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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. PENELITIAN TERDAHULU 

Penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori yang diambil dari sumber atau 

referensi dalam penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan bagi 

peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Landasan penelitian terdahulu 

menjadi sangat penting bagi peneliti dalam memilih dan menentukan teori yang 

akan digunakan dan memilih variabel yang paling tepat dalam penelitian ini. 

Dalam kaitannya dengan Customer Relationship Management (CRM) tentu 

penelitian terdahulunya tidak berbeda jauh pula dengan judul penelitian yang di 

pakai. 

Penelitian Terdahulu yang dipakai dengan judul “Customer Relationship 

Management (CRM) Pengaruhnya Terhadap Kepercayaan dan Loyalitas 

Perbankan Nasional” Semuel (2012). Untuk variabel penelitiannya yakni 

operasional komitmen  bank (X1) digambarkan  sebagai  usaha yang 

ditunjukkan oleh perbankan nasional, untuk mempertahankan hubungan  

jangka  panjang  dengan  pelanggannya  karena hubungan  tersebut  dirasa 

berharga dan memberikan manfaat. Variabel komunikasi bank (X2)  adalah 

suatu proses pertukaran informasi antara pihak bank dengan konsumennya 

melalui sistem atau  media,  seperti telepon,  acara  televisi  yang  berkaitan 

dengan  perbankan,  majalah  perbankan,  atau  melalu  website bank.  Variabel 

penanganan keluhan konsumen  (X3) digambarkan  sebagai  suatu tindakan 
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yang dilakukan perbankan nasional dalam menghadapi  ketidakpuasan  dari  

pelanggan  terhadap produk  dan  atau  layanan  yang  diberikan.   

Untuk teknik pengukuran data dalam penelitiannya menggunakan skala 

Likert (skala 1 menyatakan pernyataan sangat  tidak  setuju  sampai  dengan  

skala 5 untuk menyatakan sangat setuju) terhadap pernyataan yang 

disampaikan  dalam  kuesioner  penelitian  online. Selanjutnya  pengolahan  

data  dilakukan  untuk  kebutuhan  analisis  deskriptif  dengan  menggunakan 

software  SPSS  versi  13,  sedangkan  analisis  kausal dengan  menggunakan  

software Generalized  Structured Component Analysis (GSCA). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan keluhan memiliki 

hubungan positif signifikan terhadap kepercayaan, menunjukan bahwa 

penanganan keluhan yang dilakukan Bank selama ini, mampu  mempengaruhi  

kepercayaan  pelanggan  terhadap layanan yang diberikan. Penelitian  yang  

berkaitan  dengan penanganan keluhan yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Wan (2006), jika bank berhasil menyelesaikan konflik yang terjadi dengan 

baik, maka akan membangun  kepercayaan  konsumen  terhadap  bank.  

Penelitian  yang dilakukan  oleh  Bowo  (2003),  membuktikan  bahwa 

faktor-faktor  dalam  membangun  kepercayaan  yaitu komitmen, komunikasi 

dan penanganan keluhan yang kemudian membuktikan  bahwa  kepercayaan 

menghasilkan hubungan jangka panjang. Selain itu, dengan adanya  berbagai  

kemajuan  teknologi  yang  ada, membuat konsumen dapat dengan mudah 

mengakses semua  informasi  secara  lengkap  dan  cepat  yaitu melalui online, 

baik melalui  telepon  seluler maupun melalui  komputer  (internet). 
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Chrismardani (2009) dalam penelitiannya melakukan perumusan 

masalah tentang “Pengaruh Customer Relationship Management (CRM) 

terhadap customer retention Orientation dan dampaknya pada relationship 

outcome dari nasabah Bank umum di kota Malang”. Tujuan dalam penelitian 

ini yakni mempertimbangkan enam upaya pendekatan (belonging, 

communication, personalization, rewarding, security and convenience) dalam 

penerapan dan pelaksanaan CRM itu sendiri serta mengukur CRM dari 

persepsi konsumen pada perusahaan. Alat analisis yang dipakai ialah analisis 

path (analisis jalur) melalui analisis regresi berganda. Hasil dalam penelitian 

ini yakni perencanaan dan pelaksanaan customer relationship management 

sebaiknya mempertimbangkan keenam upaya pendekatan yang dipakai berupa 

(belonging, communication, personalization, rewarding, security and 

convenience) sebagai prioritas. Serta mampu mengukur CRM dari persepsi 

konsumen pada sektor industri lainnya. 

Untuk perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang saya lakukan 

ialah sebagai berikut untuk perbedaannya  terdapat pada beberapa hal penting 

seperti objek penelitian yang dilakukan, kerangka pikir yang dipakai, teori 

yang digunakan, jumlah populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan 

data, teknik pengukuran data dan alat analisis yang dipakai. Sedangkan untuk 

persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan terdapat 

pada variabel yang digunakan yakni Customer Relationship Management 

(CRM), jenis penelitian, dan pengujian instrument data yang digunakan. 
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B. LANDASAN TEORI 

 

 1. Konsep Pemasaran 

Menurut  Dharmmesta,  (1994),  konsep  pemasaran  adalah  falsafah 

bisnis  yang  menyatakan  bahwa  pemuasan  kebutuhan  konsumen  

merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup suatu 

perusahaan.  

Dalam konsep pemasaran terdapat 3 faktor penting :  

1) Orientasi pada konsumen  

Perusahaan selalu ingin memenuhi semua kebutuhan konsumen,  

maka akan selalu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan konsumen. 

Perusahaan yang ingin mempraktekkan orientasi konsumen harus 

melakukan beberapa hal, antara lain :  

a)  Menentukan  kebutuhan  pokok  dari  para  pembeli  yang  

akan  dilayani dan dipenuhi.  

b)  Menentukan produk dan program pemasaran.  

c)  Mengadakan penelitian pada konsumen untuk mengukur, 

menilai, dan menafsirkan keinginan, sikap, serta tingkah laku 

konsumen.  

d)  Menentukan dan melaksanakan strategi yang paling baik.  

2) Koordinasi dan integrasi dengan konsumen  

Untuk  dapat  memberikan  kepuasan  kepada  konsumen  secara  

optimal, maka semua elemen-elemen pasar yang ada harus  



13 
 

dikoordinasikan  dan diintegresikan.  Hal  ini  berarti  setiap  orang  dan  

setiap  bagian  dalam organisasi  turut  ambil bagian dalam  suatu usaha 

yang  terkoordinir untuk memberikan  kepuasan  konsumen  sehingga  

tujuan  perusahaan  dapat tercapai.   

3) Mendapatkan laba dari pemuasan konsumen  

Dengan dapat  memuaskan  kebutuhan  konsumen  diharapkan  

tujuan perusahaan untuk mendapatkan  laba akan  tercapai. Hal  ini artinya 

bahwa perusahaan  harus  bisa  memenuhi  segala  kebutuhan  dan  

keinginan konsumen dengan produk yang ditawarkan.  

Konsep pemasaran bersandar pada empat pilar, yaitu :  

a) Pasar sasaran  

Suatu perusahaan belum tentu dapat berkembang dengan baik, tapi 

banyak perusahaan  yang  dapat  mencapai  apa  yang  menjadi  targetnya  

dalam mengelola perusahaan dengan menentukan pasar sasarannya.  

b) Kebutuhan pelanggan  

Berbagai  kebutuhan  pelanggan  yang  tidak  selalu  sederhana,  

perusahaan harus dapat meramalkan  apa yang  akan menjadi kebutuhan 

konsumen dimasa yang akan datang.  

c) Pemasaran terpadu  

Terjadi  adanya  kerjasama  antara  perusahaan  dengan  

departemen  terkait untuk  melayani  kepentingan  pelanggan.  Agar  

pemasaran  dapat  berjalan dengan maksimal untuk melayani kebutuhan 

pelanggan  secara bersama.  



14 
 

d) Kemampuan menghasilkan laba  

Tujuan yang  terakhir dari kosep pemasaran  adalah membantu 

organisasi dalam mencapai  tujuannya.  Sebagian  besar  perusahaan  

tujuan  utamanya adalah  hanya  untuk mendapatkan  laba. Akan  tetapi,  

di  sini  tidak  hanya mengutamakan  laba saja melainkan mendapatkan  

laba sebagai akibat dari kepuasan yang diperoleh konsumen dibanding dari 

pesaingan  

Di era globalisasi, daya saing perusahaan perlu ditingkat,  tidak 

hanya aspek produksi, tetapi juga aspek pemasarannya. Meskipun fungsi 

manajemen kontribusi  masing-masing  saat  penyusunan  strategi  bagi  

tingkatan  yang berbeda, namun rentang kendali perusahaan terhadap 

lingkungan eksternalnya cenderung terbatas. Dalam kondisi ini, 

perusahaan perlu menempatkan strategi pemasaran agar  berperan  penting  

bagi  keberlanjutannya.  Hal  ini  berfungsi manajemen  memiliki  kontak  

yang  paling  besar  dengan  dunia  luar  adalah fungsi pemasaran.   

Dimensi strategi pemasaran dapat dilihat dari dua matra, yaitu 

matra kekinian dan matra masa depan. Matra kekinian memandang  

dimensi bidang pemasaran berdasarkan hubungan pengaruh, saling  

mempengaruhi, tergantung,dan saling ketergantungan antara perusahaan 

dengan lingkungan internal maupun eksternalnya. Matra masa depan  

memandang dimensi pemasaran dengan mencakup hubungan-hubungan  

di masa mendatang yang terjalin, sehingga dapat  ditentukan  tujuan-tujuan  
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pencapaian yang strategis, serta berbagai programan tindakan yang 

diperlukan untuk mencapainya.   

 

2. Strategi Pemasaran   

Strategi pemasaran merupakan Salah  satu  kegiatan  pokok yang  

harus diperhatikan  dalam mempertahankan  perusahaan  adalah  pemasaran,  

yang merupakan kumpulan aktivitas dalam rangka sosialisasi dan 

pendistribusian produk oleh perusahaan melalui penciptaan dan 

penghargaan nilai yang ditujukan untuk kepuasan konsumen dan  

pencapaian tujuan  perusahaan.  Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari 

kegiatan  usaha yang ditujukan  untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat 

memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. 

(Dharmmesta,1996).   

Dalam hal ini pemasaran ditinjau sebagai aktivitas-aktivitas yang 

saling berinteraksi, yang bertujuan untuk merencanakan, menentukan  

harga, mempromosikan, dan mendistribusikan  barang  dan  jasa  atau  

produk yang dihasilkan perusahaan kepada kelompok pembeli. Kegiatan  

pemasaran tersebut beroperasi di dalam suatu lingkungan yang dibatasi  

oleh aturan-aturan, maupun konsekuensi sosial dari perusahaan itu sendiri.  

Istilah pemasaran ditinjau dari proses sosial dapat didefinisikan sebagai 

berikut suatu proses sosial dan melalui proses itu individu-individu dan 

kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan  



16 
 

cara menciptakan dan mempertukarkan produk dan nilai dengan  individu  

dan kelompok lain (Kotler, 2002).  

Adanya  sosialisasi  menunjukkan  adanya  interaksi  berbagai  pihak 

dengan pemenuhan kebutuhan masing-masing pihak melalui pertukaran 

nilai yang  dapat  diartikan  secara  luas.  Interaksi  tersebut  diharapkan  

saling menguntungkan pihak yang terkait.  Hal  ini  tidak  berarti  penjualan  

dan  promosi itu  tidak  penting,  tetapi keduanya adalah bagian dari 

marketing mix yang  lebih besar atau bagian dari seperangkat  alat-alat  

pemasaran yang harus  dimainkan  untuk  mendapatkan dampak maksimum  

terhadap  pasar. Pemasaran  juga  dapat  diartikan  sebagai kegiatan manusia 

yang diarahkan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses 

pertukaran.   

Strategi  Pemasaran  merupakan  faktor  yang  paling  penting  dalam 

mencapai  keberhasilan  suatu  perusahaan,  karena  berorientasi  pada  

kepuasan konsumen.  Menurut  Kotler  (2002),  strategi  pemasaran  adalah  

kunci  untuk mencapai  tujuan  organisasional  yang  ditetapkan  adalah  

perusahaan  tersebut harus  menjadi  lebih  efektif  dibandingkan  para  

pesaing  dalam  menciptakan, menyerahkan, dan mengakomodasikan nilai 

pelanggan kepada pasar  sasaran yang dipilih.  
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Definisi di atas ada empat gagasan dasar yang terkandung di dalamnya 

yaitu :  

a. Pasar sasaran  

b. Kebutuhan pelanggan   

c. Pemasaran terpadu  

d. Kemampuan menghasilkan laba  

Ada beberapa definisi mengenai strategi pemasaran dari Tjiptono 

diantaranya adalah :  

”Strategi pemasaran merupakan pernyataan baik secara eksplisit 

maupun implisit mengenai bagaimana suatu merk atau lini produk  

mencapai tujuannya”.  (Tjiptono, 1997)  

”Strategi pemasaran sebagai alat fundamental yang direncakan  

untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan 

bersaing yang berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki dan program  

pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar sasaran tersebut.” 

(Tjiptono,1997) Pada prinsipnya strategi pemasaran memberikan arah dalam 

kaitannya dengan variabel-variabel  seperti  segmentasi pasar,  identifikasi 

pasar  sasaran, positioning, elemen bauran pemasaran dan biaya pemasaran, 

dimana  strategi pemasaran merupakan  bagian  integral  dari  strategi  bisnis  

yang  memberikan arah bagi semua fungsi manajemen suatu organisasi        

(Tjiptono , 1997).  
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3. Tinjauan Tentang Customer Relationship Management (CRM) 

a. Pengertian CRM  

CRM didefinisikan sebagai integrasi dari strategi penjualan, 

pemasaran, dan pelayanan yang terkoordinasi. CRM menyimpan 

informasi pelanggan dan merekam seluruh kontak yang terjadi antara 

pelanggan dan perusahaan,  serta membuat profil pelanggan untuk staf 

perusahaan yang memerlukan informasi tentang pelanggan tersebut 

(Tunggal, 2008).  

CRM mendukung suatu perusahaan untuk menyediakan pelayanan 

kepada pelanggan secara  real time  dengan menjalin hubungan  dengan 

tiap pelanggan yang berharga melalui penggunaan informasi tentang 

pelanggan. Berdasarkan apa yang diketahui dari pelanggan, perusahaan 

dapat membuat variasi penawaran, pelayanan, program, pesan, dan 

media. Melalui sistem yang menerapkan CRM, perusahaan membentuk 

hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan, dimana perusahaan dapat 

mengetahui kebutuhan pelanggan dan menyediakan pilihan produk atau 

layanan yang sesuai dengan permintaan mereka.  

Menurut Amstrong (2007), Customer Relationship Management 

adalah seluruh proses dalam membangun dan menjaga hubungan yang 

menguntungkan dengan pelanggan melalui pengantaran nilai (value) 

dan kepuasan (satisfaction) yang tinggi bagi pelanggan. Menurut 
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Amstrong (2007) ini mencakup seluruh aspek dalam mendapatkan, 

menjaga, dan meningkatkan jumlah pelanggan. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2004), customer relationship 

management merupakan proses membangun dan mempertahankan 

hubungan jangka panjang yang menguntungkan dengan pelanggan 

melalui penyediaan pelayanan yang bernilai dan yang memuaskan 

mereka.  

Definisi yang lain pada Peelen (2005) menyebutkan bahwa CRM 

adalah sebuah proses yang meliputi semua aspek dalam 

mengidentifikasi pelanggan, menciptakan pengetahuan tentang 

pelanggan, membangun hubungan dengan pelanggan, dan membentuk 

pendapat pelanggan tentang organisasi dan produknya. Menurut Peelen 

(2005), di dalam definisi ini tidak dibahas mengenai peran teknologi 

dalam CRM. Definisi ini lebih memperhatikan pelanggan dan sasaran 

yang ingin diraih (vis- a- vis the customer). 

Definisi CRM menurut The Gartner group’s pada tahun 2004 

(Peelen, 2005) adalah sebuah ‘IT enabled’ bagi strategi bisnis  yang 

hasilnya berupa peningkatan keuntungan, pendapatan, dan kepuasan 

pelanggan (customer satisfaction) dengan mengelola segmen 

pelanggan, mengembangkan prilaku yang dapat memberikan kepuasan 

bagi pelanggan dan mengimplementasikan program yang berfokus pada 

pelanggan. 
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Metagroup pada tahun 2000 (Peelen, 2005), mendefinisikan CRM 

sebagai otomatisasi dari proses bisnis horisontal yang terintegrasi 

termasuk didalamnya front office customer contact points (pemasaran, 

penjualan, layanan, dan support) melalui berbagai macam saluran 

penghubung. Menurut Peelen (2005), dalam deskripsi ini, CRM 

diposisikan dalam sudut Teknologi Informasi. Teknologi memfasilitasi 

dan memungkinkan terselenggaranya hubungan antara pelanggan 

dengan karyawan dari berbagai departemen melalui internet, telepon 

dan juga tentunya pertemuan secara langsung. 

Chan (2003),  menjelaskan  bahwa  CRM  merupakan pengenalan  

setiap  pelanggan  secara  lebih  dekat dengan menciptakan  komunikasi  

dua  arah.   Komunikasi tersebut perlu dikelola dalam bentuk hubungan 

yang  saling  menguntungkan  antara  pelanggan  dan  perusahaan. 

Hubungan yang dimaksud harus bersifat partnership, bukan sekedar 

hubungan antara penjual dan pembeli, untuk mencapai  tujuan  jangka 

panjang menghasilkan keuntungan berkelanjutan dari kelompok 

pelanggan loyal. CRM dapat digunakan sebagai strategi  dalam  

membangun  hubungan  yang  baik dengan  pelanggan  secara  jangka  

panjang,  (Winer, 2001).   

Komunikasi  yang  fleksibel  dan  komitmen  terbaik  dalam  

melayani  konsumen,  serta  kemampuan menangani  keluhan  menjadi  

hal  yang  berperan penting dalam membangun dan meningkatkan 

kepercayaan  konsumen,  (Bowo,  2003).  Dalam  rangka membuat  
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pelanggan  mempercayai  layanan  yang diberikan, maka pelanggan 

harus merasakan kualitas layanan sebagai hal yang positif.  

  Bowo, (2003)  menyajikan  sebuah  model  baru  tentang 

bagaimana  harus  membangun  kepercayaan  pelanggan.  bahwa  

faktor-faktor  yang  dapat  membangun kepercayaan  pelanggan  adalah;  

komitmen, komunikasi dan penanganan keluhan yang kemudian 

menghasilkan hubungan jangka panjang dan memunculkan persepsi 

pelanggan terhadap produknya. Ndubisi  (2007) menunjukan bahwa 

variabel, komitmen,  komunikasi  dan  penanganan keluhan  yang 

membuat  persepsi konsumen  untuk  percaya  dan  kemudian akan 

loyal terhadap bank. 

CRM  yang  baik  akan  menciptakan  kepercayaan dan kepuasan 

pelanggan dan seterusnya akan terbentuk kelompok konsumen yang 

loyal, (Tjiptono, 2000).  Faktor-faktor  yang  mendorong  terbentuknya 

Customer  Relationship  Management (CRM)  menurut  Ndubisi (2007) 

adalah komitmen, komunikasi dan penanganan  keluhan  berdampak  

secara  langsung  kepada persepsi pelanggan. 

Sementara itu menurut Peelen (2005), CRM adalah sebuah strategi 

bisnis yang ditujukan untuk mengembangkan hubungan jangka panjang 

dan menguntungkan antara setiap pelanggan secara individu dengan 

pemasoknya, berbasiskan pada sebuah infrastruktur teknologi informasi 

yang dikembangkan, yang memungkinkan proses dapat terdefinisi dan 
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dikendalikan dengan jelas, dan membuat staf yang berhubungan dapat 

berfungsi secara optimal. 

Menurut Kalakota dan Robinson (2001), CRM didefinisikan 

sebagai strategi penjualan, pemasaran, dan pelayanan terintegrasi yang  

mencegah terjadinya pelayanan yang bertumpu pada seseorang, 

pelayanan harus bergantung pada koordinasi dari aksi organisasi secara 

keseluruhan. Menurut Kalakota dan Robinson (2001), software CRM 

membantu organisasi untuk mengelola hubungan dengan pelanggan 

secara lebih baik dengan menelusuri semua tipe interaksi yang 

dilakukan oleh pelanggan. 

CRM adalah strategi inti dalam bisnis yang mengintegrasikan 

proses-proses dan fungsi-fungsi internal dengan semua jaringan 

eksternal untuk menciptakan serta mewujudkan nilai bagi para 

konsumen sasaran secara menguntungkan. CRM didukung oleh data 

konsumen berkualitas dan teknologi informasi. Menurut Buttle (2004) 

definisi ini tentunya digunakan dalam konteks perusahaan atau 

organisasi yang berorientasi profit. Jika komunitas nonprofit (nirlaba) 

dapat mengubah kata ‘bisnis’, ‘konsumen’, dan ‘profit’ dengan istilah 

lain yang tepat maka definisi tersebut pasti juga sesuai untuk konteks 

kerja mereka (Buttle 2004). 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa CRM adalah strategi organisasi 

dalam mengelola hubungannya dengan pelanggan, mulai dari strategi 

penjualan, pemasaran, pelayanan terintegrasi dan faktor-faktor seperti 

komitmen, komunikasi dan penangan keluhan yang berdampak  

langsung pada persepsi konsumen (nasabah). hal ini berarti mencakup 

proses mengidentifikasi pelanggan, menciptakan pengetahuan tentang 

pelanggan, membangun hubungan dengan pelanggan, dan membentuk 

persepsi pelanggan tentang organisasi dan produknya  dengan 

melibatkan semua staf yang berhubungan dengan pelanggan untuk 

meningkatkan kepuasan pelanggan dan akhirnya dapat meningkatkan 

pendapatan organisasi. Peran teknologi informasi dalam CRM adalah 

sebagai ‘IT Enabled’ bagi strategi bisnis yang memungkinkan proses 

dapat terdefinisi dan dikendalikan dengan jelas  serta membuat staf 

yang berhubungan dapat berfungsi secara optimal. Istilah ‘bisnis’, 

‘konsumen’, dan ‘profit’ dapat disesuaikan sesuai dengan konteks kerja 

masing-masing organisasi. 

b. Pendekatan CRM 

Secara garis besar, perusahaan dapat mengembangkan hubungan 

dengan pelanggannya melalui tiga pendekatan, yaitu (1) manfaat 

finansial (financial benefit); (2) manfaat sosial (social benefit); dan (3) 

ikatan struktural (structural ties). 
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1) Manfaat finansial (financial benefit) 

Manfaat finansial meliputi penghematan biaya yang 

dikeluarkan oleh seorang pelanggan pada saat mereka membeli 

produk atau jasa dari perusahaan. Implementasi yang paling sering 

dari penyediaan manfaat finansial adalah dengan menjalankan 

frequency marketing programs seperti pemberian reward berupa 

diskon khusus apabila pelanggan sering melakukan pembelian atau 

apabila membeli dalam jumlah yang besar. Dalam praktek di 

lapangan, istilah frequency marketing program seringkali 

digunakan secara bergantian dengan istilah reward program 

mengingat kedua istilah tersebut memiliki makna yang sama. 

2) Manfaat sosial (social benefit) 

Membangun hubungan dengan pelanggan dengan cara 

memberikan manfaat finansial memang penting, namun tidak 

cukup sampai di tahap ini saja. Lebih lanjut, Kotler dan Armstrong 

(2004) menyatakan bahwa perusahaan perlu juga memberikan 

manfaat sosial bagi pelanggan mereka. Pemberian manfaat sosial 

lebih menyentuh kebutuhan dan keinginan pelanggan secara lebih 

personal. Di tingkat ini, hubungan dengan pelanggan tidak hanya 

tercipta karena insentif harga yang diberikan oleh pihak 

perusahaan, namun ada ikatan sosial bahkan persahabatan baik 

antar perusahaan dengan pelanggan, maupun antar pelanggan yang 



25 
 

satu dengan pelanggan yang lainnya. Implementasi dari penyediaan 

manfaat sosial (social benefit) paling mudah adalah berusaha 

mengingat nama pelanggan secara individu. Hal ini telah banyak 

diterapkan oleh hotel-hotel berbintang terhadap pelanggan 

loyalnya, dimana setiap kali mereka menginap di hotel yang 

bersangkutan, pihak hotel senantiasa melayani dengan menyebut 

nama pelanggan yang bersangkutan, bahkan pihak hotel melalui 

database yang ada, mampu mengingat layanan-layanan apa saja 

yang menjadi preferensi dari pelanggan loyal tersebut. 

3) Ikatan struktural (structural ties) 

Membangun hubungan jangka panjang yang 

menguntungkan dengan pelanggan melalui penyediaan ikatan 

struktural sehingga memudahkan pelanggan untuk bertransaksi 

dengan perusahaan. Contoh seperti yang dilakukan oleh FedEx, 

sebagai perusahaan pengiriman barang, yang melengkapi 

pelanggan dengan sistem online sehingga setiap pelanggan dapat 

menelusuri status dokumen atau barang mereka yang dikirim lewat 

perusahaan ini dengan cara mengakses secara online pada situs 

resmi perusahaan. 
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c. Tujuan CRM  

Dalam penerapan dan pelaksanaan CRM, tentunya mempunyai 

tujuan yang ditetapkan dan ingin dicapai, sebagai berikut:  

Menurut Caesar (2009), tujuan CRM yaitu:  

1). Menggunakan hubungan dengan pelanggan untuk meningkatkan 

keuntungan perusahaan.  

2). Menggunakan informasi untuk memberikan pelayanan yang 

memuaskan.  

3).  Mendukung proses penjualan berulang kepada pelanggan.  

Dengan adanya tujuan yang telah ditetapkan, maka perusahaan 

dapat menjalankan aktivitas sesuai dengan tujuannya dan dapat 

memenuhi tujuan tersebut serta perusahaan pula mendapatkan tingkat 

kentungan yang baik dari waktu ke waktu. 

d. Kegunaan CRM  

Database customer di dalam CRM dapat digunakan untuk berbagai 

macam kegunaan, diantaranya adalah (Alkindi, 2010):   

1). Mendesain dan melaksanakan marketing campaign untuk 

mengoptimalkan efektifitas marketing.  
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2). Mendesain dan melaksanakan  customer campaign  yang spesifik 

seperti cross selling, up-selling, dan retensi.  

3). Menilai respon customer terhadap produk dan level  service, 

misalnya seperti kenaikan harga, new product development, dan 

lainnya.  

4). Mengambil keputusan manajemen seperti  forecasting  financial  

dan costumer profitability analysis.  

5). Prediksi terhadap level  defect  yang tak diinginkan  customer  

(churn analysis).  

Dengan adanya kegunaan CRM, perusahaan dapat kembali 

mengontrol semua aktivitas yang terjadi dan melakukan perbaikan. 

Penting bagi perusahaan untuk terus memberikan perlayanan yang 

terbaik bagi nasabah agar nasabah mendapatkan tingkat kepuasan yang 

maksimal. 

e. Operasional CRM  

Menurut Alkindi (2010), karena kekuatan  utama dari CRM adalah 

database  dari  pelanggan, maka yang paling bertanggung jawab dalam 

penyediaan data ini tak lain adalah front office, yaitu tak lain adalah 

sales, marketing, dan juga tak ketinggalan  service.  Setiap interakasi 

dengan pelanggan akan dicatat dan masuk dalam sistem kontak history 
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pelanggan. Jika memang dibutuhkan data ini akan bisa diolah kembali 

untuk kepentingan perusahaan. Salah satu kelebihan yang diperoleh dari 

kontak history  pelanggan  adalah  pelanggan  dapat berinteraksi dengan 

berbagai macam  contact  channel  di dalam perusahaan dari waktu ke 

waktu tanpa harus menjelaskan pada para officer komplain apa saja 

yang telah mereka hadapi terdahulu. 

Menurut Martinus (Decision Support & System Manager                       

PT Nutrifood Indonesia),  Pelanggan  sangat penting peranannya bagi 

Perusahaan karena dengan adanya pelanggan Perusahaan dapat 

menunjukkan bagaimana cara menangani setiap keluhan pelanggan 

tersebut dengan waktu yang cepat dan tepat. Selama beberapa tahun 

keluhan tersebut hanya disampaikan melalui  telepon,  yang dicatat oleh 

petugas pada suatu buku monitor yang kemudian dimasukkan ke 

database dan ditindaklanjuti.   

Cara penanganan keluhan seperti ini, memiliki kelemahan karena 

tergantung kepada ketelitian karyawan dalam mencatat dan 

mengirimkan pesan keluhan kepada  brand manager  dan unit lainnya.  

Namun setelah menggunakan aplikasi CRM (Customer Relationship 

Management), begitu customer  selesai  menelepon  ke  customer call 

center  Nutrifood,  e-mail pemberitahuan dan alur kerja  (workflow)  

penyelesaian keluhan berjalan secara sistematis danterdokumentasi. 

Dengan demikian maka proses kerja makin efisien, dan bisa lebih baik 
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untuk menanggapi terhadapkeluhan dan permasalahan yang ada.  

keuntungan lain dari penerapan aplikasi CRM adalah kecepatan dalam 

proses pencarian data pelanggan dari database.   

Menurut PT. Parit Padang bahwa dalam setiap pekerjaan tentu 

akan ditemukan banyak tantangan dan kesulitan, khususnya dalam 

aspek hubungan dengan pelanggan, untuk mengatasi permasalahan 

tersebut PT Parit Padang telah membuat suatu aplikasi  Customer 

Relationship Management  (CRM). Dengan adanya CRM, maka 

terbangun suatu hubungan yang baik yang berjangka panjang dengan 

pelanggan karena CRM dapat mengerti akan kebutuhan pelanggan.   

Menurut Rumah Sakit Santo Borromeus, dengan adanya CRM 

maka rumah sakit dapat membina hubungan baik pihak kontraktor, dan 

juga membantu bagian  marketing  untuk  mengelola data yang 

berhubungan dengan kontraktor sehingga informasi mengenai 

pelanggan yang digunakan sebagai keperluan pemasaran dan promosi 

dapat segera diperoleh secara cepat. Oleh karena itu, untuk 

mengoptimalkan pengaplikasian CRM dalam menjalin hubungan yang 

erat dengan pelanggan perlu adanya wadah yang tepat, dalam 

pengiriman informasi kepada pelanggan dapat dilaksanakan dengan 

cepat dan mudah.   
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f. Keuntungan CRM 

CRM membantu perusahaan untuk mengembangkan produk baru 

berdasarkan pengetahuan yang lengkap tentang keinginan pelanggan, 

dinamika pasar dan pesaing dengan cara: 

1) Menjaga pelanggan yang sudah ada dan menarik pelanggan baru 

2) Cross Selling: menjual produk lain yang mungkin dibutuhkan 

pelanggan berdasarkan pembeliannya 

3) Upgrading: menawarkan status pelanggan yang lebih tinggi (gold 

card vs. silver card) 

4) Identifikasi kebiasaan pelanggan untuk menghindari penipuan 

5) Mengurangi resiko operasional karena data pelanggan tersimpan 

dalam satu sistem 

6) Respon yang lebih cepat ke pelanggan 

7) Meningkatkan efisiensi karena otomasi proses 

8) Meningkatkan kemampuan melihat dan mendapatkan peluang 

g. Jenis CRM  

Menurut Wilde (2011) CRM dapat dipecah menjadi  tiga bagian 

dengan tugas yang berbeda, yaitu :  

1). Collaborative  CRM.  Bertujuan  untuk  memaksimalkan  hubungan  

dengan customer.  Model  komunikasi  klasik  seperti  telepon,  fax,  

dan  melalui  pos harus ditunjang dengan teknologi elektronik yang 

modern, seperti e-mail dan SMS.  
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2). Operational  CRM.  Bertujuan  untuk menyediakan  member  dari  

pemasaran, penjualan  dan  customer  service  dengan  informasi  

customer  dan  pasar  yang relevan.  Karyawan  yang  bertanggung  

jawab  terhadap  customer  care  harus memiliki  akses  tetap  ke  

tempat  pengumpulan  data.  Melalui  tiap  kontak, karyawan  

tersebut  dapat  menemukan  profil  lengkap  customer  dan 

mendapatkan pandangan komperhensif dari customer. 

3). Analytical  CRM.  Berfokus  pada  pengumpulan,  proses  dan 

analisa  data customer  dengan  tujuan  untuk  mengidentifikasi  

potensi  penjualan  apakah sebaik  biaya  yang  dikeluarkan  pada  

pemasaran,  penjualan  dan  customer service.   

Tahapan  pengembangan  CRM  dilakukan  dalam  tiga  tahap:  

(Kalakota  dan Robinson, 2001) yakni: 

(a) Mendapatkan pelanggan baru (acquire). Pelanggan baru didapatkan  

dengan memberikan  kemudahan  pengaksesan  informasi,  inovasi  

baru,  dan pelayanan yang menarik. 

(b) Meningkatkan  hubungan  dengan  pelanggan  yang  telah  ada  

(enhance). Perusahaan  berusaha  menjalin  hubungan  dengan  

pelanggan melalui pemberian pelayanan yang baik terhadap 

pelanggannya (customer service).   

(c) Mempertahankan  pelanggan  (retain).  Tahap  ini merupakan  usaha  

mendapatkan  loyalitas  pelanggan dengan mendengarkan  pelanggan  

dan berusaha memenuhi keinginan pelanggan.  
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D. KERANGKA PIKIR 

Kerangka pikir atau juga disebut sebagai kerangka konseptual merupakan 

model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor 

yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Suatu kerangka 

berpikir akan memberikan penjelasan sementara terhadap gelaja yang menjadi 

masalah penelitian. Model kerangka pikir yang peneliti pakai ialah sebagai 

berikut sesuai dengan Teori yang dipakai: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Ndubisi, 2007) 
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Schnaars dalam Tjiptono (2001) berpendapat bahwa strategi pemasaran 

berupa relationship management merupakan strategi dimana perusahaan menjalin 

kemitraan dengan pelanggan secara terus menerus yang pada akhirnya akan 

memunculkan sebuah persepsi pelanggan yang baik terhadap perusahaan. 

Dalam kerangka pikir diatas, terdapat tiga variabel dalam customer 

relationship management (CRM) yakni:  komitmen Bank (X1), komunikasi Bank 

(X2) dan penanganan keluhan nasabah (X3). 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel customer 

relationship management (CRM) yang meliputi komitmen Bank, komunikasi 

Bank dan penanganan keluhan nasabah dapat memunculkan sebuah persepsi yang 

baik atau dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap pelaksanaan customer 

relationship management itu sendiri. 

 

 

 

 


