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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Loyalitas pelanggan memiliki peran penting dalam sebuah 

perusahaan, mempertahankan mereka berarti meningkatkan kinerja keuangan 

dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini menjadi alasan 

utama bagi sebuah perusahaan untuk menarik dan mempertahankan mereka. 

Dua hal yang menjadi pertimbangan utama perusahaan dalam 

mempertahankan loyalitas pelanggan adalah, pertama karena semakin 

mahalnya biaya perolehan pelanggan baru dalam iklim kompetisi yang 

sedemikian ketat; kedua adalah adanya kenyataan bahwa tingkat profitabiliti 

perusahaan berbanding lurus dengan pertumbuhan hubungan antara 

perusahaan dan pelanggan secara permanen (Hurriyati, 2008:36).  

Keuntungan dari adanya loyalitas pelanggan adalah berkurangnya 

pengaruh serangan dari para kompetitor dari perusahaan sejenis, tidak hanya 

kompetisi dalam hal jasa dan produk namun juga kompetisi dalam hal 

persepsi. Selain itu pelanggan yang loyal dapat mendorong perkembangan 

perusahaan. karena mereka biasanya memberikan ide atau saran kepada 

perusahaan agar meningkatkan kualitas jasa dan produknya dan pada 

akhirnya mereka tidak akan begitu mempermasalahkan harga karena mereka 

percaya pada jasa dan produk serta kualitas yang dimiliki perusahaan (Safitri, 

2014:12-13).
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Loyalitas pelanggan berawal dari penilaian pelanggan terhadap 

kualitas produk atau jasa yang diterimanya (persepsi) berdasarkan harapan 

yang telah terkonsep dalam pikirannya. Pelanggan akan merasa puas jika 

kualitas yang diberikan telah sesuai atau bahkan melebihi harapan pelanggan. 

Namun sebaliknya jika kualitas produk atau jasa yang diberikan kurang atau 

berada di bawah harapan, maka pelanggan akan kecewa. Boulding (2008:83) 

menyatakan bahwa terjadinya loyalitas pada pelanggan disebabkan oleh 

adanya pengaruh kepuasan dan ketidakpuasan terhadap produk atau jasa yang 

terakumulasi secara terus-menerus disamping adanya persepsi tentang 

kualitas produk atau jasa. Agar pelanggan tetap loyal, maka perusahaan harus 

meyakinkan pelanggannya bahwa perusahaan tersebut mampu memberikan 

produk atau jasa yang bernilai secara terus menerus.  

Pelanggan (customer) berbeda dengan konsumen (consumer), seorang 

dapat dikatakan sebagai pelanggan apabila orang tersebut mulai membiasakan 

diri untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh badan usaha. 

Kebiasaan tersebut dapat dibangun melalui pembelian berulang dalam jangka 

waktu tertentu, apabila dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan 

pembelian ulang maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai 

pelanggan tetapi sebagai seorang pembeli (Musanto, 2004:128). Selain itu, 

fakta bahwa loyalitas pelanggan sangat terkait dengan kelangsungan 

perusahaan dan terhadap kuatnya pertumbuhan perusahaan di masa datang, 

oleh sebab itu mempertahankan pelanggan yang ada saat ini lebih penting 

dibanding strategi agresif seperti memperluas ukuran pasar dengan menggaet 

konsumen potensial (Lupiyoadi dan Hamdani, 2006:195). 
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Banyak penelitian empiris yang telah dilakukan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang diduga turut mempengaruhi 

loyalitas pelanggan terhadap suatu produk atau jasa. Menurut Hardiwan dan 

Hardiawan dan Mahdi (2005) kualitas produk yang baik akan menciptakan, 

mempertahankan kepuasan serta menjadikan konsumen yang loyal. Diputra 

(2007) membuktikan bahwa jika perusahaan dapat memberikan pelayanan 

yang berkualitas dan konsumen merasa mendapatkan kepuasan maka akan 

tercipta loyalitas, dan sebaliknya. Menurut Riana (2008) dalam upaya 

meningkatkan loyalitas merek, pihak perusahaan harus senantiasa 

meningkatkan dan mempertahankan kepercayaan pelanggan terhadap 

perusahaan. Oleh karena itu kini banyak perusahaan yang berupaya untuk 

mengembangkan strategi yang efektif guna membangun, mempertahankan 

dan meningkatkan loyalitas pelanggannya, salah satunya adalah CV. Next 

Tour and Travel Pamekasan. 

Untuk dapat mengembangkan dan menjaga pelayanan yang baik maka 

diperlukan suatu manajemen pengaturan hubungan antar perusahaan dengan 

pelanggan atau Customer Relationship Management. Penerapan CRM yang 

baik dan tepat dapat membawa dampak positif kepada perusahaan. Hal ini 

dapat membuat pelanggan merasa diperhatikan, sehingga mereka akan merasa 

puas dan akhirnya tercipta loyalitas pada perusahaan. Hal ini akan 

memberikan keuntungan yang lebih kepada nilai pelanggan. Buttle (2007) 

menyatakan bahwa CRM merupakan upa ya menciptakan, mengembangkan, 

dan mewujudkan hubungan saling menguntungkan dengan pelanggan dalam 

jangka panjang, khususnya terhadap pelanggan potensial, dalam upaya 

memaksimalkan nilai pelanggan dan keuntungan perusahaan. 
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Customer Relationship Management (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 profitabel (Buttle, 2007:2). Jadi acuan 

Customer Relationship Management (CRM) suatu strategi bisnis yang 

bertujuan untuk memahami, mengantisipasi, dan mengelola kebutuhan 

pelanggan yang ada dan pelanggan potensial dari suatu organisasi. Penerapan 

CRM yang secara tidak langsung dikatakan sebagai pengkomputerisasian 

data pelanggan dimaksudkan agar perusahaan mengetahui apakah yang 

menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga dapat terjalin 

hubungan yang baik dengan konsumen. Dengan menerapkan CRM ini.  

CV. Next Tour and Travel dapat menangani secara individual atau 

personal. Seiring semakin bertambahnya jumlah pelanggan, salah satunya 

adalah memberikan perlakuan istimewa dengan memberikan potongan harga 

melalui member card bagi para pelanggan tetap. Member card yang diberikan 

pada pelanggan cukup mengisi formulir yang diberikan oleh CV. Next Tour 

and Travel. Dengan mengisi formulir tersebut konsumen bisa memiliki 

member card secara cuma-cuma dan mendapatkan potongan 10% untuk 

setiap pembelian produk di CV. Next Tour and Travel. Cara ini dapat 

dijadikan perlakuan istimewa bagi para pelanggan yang loyal. Tidak hanya 

dalam hal perlakuan istimewa saja yang dapat memberikan kepuasan terhadap 

pelanggan, tetapi dengan keramahan yang disuguhkan para karyawan CV. 

Next Tour and Travel ini menjadi nilai plus sendiri diantara pesaing-pesaing 

yang lain.  
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Kunci sukses penerapan Customer Relationship Management (CRM) 

adalah pada SDM (karyawan), proses dan kemudian teknologi, dimana SDM 

merupakan faktor utama. Hal ini diperkuat oleh pendapat Buttle (2007:59) 

yang menyatakan bahwa terdapat empat kondisi yang mendukung 

pengembangan dan penerapan strategi Customer Relationship Management 

(CRM). Kondisi-kondisi tersebut antara lain pimpinan dan budaya, data dan 

teknologi informasi (TI), SDM, dan proses. Jika kata-kata CRM diperhatikan 

maka relationship is about people to people, hubungan antara orang dengan 

orang. Kemudian yang kedua adalah proses berorientasi pada kepuasan dan 

loyalitas pelanggan. Yang ketiga adalah teknologi apa yang dibutuhkan yang 

nantinya akan digunakan. Misalnya komputer, SMS (shot message service) 

yang dapat fokus kepada pelanggan dan mudah dalam penggunanya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Customer Relationship Management 

terhadap Loyalitas Pelanggan (Studi Pada Pelanggan CV. Next Tour and 

Travel Pamekasan)”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana loyalitas pelanggan pada CV. Next Tour and Travel 

Pamekasan? 
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2. Apakah Customer Relationship Management yang terdiri dari: people, 

process, dan technology berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 

loyalitas pelanggan pada CV. Next Tour and Travel Pamekasan? 

3. Apakah Customer Relationship Management yang terdiri dari: people, 

process, dan technology berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 

loyalitas pelanggan pada CV. Next Tour and Travel Pamekasan? 

4. Diantara Customer Relationship Management yang terdiri dari: people, 

process, dan technology manakah yang dominan pengaruhnya terhadap 

loyalitas pelanggan pada CV. Next Tour and Travel Pamekasan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti menetapkan 

tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui loyalitas pelanggan pada CV. Next Tour and Travel 

Pamekasan. 

2. Menguji pengaruh Customer Relationship Management yang terdiri dari: 

people, process, dan technology secara simultan terhadap loyalitas 

pelanggan di CV. Next Tour and Travel Pamekasan. 

3. Menguji pengaruh Customer Relationship Management yang terdiri dari: 

people, process, dan technology secara parsial terhadap loyalitas 

pelanggan di CV. Next Tour and Travel Pamekasan. 

4. Menguji Customer Relationship Management yang terdiri dari: people, 

process, dan technology yang dominan pengaruhnya terhadap loyalitas 

pelanggan di CV. Next Tour and Travel Pamekasan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi CV. Next Tour and Travel 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan masukan kepada 

CV. Next Tour and Travel Pamekasan agar dijadikan bahan pertimbangan 

tentang Customer Relationship Management (CRM) terhadap loyalitas 

pelanggan serta menumbuhkan kesadaran bagi pelaku usaha untuk 

melakukan persaingan usaha yang memiliki keunggulan bersaing. 

2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

ilmu manajemen pemasaran khususnya yang berhubungan dengan 

Customer Relationship Management (CRM) dan loyalitas serta dapat 

dijadikan salah satu upaya pengembangan ilmu manajemen dalam situasi 

dan kondisi kenyataan sehari-hari. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lain 

yang akan meneliti tentang Customer Relationship Management (CRM) 

dan loyalitas pelanggan dengan tambahan variabel yang lain. 

 




