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ABSTRACT 
Hotel business in Bali is growing fast. The number of hotels significantly increases. The number of villas and apartments 
built in Kuta Area also increases. This shows that tourists are highly interested to visit Bali. In relation to this, 
satisfaction of customers is a very important aspect that needs to be handled appropriately. In order to serve the aspect, 
we need a management information system based on Customer Relationship Management (CRM). Here, method used for 
CRM is Component-based Development or CBD method. The approach implemented is how to develop the data 
component as an independent and reusable object. Using this CRM, hotels are easier to organize the information from 
the customer for competitive advantage purpose. Serving guests for their satisfaction as well as the purpose of the hotel 
services can be achieved. 
Keywords: CRM, Component-based Development or CBD, Management Information System, Customer Satisfaction. 
 
1. Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Gelombang pariwisata belakangan ini melanda dunia pada umumnya dan Bali pada khususnya. Jumlah wisatawan dunia 
bertambah terus dari tahun ke tahun. Tahun 2020 diduga akan ada 1,5 milyar wisatawan dunia, dengan total pengeluaran 
2 triliun US dolar. Kedatangan wisatawan diduga akan meningkat 4,3 % setahun selama dua decade mendatang dan 
penerimaan dari pariwisata internasional akan meningkat 6,7 % setiap tahun. Wisatawan domestik dunia jumlahnya akan 
10 kali lipat dibandingkan wisatawan internasional yaitu 16 milyar orang, dengan pengeluaran empat kali lipat yaitu 
mencapai 8 triliun US dolar. Jika Bali mampu meraih 1% saja dari prospek angka-angka tersebut, maka pada tahun 2020 
jumlah wisatawan yang datang ke Bali adalah 15 juta orang. Di seluruh dunia, pada tahun 2003 sekitar 700 juta orang 
kerap melakukan perjalanan. Dari jumlah itu, wisatawan yang bepergian ke kawasan Asia dan Pasifik sekitar 119 juta 
orang (17%), sementara seluruh Asia, 109 juta orang (15 %), dan ke kawasan ASEAN sekitar 35 juta orang. Tahun 2003, 
wisatawan yang datang ke Indonesia 4,5 juta orang. Itu berarti, Indonesia baru menerima sekitar 0,6 % dari total 
wisatawan dunia yang melakukan perjalanan tahun 2003.  
 
Dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika tidak ada perubahan sosial dan budaya yang sangat cepat di Bali sejak 
dibukanya mass tourism ke Bali. Pilihan sudah jatuh pada ”mass tourism”, bukan ”quality tourism”. Akhirnya Bali 
mengalami demam pariwisata. Pariwisata menjanjikan kemajuan ekonomi kepada banyak orang dan banyak negara di 
dunia ini. Orang yang bepergian keluar negaranya akan terus bertambah dari tahun ke tahun seiring dengan kemudahan 
dan kenyamanan yang diberikan oleh kemajuan teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan transportasi. Jumlahnya 
akan dua kali lipat 20 tahun mendatang. 
 
Menurut Nyoman Sutjipta dalam John Naisbitt[2], pariwisata mempekerjakan 204 juta orang di seluruh dunia, atau satu 
dari sembilan pekerja yang ada, dan 10.6% dari angkatan kerja global. Menurut Nyoman Sutjipta dalam Dieter Brauer[2], 
tourism has become the biggest industry in the world. It offers jobs for 200 million people and contributes 11,7% to 
global Gross National Product. Almost 700 million tourist arrival are expected for this year, and this number is estimated 
to grow to 1,5 billion by the year 2020.” 
 
1.2    Tujuan Penelitian 
1) Merancang perangkat lunak Sistem Informasi Manajemen Hotel berbasis CRM. 
2) Menerapkan model proses CBD (Componen-based Development) pada perancangan perangkat lunak SIM Hotel. 
3) Meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan hotel.  
 
1.3     Rumusan Masalah 
1) Kurang efiesien dan seringnya terjadi kesalahan pada pencatatan transaksi manual. 
2) Rendahnya kepuasan dan loyalitas pelanggan hotel. 
3) Bagaimana merancang perangkat lunak SIM Hotel berbasis CRM. 
4) Bagaimana menerapkan model proses CBD (Componen-based Development) pada perancangan perangkat lunak 

SIM Hotel. 
5) Bagaimana meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan dengan SIM hotel berbasis CRM. 
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2. Landasan Teori 
Customer Relationship Management (CRM) menjadi istilah yang pada beberapa tahun terakhir ini semakin populer. 
Ditambah dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin merambah berbagai aplikasi bisnis, CRM menjadi 
salah satu proses bisnis yang menarik untuk diperbincangkan. Customer Relationship Management meliputi semua aspek 
yang berkenaan dengan interaksi suatu perusahaan dengan pelanggannya. Hal ini bisa berupa penjualan jasa ataupun 
barang. Semuanya berawal dari kegiatan marketing terhadap pelanggan. Kegiatan marketing mengelola seluruh aspek 
dari daur hidup pelanggan, mulai dari sales, acquisition, fulfillment, hingga retention, seperti ditunjukkan Gambar 1. 
 

 
 

Gambar 1. Aplikasi Utama CRM[9] 
 

 
Gambar 2. Pilar  CRM[7] 

 
Secara umum, beberapa aktifitas utama dari konsep CRM adalah sebagai berikut:  
 
a)  Membangun Database Pelanggan Yang Kuat  
Database pelanggan yang kuat merupakan kunci utama pelaksanaan CRM. Ada banyak alasan mengapa perusahaan perlu 
membangun database pelanggan yang kuat. Gambar 3 menunjukkan interaksi pelanggan dengan perusahaan dengan 
berbagai macam media, yang dapat dijadikan sebagai media untuk membangun database pelanggan.  
 

 
Gambar 3. Interaksi Pelanggan[8] 

 
b)   Membuat Profil Dari Setiap Pelanggan  
Langkah selanjutnya adalah membuat profil dari masing-masing pelanggan. Ini sebenarnya pengembangan lebih lanjut 
dari proses segmentasi konsumen yang sudah dilakukan perusahaan.  
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c)  Analisis Profitabilitas Dari Tiap-Tiap Pelanggan  
Dalam analisis profitabilitas, ada 2 hal yang dinilai dari masing-masing pelanggan. Pertama adalah penerimaan (revenue) 
yang dihasilkan dari masing-masing pelanggan, dan kedua adalah biaya (cost) yang harus dikeluarkan untuk melayani 
masing-masing pelanggan.  

 
d)   Interaksi Dengan Pelanggan Yang Lebih Targeted dan Customized  
Dengan profil yang lebih jelas, perusahaan akan lebih mudah untuk melihat kebutuhan yang berbeda-beda dari setiap 
pelanggan. Informasi ini tentu saja akan memudahkan perusahaan untuk memberikan penawaran tentang produk dan 
layanan yang disesuaikan kebutuhan mereka.  
 
3. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan untuk pengembangan SIM hotel berbasis CRM adalah dengan Component-based Development 
atau CBD. Dengan pendekatan Component-based memungkinkan suatu aplikasi terbentuk dari komponen-komponen 
yang dibentuk secara independen, dan reuseable. Langkah-langkah dalam menggunakan model Component based ini 
adalah Requirement Analysis And Specification,  System And Software Design,  Implementation And Unit Testing, System 
Integration, System Verification And Validation, Operation Support, dan Maintenance. 
 

 
Gambar 4. Pemodelan CBD 

 
4. Hasil dan Pembahasan 
4.1 Requirements 
a) Guest Recognition 

Guest recognition adalah upaya untuk mengumpulkan informasi mengenai pelanggan hotel yang menginap, kemudian 
data profil pelanggan tersebut didistribusikan kepada karyawan yang ada pada front line employee. Tujuannya adalah 
supaya karyawan hotel yang berasal dari front line menjadi lebih familiar terhadap profil-profil dari pelanggan yang 
datang secara berkala.  

b) Data Capture dan Maintenance 
Sebuah hotel harus mampu meng-capture data secara tepat dan efektif serta harus dapat pula me-maintain-nya. Data 
captrue ini adalah untuk keperluan memperoleh guest preferences. Tentu saja ia harus dapat menggunakan piranti 
yang tepat, karena profil dari tamu atau pelanggan dan preference-nya akan terus berubah sepanjang waktu. Untuk itu, 
maka strategi CRM yang komplit memerlukan suatu piranti untuk melakukan updating terhadap data data tersebut.  

c) Channel Integration and Consistency 
Kunci utama dari konsep channel integration and consistency ini adalah bahwa setiap tamu akan menerima perlakuan 
yang sama terkait dengan masalah guest recognition, dengan tidak melihat channel apa yang mereka pergunakan 
dalam melakukan interaksi dengan perusahaan. 

d) Ranking and Discrimination  
Beberapa pelanggan akan memiliki nilai yang lebih dibandingkan pelanggan lainnya, jadi sebuah hotel perlu untuk 
memperhatikan pelanggan tertentu yang kiranya memberikan benefit yang lebih besar dibandingkan dengan 
pelanggan lainnya. Sebaliknya pelanggan yang berpotensial untuk merugikan perusahaan sebaiknya harus diremove. 

e) Two-way Personalized Dialog  
Pada element ini berorientasi kepada bentuk komunikasi personal antara hotel dengan pelanggan dan berusaha untuk 
mengupayakan peluang yang lebih terhadap informasi mengenai preferensi dan karakteristik pelanggan. 

 
4.2 Analisis Guest Card File (Data Pelanggan) 
a) Daftar  

Daftar Pelanggan berisikan data tamu tamu yang pernah menginap di Hotel. 
b) Profil Pelanggan  

Database pelanggan yang ada harus komprehensif sehingga dapat dipergunakan untuk menginisiasikan keperluan 
CRM. Dengan form yang memadai maka pihak hotel akan dapat mengidentifikasikan profil dari pelanggan yang 
sedang menginap, dengan demikian divisi pemasaran dapat memprediksi perilaku konsumen dalam menginap. 
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Sebaiknya form guest card file yang ada seharusnya mampu menampilkan semua informasi yang berkaitan langsung 
dengan perilaku pelanggan sehari-hari:  
• Field Check In dan Check Out.  

Field ini digunakan untuk mendata informasi mengenai berapa lama seorang pelanggan akan menginap di hotel. 
Dari informasi mengenai pola menginap tamu tersebut maka pihak hotel akan dapat mengklasifikasikan tipikal 
tamu yang berpotensi dan yang tidak.  

• Field Jam  
Field ini dapat dimanfaatkan oleh pihak hotel untuk mempelajari pola kedatangan dari pelanggan, sehingga pihak 
hotel dapat mempersiapkan diri untuk menyambut pelanggan tersebut terlebih lagi bila pelanggan yang 
bersangkutan tergolong VIP guest.  

• E-mail, no telepon.  
E-mail dan telepon dapat dimanfaatkan sebagai media untuk menotifikasi pelanggan sebagai sarana untuk 
membangun loyalitas.  

c) Preferens 
Dengan preferensi pihak hotel akan dapat menghimpun informasi mengenai item-item kesukaan pelanggan ketika 
pelanggan hendak menginap atau sedang menginap. Pihak hotel dapat segera menyiapkan kebutuhan pelanggan tanpa 
perlu menanti pelanggan untuk melakukan pesanan atau order terlebih dahulu, sehingga pada praktiknya pelanggan 
akan merasa untuk diperhatikan.  

d) Aktivitas  
Bagian aktivitas dapat membantu pihak hotel untuk melakukan evaluasi dan analisis terhadap permintaan mendadak 
dari konsumen yang di luar pattern. Dimana permintaan itu dilakukan oleh pelanggan ketika menginap di masa lalu 
atau ketika sedang dalam masa menginap. Dari informasi ini beberapa di antaranya akan dapat ditambahkan ke dalam 
data dari preferensi pelanggan.  

 
4.3 Desain Sistem 
4.3.1 Diagram Use Case 
Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Sebuah use case 
merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dan sistem. 

 

 
 

Gambar 5. Diagram Use Case 
 
4.3.2 Diagram Alir Data 

 
 

Gambar 6. Diagram Alir Data 
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4.3.3 Diagram Activity 
Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing 
alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. 
 

 
Gambar 7. Diagram Activity[6] 

 
4.3.4  Desain Basisdata 

 
 

Gambar 8. Diagram E-R 
  

Di dalam ER Diagram tersebut, reservasi menghubungkan entitas tamu dengan entitas tipe kamar dan bukan entitas 
kamar karena untuk reservasi hotel, pada umumnya, tamu memesan kamar berdasarkan tipe kamar dan bukan nomor 
kamar itu sendiri. Untuk proses check-in, entitas tamu dihubungkan dengan entitas kamar melalui relasi checkinout 
sehingga setelah check-in, dapat diketahui tamu tersebut menginap di kamar yang mana. 
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4.4  Desain Antar Muka 
 

 
Gambar 9. Tampilan Utama Sistem CRM Hotel 

 

 
Gambar 10. Tampilan CRM Tamu Hotel 

 
5. Kesimpulan  
Dengan CRM ini hotel dapat lebih mudah untuk mengelola informasi pelanggan sebagai alat untuk menciptakan 
keunggulan kompetitif, yaitu dengan cara memberikan layanan kepada pelanggan yang spesifik sehingga tujuan untuk 
meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan tercapai. 
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