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ABSTRAK 

 

PT. Surya Timur Sakti Jatim merupakan salah satu perusahaan penyalur sepeda motor Yamaha yang ada di 

Indonesia. Di PT. Surya Timur Sakti Jatim untuk sistem informasi hubungan antar pelanggan menggunakan 

aplikasi CRM v 2.0 aplikasi ini terhubung ke database server untuk mendata setiap calon pelanggan yang 

berpotensi untuk membeli produk.Namun perolehan data-data tersebut kurang efektif karena dilanjutkan dari staff 

CRM yang secara manual menghubungi setiap pelanggan dan calon pelanggan untuk mengingatkan proses STNK 

dan BPKB sudah selesai maupun untuk mengkonfirmasi memvalidasi data. Maka dari itu diperlukan penambahan 

fitur sistem informasi yang dapat menghubungi pelanggan secara otomatis dalam kurun waktu tertentu secara 

berkala sehingga proses perolehan data potensi pelanggan dan hubungan antara pelanggan bisa jauh lebih erat dan 

efektif. Pemrograman yang digunakan dalam pembuatan sistem aplikasi CRM Berbasis Telegram Gateway adalah 

delphi 10.3 dan database yang digunakan adalah mysql. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat 

mempermudah konsumen atau dalam memperoleh informasi proses STNK dan BPKB maupun data stok unit. 
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ABSTRACT 

PT. Surya Timur Sakti Jatim is one of the Yamaha motorcycle dealer companies in Indonesia. At PT. Surya Timur 

Sakti Jatim for a customer relationship information system using the CRM v 2.0 application, this application is 

connected to a database server to record every potential customer who has the potential to buy the product. 

customers and prospective customers to remind the STNK and BPKB processes have been completed or to confirm 

validating data. Therefore, it is necessary to add an information system feature that can contact customers 

automatically within a certain period of time periodically so that the process of acquiring potential customer data 

and the relationship between customers can be much closer and more effective. The programming used in making 

the Telegram Gateway based CRM application system is Delphi 10.3 and the database used is MySQL. With this 

application, it is hoped that it will make it easier for consumers to obtain information on the STNK and BPKB 

processes as well as unit stock data. 
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PENDAHULUAN 

 
PT. Surya Timur Sakti Jatim merupakan salah satu perusahaan penyalur sepeda motor Yamaha yang ada 

di Indonesia. PT. Surya Timur Sakti Jatim merupakan main dealer sepeda motor dan spareparts yamaha terbesar 

dan mempunyai beberapa cabang yang tersebar meliputi Jawa Timur, NTB, NTT, Kalimantan Timur, Kalimatan 

Utara, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.PT. Surya Timur Sakti Jatim Mendistribusikan berbagai 

produk Yamaha yang tersebar di berbagai agen dealer di seluruh kota di berbagai cabang. 

Pada PT. Surya Timur Sakti Jatim untuk sistem informasi hubungan antar pelanggan menggunakan 

aplikasi crm v 2.0 aplikasi ini terhubung ke database server untuk mendata setiap calon pelanggan yang berpotensi 

untuk membeli produk. Namun perolehan data-data tersebut kurang efektif karena dilanjutkan dari staff CRM 

yang secara manual menghubungi setiap pelanggan dan calon pelanggan untuk mengingatkan proses STNK dan 

BPKB sudah selesai maupun untuk mengkonfirmasi memvalidasi data. Maka dari itu diperlukan penambahan 

fitur sistem informasi yang dapat menghubungi pelanggan secara otomatis dalam kurun waktu tertentu secara 

berkala sehingga proses perolehan data potensi pelanggan dan hubungan antara pelanggan bisa jauh lebih erat dan 

efektif. 

 
METODE 

Metode Yang Digunakan Dalam Penyelesaian Masalah Termasuk Metode Analisis Adalah Seperti ; 

1. Metode Pengumpulan Data 

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari instansi, baik melalui pengamatan maupun pencatatan 

terhadap obyek penelitian, meliputi: 

A. Observasi 

Pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala atau peristiwa yang diselidiki 

pada objek penelitian secara langsung, misalnya mengamati staf yang sedang melakukan pengolahan 

data. 

B. Wawancara 

Pengumpulan data melalui tatap muka dan tanya jawab langsung dengan sumber data atau pihak – pihak 

yang berhubungan dengan penelitian. 

C. Studi Kepustakaan 

Pengumpulan    data dari buku–buku yang sesuai dengan tema permasalahan, misalnya buku analisis dan 

desain sistem informasi. 

D. Studi Dokumentasi 

Pengumpulan data dari literatur – literatur dan dokumentasi dari majalah, internet, diktat dan sumber 

informasi lain. 

2. Metode Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem perangkat lunak mengacu pada model waterfall adalah salah 

satu model pengembangan software, dimana kemajuan suatu proses dipandang sebagai 

terus mengalir ke bawah seperti air. Langkah-langkah model waterfall dapat dilihat pada 

gambar dibawah Ini: 
 



Gambar 1 Langkah-langkah model waterfall 

A. Requirement Analysis 

Tahap requirement atau spesifikasi kebutuhan system adalah Mengumpulkan kebutuhan secara lengkap 

kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. 

Fase ini harus dikerjakan secara lengkap untuk bisa menghasilkan desain yang lengkap. 

B. System Design 

Tahap selanjutnya adalah design, desain dikerjakan setelah kebutuhan selesai dikumpulkan secara 

lengkap. 

C. Implementation 

Selanjutnya tahap implementasi, yaitu desain program diterjemahkan ke dalam kode-kode dengan 

menggunakan bahasa pemrograman yang sudah ditentukan. Program yang dibangun langsung diuji baik 

secara unit. 

D. Testing 

Penyatuan unit-unit program kemudian diuji secara keseluruhan (system testing). 

E. Deployment 

Mengoperasikan program dilingkungannya dan melakukan pemeliharaan, seperti penyesuaian atau 

perubahan karena adaptasi dengan situasi sebenarnya. 

F. Maintenance 

Proses pemeliharaan sistem yang sudah dibangun. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada sistem yang dibuat telah dilengkapi fitur untuk mempermudah karyawan maupun konsumen dalam 

mengakses sistem informasi CRMS. Sistem itu seperti; 

1. Sistem kirim pesan ke Telegram konsumen 

Dengan sistem kirim pesan ini, kamu dapat mengirim pesan informasi apa saja ke telegram konsumen tanpa 

harus kehabisan pulsa karna sistem ini hanya menggunakan paket data internet. 
 

Gambar 2 Tampilan Sistem Kirim Pesan Ke Konsumen 

 

Pengujian Sistem kirim pesan dapat dilihat pada tabel dibawah. 

Tabel 1 Pengujian Kirim Pesan 

 

Halaman Uji Skenario Uji Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil 

Penguhian 

 

 

 
Kirim Pesan 

 
Kirim Pesan Telegram 

(Jika Benar) 

 
Pesan Telegram 

Terkirim 

 
 

Sesuai 

 
Kirim Pesan Telegram 

(Jika Salah) 

 

Pesan Telegram 

Tidak Terkirim 

 

 
Sesuai 



2. Sistem Server Bot CRMS Telegram 

Sistem ini dibuat untuk proses akses informasi secara otomatis langsung dari aplikasi telegram dengan 

mengirim pesan sesuai format yang disediakan Server Bot CRMS Telegram. 
 

Gambar 3 Tampilan Sistem Server Bot CRMS 
 

Pengujian sistem server bot CRMS Telegaram dilihat pada tabel dibawah 

 

Tabel 2 Tabel Pengujian Server Bot CRMS 

Halaman Uji Skenario Uji Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil 

Penguhian 

 

 

 

 
Server Bot 

CRMS 

 
Cek stok, cek STNK 

dan BPKB 

(Jika Benar) 

 
Pesan Dibalas 

otomatis dari Server 

Bot CRMS 

 
 

Sesuai 

 
Kirim Pesan Telegram 

(Jika Salah) 

 
Pesan tidak dikirim 

dari Server Bot 

CRMS 

 

 
Sesuai 

 
 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

a) Dengan adanya aplikasi ini maka pengguna akan dimudahkan dalam mencari informasi melalui telegram 

gateway. 

b) Dengan adanya aplikasi ini pengguna akan mendapat data laporan yang lebih akurat dari pada sebelum 

karena adanya aplikasi yang terkomputerasiasi. 

c) Output yang nantinya akan dihasilkan dari pengolahan data   yang dilakukan oleh sistem diharapkan 

dapat dijadikan acuan oleh pihak yang bertindak sebagai pengelola dalam menentukan tindakan (follow 

up) dan pengambilan keputusan dalam waktu yang tepat. 

2. Saran 

a) Pada aplikasi perlu ditambahkan fitur pengiriman pesan menggunakan nomer telpon karena setiap orang 

belum tentu mempunyai aplikasi telegram. 

b) Pada aplikasi perlu di tambahkan lagi fitur menu untuk membackup juga restore database mysql. 
c) Pada aplikasi perlu juga ditambahkan fitur agar bisa mengirim pesan secara Broadcast kenomor telpon 

atau pun Telegram Gateway. 
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