titik ideal apalagi optimal walaupun
penjualan E Toll Card di komandoi oleh Menteri
negara BUMN Dahlan Iskan, beberapa waktu yang
lalu. Mengapa Hal ini bisa terjadi ?

Implementasi TQM identik dengan upaya
terus menerus dari jajaran manajemen baik PT. Jasa
Marga dan Operator Tol lainnya dan Jajaran Bank
Mandiri untuk terus berusaha memahami, memenuhi
dan melebihi harapan pelanggan dan berusaha secara
terus menerus untuk mememperbaiki produk dan jasa
serta manajemen organisasi yang baik yang
mengutamakan kualitas sebagai salah satu strategi
usaha dan berujung pada kepuasan pelanggan. Ada
beberapa kegiatan yang berhubungan dengan kualitas
antara lain :
1.

2.

Titik Kelemahan Penjulan E Toll Card
Penulis
dapat
sedikit
menyimpulkan
beberapa titik kelemahan Produk manpun cara
penjualan E Toll Card berdasarkan keluhan
pelanggan, antara lain :
a.
b.
c.
d.

Sulit mendapatkan E Toll Card (Stok Habis)
Kart E Toll Card dan Alat sensor tidak dapat
membaca kartu di GTO (Rusak)
Jaringan GTO atau sensor E Toll Card masih
jarang atau belum luas
Tidak semua cabang Bank Mandiri Memahami
produk E Toll Card
e. Kecepatan Transaksi tidak jauh beda dengan
tunai
f. Tidak bisa cek saldo
g. Belum terintegrasi dengan jalan tol yang
dikelola oleh swasta
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3.

4.

5.

Meningkatkan
Kualitas
Produk,
dimana
kehandalan E Toll Card benar benar teruji secara
teknis, alat sensor dapat membaca dengan
berbagai kondisi dan tidak mudah rusak serta
dalam pengoperasian dapat dilakukan dengan
cepat.
Merencanakan Strate Bisnis. Termasuk Investasi
yang disiapkan untuk pembangunan jaringan
Gerbang Tol Otomatis dan jaringannya diseluruh
jaringan jalan tol. Baik yang dikelola oleh BUMN
maupun oleh perusahaan Swasta lainnya.
Memfokuskan sasaran pada Pengguna tertentu.
Dalam tahap awal strategi korporasi membidik
para pengguna mobil pribadi, karena mayoritas
pengguna jalan tol adalah mobil pribadi dan untuk
tahap berikutnya adalah perusahaan dan angkutan
umum.
Pelatihan dan Sosialaisasi Harus dilakukan terus
menerus, melibatkan seluruh jajaran internal
perusahaan mulai dari karyawan samapai pimpina
dan juga edukasi dan sosialisasi kepada para
pelanggan harus terus dilakukan dengan berbagai
media.
Quality Kontrol yang berkesinambungan harus
terus dilakukan, guna mengukur perbandingan
pengguna jalantola yang menggunakan E Toll
Card dan yang tidak menggunakan serta
mengukur kepadatan jalan tol. Termasuk evalusai
terhadap teknologi yang digunakan. Untuk hal ini
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6.

7.

8.

9.

Jajaran top manajemen harus juga turun
kelapangan memantau hal tersebut.
Memberikan penghargaan untuk para pelanggan
dan jajaran manajemen yang memiliki komitmen
kuat terhadap suksesnya penggunaan E Toll Card.
Memberikan pelayanan yang prima terhadap
pelangga mulai dari membeli, menggunakan dan
mengisi kembali pulsa E Toll Card, sehingga
pelanggan puas.
Memberikan respon yang baik terhadap Produk E
Toll Card kepada semua individu yang
menggunakan, sehingga tersosialisasi harapaharapan yang ingin dicapai.
Evaluasi
kinerja
terus
dilakukan
dan
berkesinambungan berdasarkan fakta-fakta yang

Bagi PT. Jasa Marga dan Bank Mandiri, E
Bisnis memegang peranan sangat penting bagi
perusahaan dalam memperluas jangkauan pasarnya.
Para pelanggan biasanya tertarik dan memiliki minat
yang tinggi bila suatu perusahaan melayani mereka
dengan konsep e bisnis dan e commerce. Hal ini
disebabkan banyak kemudahan yang diperoleh
pelanggan, misalnya kecepatan pengolahan data, biaya
operasioanal yang murah, mudah dalam penggunaan
dan hasil yang memuaskan dan jelas terlihat perusaan
tersebut memiliki konsep Hi Tech.
Ada 7 langkah yang dapat dilakukan oleh
operator E Toll Card dalam strategi E Bisnis antar
lain:
1. Fokus pada Produk E Toll Card yang dijual.
Penggunaan internet harus menjadi bagian yang
utama dari startegi e bisnis, sehingga komunikasi
dan promosi dengan pelanggan dapat optimal.

ada dan terjadi, sehingga perbaikan dapat
mencapai sasaran dengan cepat.
Dari sekian poin dapat pula diringkas
menjadi 3 poin utama suksesnya penggunaan E Toll
Card versi TQM yaitu :
1.
2.
3.

Kepuasan pelanggan (Usaha untuk memenuhi
atau bahkan melebihi keinginan pelanggan)
Keterlibatan dan partisipasi
seluruh jajaran
perusahaan dalam Penggunaan E Toll Card
Perbaikan yang dilakukan terus menerus terhadap
produk ( Continous Improvement).

B. STRATEGI E BISNIS

2.

3.

4.

5.

6.

Banner berupa teks saat promosi E Toll Card,
karena respons yang diperoleh dari banner berupa
teks jauh lebih tinggi dari banner berupa gambar.
Ciptakan 2 level afiliasi. Memiliki distributor
penjualan utama dan agen penjualan kedua yang
membantu penjualan produk/bisnis E Toll Card.
Manfaatkan kekuatan e-mail. E-mail adalah
aktivitas pertama yang paling banyak digunakan
di Internet, maka pemasaran dapat dilakukan
melalui e-mail atas dasar persetujuan.
Menulis artikel. Kebanyakan penjualan adalah
hasil dari proses edukasi atau sosialisasi, sehingga
produk dapat dipasarkan melalui tulisan-tulisan
yang informatif.
Lakukan e-Marketing. Sediakan sebagian waktu
untuk pemasaran secara online secara terus
menerus dan up to date.
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7.

Komunikasi
instan.
Terus
mengikuti
perkembangan dari calon pembeli atau pelanggan
tetap untuk menjaga kepercayaan dengan cara
komunikasi langsung.

Disamping langkah diatas, ada hal lain yang
dapat dimanfaatkan antara lain: Pengelola Tol dan
Bank harus mengoptimalkan TI sebagai pendukung
strategis pada kegiatan bisnis, maka hasilnya secara
signifikan akan berbeda dengan sistem operasional
bisnis tradisional maupun konvensional. Secara
fundamental pemberdayaan teknologi informasi pada
kegiatan perusahaan akan mengakibatkan usaha
mengalami pergeseran paradigma struktur pasar,
lokasi pasar, organisasi bisnis, dan proses bisnis,
yaitu:
1. Beralihnya konsep bisnis yang semula menganut
konsep Marketplace menjadi Marketspace, yaitu
proses bisnis yang mengandalkan teknologi
informasi sebagai media untuk mempertemukan
antara penjual dan pembeli dalam melakukan
transaksi bisnisnya secara on-line. Sekarang ini
banyak komunikasi pemasaran dan promosi yang
dilakukan melalui internet seperti email, skype,
facebook,
twiter
maupun
SMS
yang
menggunakan software internet.
2. Beralihnya konsep marketing yang semula
menganut Geografic Business model atau
Location Base, menjadi Global Business Model
atau Virtual Based, yaitu proses bisnis yang
mengandalkan teknologi informasi sebagi media
tranformasi informasi produk dan jasa secara online, sementara penjual dan pembeli berada di
lokasi yang berlainan.
Pada segmen ini PT. Jasa Marga dan Bank
Mandiri sudah memanfaatkan fasilitas TI untuk
promosinya seperti website yang selalu update, email
promotion, maupun komunikasi via internet dan
fasilitas TI lainnya akan tetapi hasil yang diperoleh
belumlah optimal. Diperlukan Kerja keras dan kerja
cerdas dan koordinasi dari semua bagian yang ada.
Atau dapat juga melakukan hal sebagai berikut :
Bergesernya Pandangan proses bisnis perusahaan
mengarah pada:
1. Kecepatan Direct Marketing, di mana promosi
dilakukan secara interaktif, on-line dan real time.
Dengan demikian pihak perusahaan dapat lebih
mendekatkan diri lagi dengan pelanggannya.
2. Perluasan saluran distribusi produk dan jasa, baik
melalui transfer digital secara on-line, maupun
pengiriman informasi layanan secara fisik melalui
mitra kerja antar perusahaan. Dengan demikian
perusahaan secara otomatis berpeluang untuk
memperluas pangsa pasarnya.
3. Efisiensi dalam proses transaksi dan efektif dalam
pelayanan. Hal ini sangat mungkin terjadi karena
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pemanfaatan TI dalam transaksi bisnis akan
mampu mereduksi berbagai biaya, di antaranya
biaya promosi dan biaya koordinasi (manajemen)
melalui pola paperless (distribusi data dan
informasi dilakukan secara elektronik).
4. Rekayasa dalam produk dan jasa, karena dengan
bantuan TI produk dan jasa dapat disampaikan
kepada pelanggan dengan lebih komunikatif,
variatif, dan eksklusif.
Tekonologi Informasi untuk meraih loyalitas
pelanggan
Dengan mengembangkan sistem informasi,
kualitas pelayanan yang efektif maka perusahaan
dapat memperoleh berbagai manfaat, yaitu mendorong
dan memungkinkan manajemen untuk menyatukan
suara-suara konsumen dalam membuat keputusan;
menemukan
prioritas
pelayanan
konsumen,
mengidentifikasikan prioritas perbaikan pelayanan,
dan memberikan pedoman dalam mengambil
keputusan alokasi sumber daya, memperhatikan
pengaruh dari langkah awal kualitas pelayanan dan
investasi, serta menawarkan jalur alternatif
berdasarkan data untuk pelayanan yang baik.
Data pelanggan E Toll Card yang tersimpan baik
memungkinkan manajemen memelihara hubungan
dengan konsumen yang sudah pernah menggunakan
jasa perusahaan, seperti mengirimkan email greeting,
ulang tahun, dan informasi produk atau layanan baru.
Serta komunikasi lain yang diperlukan dapat
dilakukan dengan mudah.
Dukungan teknologi informasi yang handal,
maka perusahaan dapat menetapkan strategi-strategi
penting dalam rangka memberikan kepuasan
pelanggan melalui efektifitas dan efisiensi kegiatan
operasional perusahaan sehingga perusahaan dapat
mengoptimalkan penjulan. Strategi yang dapat
dikembangkan melalui dukungan teknologi infromasi
diantaranya adalah:
1. Penerepan Budaya Efisiensi. Strategi untuk
mengkondisikan agar usaha memiliki biaya yang
rendah dalam operasional bisnisnya. TI secara
teori dan prakteknya dapat mereduksi biaya yang
digunakan dalam proses bisnis perusahaan.
2. Konsep
Diferensiasi.
Strategi
untuk
mengembangkan cara melakukan differensiasi
(perbedaan) produk dan jasa dari para kompetitor.
Dukungan startegis TI dalam stratregi ini adalah
TI membantu mengoptimalkan fitur yang dapat
membedakan produk dan jasa yang dihasilkan
oleh perusahaan.
3. Inovasi Teknologi IT, Strategi untuk menemukan
cara baru melakukan bisnis. Hal ini dapat
melibatkan proses pengembangan berbagai
produk dan jasa yang spesifik , untuk memasuki
pangsa pasar yang unik. TI diharapkan mampu
menciptakan perubahan yang signifikan serta
radikal dalam proses bisnis yang secara implisit
dapat berdampak pada efisiensi biaya,
peningkatan kualitas, efisiensi layanan terhadap
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pelanggan, serta mempersingkat penyampaian
produk dan jasa kepada pelanggan.
Mekanisme
Pertumbuhan.
Strategi
untuk
mendorong
perusahaan agar secara taktis
meningkatkan kemampuan perusahaan dalam
memperluas jaringan bisnis, mengembangkan ke
pasar global, maupun melakukan variasi produk
dan jasa yang baru.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

makin canggih juga harus diterapkan agar jalan tol
makin lancar dan pengguna makin puas.

5.2 Saran
Evaluasi terhadap pelaksanaan TQM harus
terus dilakukan dan didukung oleh semua pihak.
Starategi dan Teknologi memegang peranan yang
sangat penting dalam mendukung suksesnya
penggunaan E Toll Card.

5.1 Kesimpulan
Daftar Pustaka
Implementasi TQM perlu direspon dengan
baik dalam penjulan dan penerapan E Toll Card. Hal
ini tidak hanya melibatkan PT. Jasa Marga Persero
dan Pengelola jalan tol lainnya dan Bank Mandiri
serta melibatkan para pelanggan agar aktif
menggunakan E Toll Card. Hal tersebut berujung pada
makin lancarnya arus kendaraan di Gerbang Tol yang
menyebabkan
pelanggan
puas
mendapatkan
kemudahan dan kelancaran di jalan tol.
Strategi E bisnis juga harus diterapkan agar
hubungan antara Stakeholder dengan pelanggan E Toll
Card dan para pengguna jalan tol dapat terjalin
dengan baik. Penggunaan teknologi informasi yang
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