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Abstrak - Kepuasan pelanggan merupakan orientasi yang sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan.
Untuk mengenal dengan baik faktor-faktor apa yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, maka
perusahaan harus memiliki sebuah jaringan hubungan yang baik dengan pelanggan. Kebutuhan inilah yang
menjadi cikal bakal dibentuknya sebuah sistem untuk memahami kebutuhan pelanggan, menjaga loyalitas
pelanggan, dan memberikan nilai tambah bagi para pelanggan dalam melakukan bisnis atau transaksi dengan
perusahaan. Cahaya Community Tour and Travel adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang tour and
travel yang melayani rute penerbangan dan mobil travel, dimana keberhasilan perusahaan terletak pada jasa
yang ditawarkan dan sejauh mana perusahaan mampu menjalin hubungan dengan pelanggan. Namun
perusahaan ini belum menerapkan electonic-Customer Relationship Management (e-CRM), sehingga belum
mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dengan menganalisis dan merancang salah satu aplikasi e-CRM
yaitu SMS gateway diharapkan dapat membantu kebutuhan pelanggan sehingga meningkatkan profitabilitas
perusahaan
Kata kunci: Electronic-Customer relationship management, tour and travel, perusahaan, pelanggan

1. PENDAHULUAN
Kegiatan bisnis pada era gobalisasi dan informasi
sekarang ini tidak hanya menyangkut kegiatan jualbeli saja, tetapi juga bagaimana sebuah perusahaan
mengatur
distribusi
informasi
kepada
para
pelanggannya. Proses distribusi informasi saat ini
dilakukan secara manual dan memakan banyak waktu
dan tenaga. Agar dapat bersaing diperlukan
pengembangan teknologi informasi untuk memberikan
pelayanan yang optimal bagi pelanggan[1].
Menurut Kalakota and Robinson CRM merupakan
kombinasi dari proses bisnis dan teknologi untuk
memperoleh informasi agar dapat memahami
pelanggan perusahaan dari berbagai sudut pandang:
siapa mereka, apa yang mereka lakukan, dan apa yang
mereka suka[2].
Menurut Whitheley CRM merupakan salah satu
bagian dari e-commerce yang memperkenankan
organisasi untuk mengembangkan hubungan yang
lebih dekat dengan pelanggan, dimana organisasi
dapat mempelajari kebutuhan pelanggan dan
menyediakan pilihan produk atau layanan yang sesuai
dengan permintaan mereka[3].
Kunci utama dalam mempertahankan stabilitas ruang
lingkup pemasaran, khususnya yang bergerak dalam
bidang e-commerce, saat ini adalah dengan
menciptakan suatu hubungan jangka panjang dengan
Proceedings SNIT 2013: Hal. A-130

para pelanggan[4], untuk itu diperlukan aplikasi eCRM.
Electronic Customer Relationship Management (eCRM) adalah strategis bisnis yang menggunakan
teknologi informasi yang memberikan perusahaan
suatu pandangan pelanggannya secara luas, yang dapat
diandalkan dan terintegrasi sehingga semua proses dan
interaksi
pelanggan
membantu
dalam
mempertahankan dan memperluas hubungan yang
menguntungkan secara bersama[5]. e-CRM juga
merupakan sebuah channel yang powerful, fleksibel
yang biasa digunakan oleh pelanggan untuk
berinteraksi dengan perusahaan.
Cahaya Community Tour and Travel adalah
perusahaan yang bergerak dibidang jasa pelayanan
tiket maskapai penerbangan dan mobil perjalanan
lintas kota. Cahaya Community Tour and Travel
mempunyai visi dapat memberikan jasa pelayanan
yang terbaik secara konsisten kepada semua
Pelanggan sehingga dapat menjadi Partner Pelanggan,
sedangkan misi Cahaya Community Tour and Travel
bertujuan menjadi Perusahaan Tours & Travel yang
terbesar di Indonesia dengan mengedepankan kualitas
dan kenyamanan pelanggan. Untuk mewujudkan visi
dan misi tersebut diperlukan aplikasi e-CRM yaitu
penggunaan SMS gateway yang diintegrasikan dengan
konsep CRM. SMS gateway adalah perangkat lunak
yang menggabungkan antara komputer dan teknologi
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selular yang digunakan untuk mendistribusikan pesanpesan melalui media SMS.
Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah
membuat aplikasi yang dapat memberikan nilai lebih
pada pelanggan dalam hal kemudahan pelanggan
melihat jadwal keberangkatan dan ketersediaan kursi
mobil travel serta dapat digunakan untuk
menyampaikan pesan promosi mengenai jasa dan
layanan perusahaan untuk mempertahankan loyalitas
pelanggan.
Adapun batasan dari penelitian ini adalah sebagai
berikut:
a. Pembuatan aplikasi SMS gateway dilengkapi
dengan fitur SMS Broadcast sebagai bagian dari
distribusi informasi ke pelanggan
b. Aplikasi SMS gateway ini hanya dapat
memberikan informasi keberangkatan mobil
travel dan ketersedian kursi
c. Untuk dapat menggunakan layanan ini user harus
registrasi terlebih dahulu
d. Dalam penggunaan aplikasi ini, digunakan alat
bantu dan bahasa pemrograman antara lain:
1) Database yang digunakan adalah MsSQL
2) Bahasa pemrograman PHP untuk koneksi ke
MySQL
3) SMS gateway menggunakan software
Gammu modul SMS Gateway yang bersifat
open source.
e. Menggunakaan modem Huawei E220
f.
Sim Card GSM yaitu Axis
g. Berjalan pada sistem operasi Windows
h. Pesan yang dikirim maksimal 160 karakter dalam
sekali kirim

2. METODOLOGI

Center operator SIM Card yang digunakan. Begitu
juga sebaliknya apabila ada SMS masuk sebelum
sampai ke mobile modem yang digunakan, pesan tadi
aka dikirim ke SMS Center terlebih dahulu.

3. DESAIN SISTEM
Gambaran cara kerja sistem adalah sebagai berikut.
Admin melakukan update informasi yang berhubungan
dengan informasi jadwal keberangkatan mobil travel
dan ketersediaan kursi pada mobil travel pada web
server dan database yang nantinya diteruskan jika ada
permintaan informasi dari user yang formatnya telah
ditentukan oleh admin. Dengan syarat admin telah
melakukan koneksi dan login terlebih dahulu.
Gambar 2 di bawah ini memperlihatkan use case
diagram admin.

Gambar 2. Use case admin

Gambar 3 memperlihatkan aktivitas dari SMS
gateway. Prosesnya adalah untuk dapat menggunakan
layanan ini pelanggan diwajibkan untuk melakukan
registrasi dengan format yang telah ditentukan oleh
administrator, kemudian sistem akan membalas secara
otomatis apakah format yang dikirim benar apa salah.
Jika benar pelanggan dapat melakukan layanan ini
seperti layanan jadwal keberangkatan mobil travel,
jika salah pelanggan juga dapat menerima sms berupa
kesalahan format registrasi.

Gambar 1. Topologi Sistem SMS gateway

Cara kerja dari gambar 1 topologi di atas adalah
mobile modem yang dilengkapi dengan SIM Card
bertindak sebagai pengirim atau penerima pesan.
Selanjutnya mobile modem dihubungkan dengan
komputer yang didalamnya terdapat aplikasi SMS
gateway yang telah dibuat. Komputer bertindak
sebagai input data menggantikan keypad pada
handphone. Sehingga untuk mengirim SMS semuanya
dilakukan melalui komputer.
Untuk proses pengiriman data dari mobile modem ke
handphone penerima, semuanya diserahkan ke SMS

Gambar 3. Use case SMS gateway

4. IMPLEMENTASI SISTEM
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Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk dapat
menunjang sistem adalah sebagai berikut:
 Microsoft Window 7 sebagai operating system
 Gammu 1.27.91-windows, sebagai komponen
yang menjembatani pentransferan data-data SMS
dari mobile modem ke komputer atau sebaliknya.
 XAMPP, dimana terdapat PHP engine, Web
Server dan MySQL
a. PHP engine,
b. Web Server yang bertugas mengeksekusi atau
menjalankan file-file PHP
c. MySQL, sebagai tempat penyimpanan
(database) data-data SMS yang keluar masuk
sistem
Sedangkan komponen perangkat keras yang
digunakan adalah sebagai berikut:
 Komputer dengan prosesor i3, direkomendasikan
menggunakan prosesor generasi Pentium 4 keatas.
 Mobile modem GSM Huawei E220.
 Kabel data, sebagai penghubung mobile modem
dengan komputer.
 SIM Card GSM Axis
Menu utama adalah semua menu awal yang
ditampilkan pada saat login yang dapat diakses oleh
admin ataupun user. Gambar 4 di bawah ini
merupakan menu utama yang dapat diakses oleh
admin.




Report, adalah menu untuk melihat status pesan
yang dikirim, apakah berhasil atau tidak
Logout, menu untuk keluar dari sistem SMS
gateway

Gambar 5 merupakan form untuk menginputkan data
mobil travel, yang terdiri dari rute, tanggal
keberangkatan, hari, total quota, dan sisa quota
penumpang. Data ini yang nantinya dibaca oleh sistem
untuk membalas pesan dari pelanggan.

Gambar 5. Input data mobil travel

Setelah data diinputkan, data yang telah diinputkan
bisa dilihat pada sub menu Data travel Car pada menu
Master. Gambar 6 merupakan tampilan dari data
travel car.

Gambar 6. Data mobil travel

Gambar 4. Menu utama aplikasi SMS gateway

Menu utama ini terdiri dari pengaturan, contact,
master, inbox, broadcast SMS, report dan logout.
Adapun penjelasan dari tiap-tiap menu adalah sebagai
berikut:
 Pengaturan, menu ini untuk mengatur koneksi
jaringan mobile modem.
 Contact, yaitu untuk menginputkan data
pelanggan. seperti nama, nomor handphone dan
group pelanggan.
 Master, yaitu menu untuk menginputkan data
mengenai mobil travel (jadwal dan quota) dan
menginputkan group
Yang nantinya digunakan untuk membalas SMS
gateway dari pelanggan.
 Inbox, untuk menampung data pesan yang masuk
 Broadcast SMS, yaitu menu untuk mengirimkan
pesan secara masal
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Pada bagian menu Inbox seperti terlihat pada gambar
7 dibawah admin dapat melihat data-data SMS yang
telah diterima oleh sistem dari nomor, tanggal kirim
dan isi pesan.

Gambar 7. Inbox

SMS broadcast adalah SMS yang dikirim kebanyak
nomor atau secara masal dalam sekali kirim[6]. SMS
broadcast digunakan untuk mengirimkan promosi
mengenai jasa dan pelayanan perusahaan. Dalam
penerapannya berkaitan dengan CRM isi dari SMS
broadcast ini disesuaikan dengan kebutuhan
pelanggan. misalnya untuk pelanggan yang sering
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bepergian pada saat liburan, isi pesan yang dikirim
adalah mengenai promosi paket perjalanan wisata
yang akan dikirim pada saat liburan sekolah, tahun
baru, natal dan lain sebagainya. Gambar 8 merupakan
form dari sms broadcast.



Sistem SMS broadcasting mempersingkat waktu
pengetikan SMS, sehingga menghemat waktu dan
dapat memberikan informasi dengan cepat dan
efisien kepada pelanggan
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Gambar 8. Form SMS broadcast

5. KESIMPULAN
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