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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Loyalitas pelanggan memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan untuk 

mempertahankan juga meningkatkan kinerja keuangan dan kelangsungan hidup 

perusahaan (Anam, 2016). Hubungan jangka panjang dengan pelanggan sangat 

berharga di banding dengan pelanggan baru karena secara relatif dapat menurunkan 

biaya-biaya yang mungkin akan dikeluarkan oleh perusahaan, hal ini menjadi ladang 

utama bagi sebuah perusahaan untuk menarik dan mempertahankan loyalitas 

pelanggan (Widyastuti & Wahyuati, 2014).   

Loyalitas pelanggan merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan. 

Perusahaan selalu berusaha untuk mendapatkan loyalitas dengan mendengarkan dan 

memenuhi keinginan pelanggan, sehingga pelanggan akan loyal terhadap perusahaan 

(Indrayani & Aldino, 2016). Jika pelanggan sudah loyal kepada perusahaan, maka 

pelanggan akan membantu mempromosikan produk perusahaan kepada orang-orang 

terdekat (Setyaleksana dkk, 2017). 

Keuntungan loyalitas pelanggan kurangnnya pengaruh serangan dari para 

kompetitor dari perusahaan sejenis, selain pelanggan memberikan ide dan saran 

kepada perusahaan agar meningkatkan kualitas produk dan jasa (Safitri, 2014). 

Sehingga mereka tidak akan mempersalahkan harga karena mereka percaya akan 
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kualitas produk perusahan. Pelanggan tidak ambil pusing seberapa biaya atau harga 

yang dikeluarkan untuk mendapatkan produk dari perusahaan (Sanjaya dkk, 2015). 

Pelanggan akan membeli ulang jika kualitas yang diberikan telah sesuai harapan 

dan bahkan melebihi harapan pelanggan. (Mawarni dkk, 2016). Sebaliknya jika 

kualitas produk yang berikan kurang atau tidak memenuhi harapan maka pelanggan 

akan kecewa (Anam, 2016). Pelanggan tidak akan berhenti pada proses konsumsi 

saja. Loyalitas pelanggan terjadi karena pelanggan merasa puas atas kualitas 

pelayanan yang diberikan dengan baik (Yulianda, 2017).  

Nilai tercipta ketika pelanggan merasa bahwa mereka mendapatkan apa yang 

diinginkan oleh mereka sudah tercapai atau terpenuhi (Indrayani & Aldino, 2016). 

Nilai yang diberikan kepada pelanggan tersebut maka perusahaan akan mampu 

menciptakan kepuasan pada pelanggannya. Nilai dari suatu perusahaan akan 

meningkatkan dengan banyaknya pelanggan yang loyal terhadap produk (Anam, 

2016). 

Banyak penelitian empiris yang telah dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-

faktor yang diduga turut mempengaruhi loyalitas pelanggan yaitu kualitas produk 

yang baik akan menciptakan, mempertahankan serta menjadikan konsumen yang 

loyal (Widiana & Sukawati, 2016). Menurut Azri & Ruzikna (2015) pelayanan yang 

berkualitas dan konsumen merasa mendapatkan kepuasan maka akan tercipta 

loyalitas. Mulyati (2016) mengatakan apabila kepercayaan pelanggan dan perusahaan 

terjalin dengan baik, maka usaha untuk membinanya akan lebih mudah. Brand image 
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yang kuat dapat memberikan sejumlah keunggulan, seperti posisi pasar yang lebih 

superior dibandingkan pesaing, kapabilitas untuk yang sulit ditiru, loyalitas 

konsumen dan pembelian ulang yang lebih besar (Hutami & Rahayu, 2016). 

Perusahaan yang berupanya untuk mengembangkan strategi yang efektif guna 

membangun, memepertahankan dan meningkatkan loyalitas pelanggannya, salah 

satunya toko sepatu Merdeka di Pandaan. Untuk mengembangkan dan menjaga 

pelayanan dengan baik diperlukan manajemen hubungan antar perusahaan dengan 

pelanggan  atau customer relationship management (CRM) (Mawarni dkk, 2016). 

Customer relationship management (CRM) yang baik dan tepat dapat membawa 

dampak positif kepada perusahaan (Pambudi, 2014). customer telationship 

management (CRM) merupakan upaya menciptakan, mengembangkan, dan 

mewujudkan hubungan saling menguntungkan dengan pelanggan dalam jangka 

panjang, khususnya terhadap pelanggan potensial (Maidi, 2014). Dalam upaya 

memaksimalkan nilai pelanggan dan keuntungan perusahaan. 

Customer relationship management (CRM) dapat dikatakan sebagai pengelolaan 

data pelanggan agar perusahaan mengetahui apakah yang menjadi kebutuhan dan 

keinginan konsumen, sehingga dapat ternjalin hubungan yang baik dengan konsumen 

(Setyaleksana dkk, 2017). Jadi acuan customer relationship management (CRM) 

sautu strategi bisnis yang bertujuan untuk memahami, mengantisipasi, dan mengelola 

kebutuhan pelanggan. 



4 
 

 
 

Toko sepatu Merdeka yang terletak di Pandaan adalah badan usaha yang tergolong 

baru dan bergerak dalam bidang retail penjualan Sepatu. Dalam melakukan penjualan 

dan pemasaran produk, toko Merdeka. Pembelian harus datang langsung ke toko 

untuk dapat membeli sepatu yang diinginkan. Pembeli yang lokasinya dekat dengan 

toko tersebut tidak akan menjadi masalah dengan hal tersebut, namun pembeli yang 

lokasinya jauh dari toko tersebut dengan datang langsung ke toko dirasakan tidak 

efisien karena belum tentu barang yang diinginkan pembeli jika tidak ada.  

Perusahaan belum maksimal menggunakan pelayanan pembelian melalui internet, 

yang dapat memudahkan pelanggan yang jauh untuk  melakukan pembelian. 

Ditemukan beberapa masalah diantaranya mengenai ruang lingkup penjualan masih 

terbatas di sekitar Kecamatan Pandaan dan belum menjangkau pangsa pasar yang 

berada di luar Pandaan yang memiliki potensi penjualan yang besar.  

Selain itu, dengan ketatnya persaingan di bidang fashion, maka pihak toko 

Merdeka harus dapat merespon kendala-kendala yang terjadi agar tercipta efiktifitas 

maupun efisiensi sehingga mampu bertahan dan dapat bersaing dengan toko sepatu 

lainnya yang memiliki pangsa pasar yang sama. Masalah yang dihadapi bukan hanya 

ruang lingkup yang terbatas dan persaingan yang semakin ketat, dan karyawan dalam 

menangani konsumen lamban dan serta kurangnya pendekatan antara perusahaan 

dengan pelanggan yang dimana perusahaan tidak menyediakan informasi tentang 

produknya. 
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Customer relationship management (CRM) secara umum teridiri dari people, 

process, dan techonology (Buttle, 2007). Hal ini karyawan atau people sebagai 

pelaksana customer relationship management (CRM), yang kedua process yang 

berorientasi pada kepuasan dan loyalitas pelanggan atau prosedur yang membantu 

manusia untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan, selanjutnya 

techonology diperkenalkan untuk lebih membantu mempercepat dan mengoptimalkan 

faktor manusia dan proses dalam aktivitas pengolahan korelasian dengan pelanggan 

(Mawarni dkk, 2016). Berdasarkan fenomena tersebut, maka dilakukan penelitian 

berjudul “Pengaruh Customer Relationship Management (CRM) Terhadap 

Loyalitas Pelanggan (Studi pada Toko Sepatu Merdeka di Kecamatan 

Pandaan)” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana loyalitas pelanggan terhadap toko sepatu Merdeka? 

2. Bagaimana persepsi pelanggan tentang Customer Relationship Management 

(CRM)? 

3. Apakah Customer Relationship Management (CRM) dengan dimensi people, 

process, dan techonology berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan? 
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C. Tujuan 

Tujuan penelitian ini berdasarkan perumusan masalah diatas adalah sebagai 

berikut. 

1. Untuk mendeskripsikan loyalitas pelanggan terhadap toko Merdeka. 

2. Untuk mendeskripsikan Customer Relationship Management (CRM) terhadap 

pelanggan toko sepatu Medeka. 

3. Untuk menguji pengaruh Customer Relationship Management (CRM) yang 

terdiri dari people, process, dan techonology terhadap loyalitas pelanggan toko 

sepatu Merdeka. 

D. Manfaat Penelitian 

Apabila tujuan penelitian ini tercapai maka diharapkan dapat memberikan 

manfaat. 

1. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu 

pengetahuan, teori dan konsep ilmu ekonomi terutama yang terfokus pada 

loyalitas pelanggan. 

2. Praktis 

Penelitian diharapakan menjadi sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan 

lebih lanjut, serta referensi terhadap peneliti yang sejenis. Hasil penelitian ini 

diharapkan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya. 


