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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu yang paling sesuai dan dapat mendukung penelitian ini 

adalah penelitian yang di adakan oleh Tasya Adisti Susilo dari Universitas 

Indonesia tahun 2012. Dalam rangka pemenuhan syarat dalam memperoleh gelar 

Sarjana Ilmu Komunikasi, Tasya Adisti Susilo membuat skripsi berjudul Analisis 

Aktivitas Media Twitter Bank BNI 46 dalan Pelaksanaan Customer Relations 

(Studi pada Akun Twitter Bank BNI 46 @BNI46) 

 Tasya Adisti Susilo melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana 

customer service officer Bank BNI 46 bekerja dalam menjalankan program 

customer relations-nya apakah telah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan 

perusahaan, telah sesuai dengan teori-teori kehumasan, dan sebagainya. Tasya 

Adisti Susilo menilai bahwa BNI 46 merupakan industri perbankan pertama yang 

membuat akun Twitter tepatnya pada 9 Agustus 2009. Keberanian Bank BNI 

dalam melakukan terobosan untuk menggunakan social media tentunya membawa 

dampak beragam. Selain bisa mendekatkan diri secara langsung melalui 

percakapan dengan para customer-nya, tidak jarang berbagai macam tanggapan 

berupa keluhan dan serangan pertanyaan yang berkaitan dengan produk, hingga 

pujian yang diterima setiap harinya. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif dimana data diperoleh dari proses 
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wawancara mendalam dan terstruktur terhadap 3 informan dari BNI 46 yang 

menjadi admin akun Twitter @BNI46 serta observasi online yang dilakukan 

selama 30 hari dengan mengumpulkan seluruh tweet baik yang dihasilkan oleh 

@BNI46.  

 Atas penelitian yang dilakukan oleh Tasya Adisti Susilo, ia menemukan 

bahwa sebagian besar percakapan yang terjadi dikarenakan adanya pertanyaan dan 

keluhan dari customer seputar pelayanan, produk dan promo. Setiap pertanyaan 

dan keluhan yang diutarakan menghasilkan percakapan singkat. Serta, 

penggunaan Twitter secara terintegrasi memberikan dampak positif bagi BNI 46. 

Serta, setiap pertanyaan dan keluhan selalu ditanggapi secara cepat sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan customer-nya. 

 Kegiatan customer relationship yang dilakukan secara offline serta kegiatan 

customer relationship yang dilakukan secara online perlu berjalan seiring 

sehingga reputasi yang diperoleh baik offline dan online saling mendukung.  

 Penelitian ini menggunakan konsep Customer Relationship Management 

oleh Barnes untuk menjelaskan proses kegiatan customer relationship 

management yang dilakukan BNI 46 secara online melalui Twitter.  

 Penelitian lain yang dianggap penneliti memiliki kesamaan dan dapat 

dijadikan contoh dan penelitian terdahulu yang sesuai adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Rifa Rizqi Simponi dari Universitas Indonesia pada tahun 2013. 

Penelitian yang diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Srata 1 dalam 

bidang Ilmu Administrasi Niaga berjudul Analisis Customer Engagement Pada 

Akun Media Social Twitter Pocari Sweat.  
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 Penelitian yang dilakukan oleh Rifa Rizqi Simponi menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan proses pengumpulan data melalui pembagian 

kuisioner yang dibagikan secara manual pada acara gathering followers akun 

twitter@PocariID dan studi kepustakaan. Penelitian yang ia lakukan bertujuan 

untuk mengetahui serta memberi gambaran kepada perusahaan mengenai 

customer engagement pada penggunaan social media Twitter.  

 Atas penelitian yang telah dilakukan, Rifa Rizqi Simponi menemukan 

bahwa analisis data terhadap customer engagement pada penggunaan media social 

akun twitter Pocari Sweat sangat baik, bahwa informasi yang disampaikan oleh 

akun @PocariID bermanfaat dan membuat responden tertarik untuk melakukan 

engagement dengan mereka Pocari Sweat dalam akun twitternya, serta followers 

akun twitter @PocariID tertarik melakukan engagement dengan me-reply diskusi 

ringan yang dilontarkan oleh akun twitter @PocariID.  

 Pada penelitian Tasya Adisti Susilo, konsep yang digunakan untuk 

menganalisis kegiatan customer relationship management secara online di Twitter 

adalah konsep Customer Relationship Management Barnes, sementara pada 

penelitian Rifa Rizqi Simponi, konsep yang digunakan adalah konsep customer 

engagement oleh Chaffey. Keduanya merupakan konsep yang sebenarnya saling 

bergantungan karena saat melakukan usaha CRM, maka, perusahaan secara tidak 

langsung juga melakukan customer engagement. Serta, konsep yang digunakan 

adalah konsep CRM offline yang diadopsi ke CRM digital. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan peneliti menggunakan konsep strategi Social CRM Greenberg, 

yang merupakan konsep baru yan dikembangkan bagi perusahaan untuk menjalin 
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hubungan yang lebih personal dengan pelangganya, sehingga peneliti dalam 

penelitiannya memaparkan proses CRM yang dilakukan oleh Mal Ciputra secara 

lebih personal lewat teknologi social media yang memang khusus diadopsi bagi 

perusahaan yang menggunakan social media sebagai sarana CRM yang efektif.  

 

Berikut tabel ringkasan perbandingan penelitian terdahulu yang digunakan oleh 

peneliti: 

 

 1 2 

Nama Tasya Adisti Susilo Rifa Rizqi Simponi 

NIM dan 

Universitas 

0806322621, Universitas 

Indonesia 2012 

Universitas Indonesia, 

2013 

Program Studi Ilmu Komunikasi Ilmu Administrasi Niaga 

Judul Analisis Aktivitas Media 

Twitter Bank BNI 46 dalan 

Pelaksanaan Customer 

Relations (Studi pada Akun 

Twitter Bank BNI 46 

@BNI46) 

Analisis Customer 

Engagement Pada Akun 

Media Social Twitter 

Pocari Sweat 

Konsep yang 

digunakan dalam 

Fokus Penelitian 

Strategi Customer 

Relationship Management 

Barnes 

Dimensi Customer 

Engagement Chaffey 

Pendekatan 

Penelitian 

Pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian 

ini adalah Kualitatif 

Pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian 

ini adalah Kuantitatif 

Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat 

Deskriptif 

 

  

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
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Metode 

Pengumpulan 

Data 

Wawancara Terstruktur dan 

Observasi non Partisipan 

Data yang digunakan pada 

penelitian di kumpulkan 

melalui kuisioner dan studi 

kepustakaan 

Kesimpulan Percakapan yang terjadi 

dikarenakan adanya 

pertanyaan dan keluha  dari 

customer kepada pihak 

BNI.  

Customer engagement pada 

media social Twitter yang 

digunakan oleh Pocari 

Sweat sangat baik 

 

 Twitter BNI berfungsi 

sebagai mediator, yang 

berusaha memberikan 

solusi awal agar keterikatan 

hubungan dengan customer 

tetap terjaga. 

Informasi yang 

disampaikan oleh akun 

Twitter Pocari Sweat 

bermanfaat dan responden 

tertarik untuk melakukan 

engagement 

 

 Dampak Twitter dirasakan 

cukup bersar terhadap 

pelaksanaan customer 

relationship management 

seperti meningkatkan citra 

positif, berkurangnya 

jumlah komplain, serta 

semakin mendekatkan 

hubungan dengan 

pelanggan nasabah dan 

menjamin loyalitas 

nasabah. 

Followers akun twitter 

Pocari Sweat tertarik untuk 

melakukan engagement 

dengan me-reply diskusi 

ringan yang dilontarkan 

oleh Pocari Sweat. Namun, 

keinginan untuk me-

mention akun Pocari Sweat 

masih rendah 
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2.2  Kerangka Teori 

2.2.1 Marketing Public Relations (MPR) 

Beberapa ahli dalam buku The Public Relations Handbook oleh Alison 

Theaker (2004, h. 235) menyatakan bahwa terminologi MPR berbicara mengenai 

sebuah area dimana marketing dan public relations melebur menjadi satu. Mereka 

menyatakan bahwa MPR adalah public relations yang “ikut serta dalam interaksi 

organisasi dengan konsumennya...berkaitan dengan persoalan marketing” 

.Menurut Kitchen & Papasolomou (Theaker, 2004, h.  236) MPR berkaitan 

dengan corporate advertising, strategi media dan survey pada perilaku karyawan 

dan kepuasan pelanggan. 

Menurut Thomas L. Harris dan Patricia T. Whalen dalam bukunya The 

Marketer’s Guide to Public Relations in the 21st Century,: 

 “The use of public relations strategies and tactics to achieve marketing 

objectives.The purpose of MPR is to gain awareness, stimulate sales, facilitate 

communication and build relationships between consumers and companies and 

brands.” 

 

Secara singkat, Marketing Public Relations adalah penggunaan strategi PR 

untuk mencapai tujuan marketing. Sehingga pendekatan yang dilakukan adalah 

pendekatan PR untuk menyelesaikan permasalahan marketing, yang dapat dicapai 

dengan menjalin hubungan yang baik dengan publiknya dan berada dalam satu 

baris yang sama bersama dengan pelanggan atau publiknya dalam mendukung 

suatu penyelesaian masalah.  

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa MPR ikut serta dalam interaksi 

organisasi dengan konsumennya, maka seorang praktisi PR yang menerapkan 

MPR perlu membuat kampanye-kampanye yang sesuai dengan konsumennya, 
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dengan mengelola hubungan baik, mengenali keinginan dan kebutuhan publiknya 

sehingga kampanye dapat memberikan hasil yang efektif. Perlu diingat bahwa  

 

2.2.1.1  Peran MPR 

Awalnya MPR disebut dengan istilah lain (Kotler&Keller, 2012, h. 

527), yaitu publisitas, sebuah tugas untuk „mengamankan‟ posisi editorial 

(berbayar maupun tidak berbayar) pada media cetak maupun media 

elektronik. MPR melampaui kegiatan publisitas sederhana dan memegang 

peranan penting dalam beberapa tugas:  

a. Memperkenalkan produk baru 

b. Memperbaharui produk lama 

c. Membangun ketertarikan pada sebuah kategori produk 

d. Memperngaruhi kelompok target spesifik 

e. Membela produk yang bermasalah 

f. Membangun citra perusahaan yang mana tercermin pada 

produknya.  

  Secara lebih mendalam dan rinci, Silih Agung Wasesa 

menambahkan peran dari marketing public relations sebagai berikut (2005, 

h. 87) : 

1. Memberikan edukasi kepada konsumen; edukasi penggunaan 

produk yang sudah diluncurkan, edukasi produk yang akan 

diluncurkan, edukasi manfaat produk 
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2. Meluncurkan merek dan atau produk; meluncurkan kembal 

merek-merek lama, meluncurkan produk baru sebelum iklan 

komersial, meluncurkan produk saat tidak ada anggaran untuk 

iklan, meluncurkan ulang produk-produk yang sudah ada, 

mengenalkan produk baru pada kalangan media (press 

launching) 

3. Membangun event merek 

4. Mengembangkan pelayanan publik kepada konsumen; 

mengembangkan akses informasi konsumen ke perusahaan, 

menidaklanjuti keluhan baik langsung maupun dari surat 

pembaca 

5. Menmbantu media melakukan tes produk; memberikan edukasi 

kepada media mengenai produk, memberi pemahaman terhadap 

cara-cara penggunaan produk dan kelebihannya 

6. Mengajak media dan masyarakat untuk melihat proses 

pembuatan produk; kunjungan pabrik untuk media dan 

masyarkat, kunjungan ke media atau tempat-tempat publik 

untuk sosialisasi fungsi dan kelebihan produk, pemberian 

kesempatan kepasa media dan masyarakat untuk mengetes 

sendiri kehebatan produk. 

7. Mengumumkan penggunaan teknologi baru yang digunakan 

oelh produk; memberikan harapan pada konsumen mengenai 
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fungsi teknologi terhadap merek, menjelaskan komitmen produk 

untuk menggunakan teknologi tersebut. 

Secara singkat, MPR dituntut untuk ikut serta dalam interaksi organisasi 

dengan konsumennya sehingga berperan penting bagi perusahaan. Maka dengan 

penerapan MPR, organisasi tidak lagi sembarangan dalam melakukan kampanye, 

tetapi melibatkan publiknya agar hasil yang diberikan memang sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Hal ini dapat terjadi apabila organisasi 

menjalin hubungan baik serta menjalin komunikasi yang baik dengan 

pelanggannya.  

 

2.2.2 Customer Relationship Management (CRM) 

Menurut Ronald S. Swift (2001, h. 12) Customer Relationship Management 

adalah usaha pendekatan perusahaan untuk memahami dan mempengaruhi 

perilaku pelanggan melalui komunikasi guna meningkatkan akuisisi pelanggan, 

retensi pelanggan, loyalitas pelanggan dan tingkat keuntungan yang sekiranya 

diperoleh dari pelanggan. 

  Francis Butler menjelaskan CRM (2009, h. 4) secara lebih rinci 

dan bertahap sebagai beruikut: 

1. CRM adalah pusat informasi dari metologi, software dan 

kemampuan internet yang membantu perusahaan mengelola 

hubungan dengan pelanggan secara terorganisasi. 

2. CRM adalah proses mengelola seluruh aspek yang dimiliki 

sebuah perusahaan untuk berinteraksi dengan pelanggannya, 
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termasuk mencari celah pasar, penjualan dan pelayanan. 

Aplikasi CRM berupaya untuk menyediakan masukan dan 

meningkatkan perusahaan/ penjalinan hubungan dengan 

menyamakan sudut pandang dengan pelanggannya. 

3. CRM adalah pendekatan yang terintegrasi untuk 

mengidentifikasi, memperoleh dan mempertahankan 

pelanggan. Dengan memungkinkan organisasi untuk mengelola 

dan mengkoordinasi interaksi pelanggan melalui berberapa 

channel dan bagian dari bisnis dan secara geografis, CRM 

membantu perusahaan untuk memaksimalkan value dari setiap 

interaksi pelanggan dan mengarahkan performa perusahaan ke 

level yang lebih tinggi. 

4. CRM adalah sistem informasi yang terintergasi yang digunakan 

untuk merencanakan, menjadwalkan dan mengontrol aktivitas 

sebelum dan sesudah penjualan sebuah perusahaan. CRM 

mencakup segala aspek yang berurusan dengan pencarian 

pelanggan dan penjalinan hubungan dengan pelanggan, 

termasuk layanan telepon, tenaga penjualan, dukungan 

teknikal,dan daerah pelayanan. Tujuan utama CRM adalah 

meningkatkan pertumbuhan dan keuntungan dalam jangka 

panjang melalui pemahaman yang lebih baik terhadap perilaku 

pelanggan. CRM memiliki target untuk menyediakan lebih 

banyak feedback efektif dan meningkatkan integrasi untuk 
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mengukur return on investment (ROI) secara lebih banyak 

dalam area ini. 

5. CRM adalah strategi bisnis yang meningkatkan keuntungan, 

pendapatan dan kepuasan pelanggan dengan mengorganisir 

sekitar segmentasi pelanggan, mendorong perilaku yang 

memuaskan pelanggan dan mengimplementasikan proses 

customer-centric. 

2.2.2.1 Elemen CRM 

  Menurut Ed Peelen (2005, h. 7-9)  terdapat 4 elemen dasar yang 

harus diperhatikan agar penerapan CRM menjadi efektif: 

1. Customer Knowledge, Pengetahuan perusahaan terhadap setiap 

pelanggannya merupakan hal yang penting untuk menjalin 

hubungan. Produk apa yang di beli, cara-cara berkomunikasi 

apa yang disukai dan apakah pelanggan tersebut 

memungkinkan untuk di karakterisasi dikemudian hari. 

Pengetahuan ini penting untuk diketahui untuk memperlancar 

usaha menjalin hubungan jangka panjang dengan 

pelanggannya. Dengan lengkapnya pengetahuan perusahaan, 

maka akan memungkinkan terbentuknya Database yang akan 

memberikan hasil riset kuantitatif yang akan melengkapi citra 

dari pelanggan perusahaan. Tujuan utamanya adalah menjalin 

hubungan yang saling menguntungkan bagi  kedua belah pihak. 
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Informasi yang diterima oleh perusahaan akan digunakan untuk 

menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan . 

2. Relationship Strategy, Strategi marketing atau strategi lainnya 

haruslah berbeda dari strategi yang hanya berfokus pada 

transaksi dan mengukur kesuksesan hanya pada angka 

penjualan semata. Perusahaan yang memiliki strategi penjalinan 

hubungan akan memiliki batasan yang berjangka panjang, 

strategi „menyampaikan pesan‟ dan „mendengar‟ akan lebih 

memiliki efek yang dalam pada pelanggan yang benar 

dibandingkan dengan hanya mengandalkan strategi „menjual‟. 

Perlu diketahui bahwa ketertarikan pelanggan tidak berhenti 

pada saat selesai melakukan transaksi, namun, pembelian 

produk merupakan langkah awal hubungan yang mana 

kepercayaan dan komitmen hendaknya berkembang.  

3. Communication, Untuk menjalin hubungan baik, dibutuhkan 

komunikasi yang terjalin dengan baik. Komunikasi ini 

hendaknya dimulai dari perusahaan dengan memulai dialog 

dengan pelanggan secara personal. Jika tidak dibina dengan 

baik, komunikasi akan menjadi penghambat dengan semakin 

berkembangnya inovasi alat komunikasi yang memungkinkan 

pelanggan memiliki keinginan untuk menghubungi organisasi 

mengenai perusahaan pada waktu yang diinginkan oleh 

pelanggan. 
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4. The Individual value proposition, Dengan hasil komunikasi dan 

penjalinan hubungan secara lebih personal kepada pelanggan, 

organisasi diharapkan dapat meng-costumize produk atau 

layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan sehingga 

menciptakan value yang kuat di mata pelanggannya, serta pada 

akhirnya menjadi loyal terhadap merek dan perusahaan.  

 Seiring dengan perkembangan jaman dan semakin meluasnya 

informasi yang diterima oleh pelanggan berkat munculnya inovasi internet dan 

juga semakin besarnya peranan yang dibutuhkan perusahaan terhadap sistem 

CRM, maka, proses penjalinan hubungan pelanggan yang dilakukan oleh 

perusahaan tidak hanya cukup pada tatap muka dan promosi saja, tetapi juga, 

CRM masa kini harus mulai beranjak ke dunia maya yang lebih aktual, langsung 

serta personal namun tetap profesional.  

 

2.2.3 Social Customer Relationship Management 

 Greenberg (2010, h. 34) mendefinisikan Social CRM sebagai betikut: 

“Social CRM is a philosophy and  a bussines strategy, supported by a technology 

platform, bussines rules, processes and social characteristics, designed to engage 

the customer in a collaborative conversation in order to provide mutually 

beneficil value in a trusted and transparent bussines enviroment. Its‟s the 

company‟s response to the customer‟s ownership of the conversation”  

 Greenberg (2010, h. 35) juga menambahkan bahwa Social CRM berdasar 

pada kemampuan perusahaan untuk menggabungkan agenda pelanggan mereka 

dengan objektif dari rencana bisnis mereka. Social CRM mempunyai target pada 
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pengikatan hubungan kepada pelanggan, bukan pada pengelolaan pelanggan. 

Yang mana merupakan untuk menjalin hubungan secara lebih personal dan intim 

dengan pelanggannya terlebih dahulu, ketimbang melakukan pengelompokkan 

yang kemudian menjalin hubungan secara kaku dengan masing-masing kelompok 

dengan cara yang dianggap sesuai dengan kelompok tersebut. Sehingga dengan 

memusatkan fokusnya pada pelanggan, pelanggan akan sendirinya menentukan 

nasib perusahaan. 

2.2.3.1  Perbedaan antara CRM dan Social CRM 

  Greenberg (2010, h. 36) menjelaskan perbedaaan antara CRM dan 

Social CRM sebagai berikut: 

 

CRM Social CRM 

Beberapa fitur penanganan pelanggan: 

penjualan, pemasaran dan pendukung; 

masih terisolasi dibalik meja dan 

rantai pemasok. 

Terintegrasi sepenuhnya pada value 

chain perusahaan yang memasukkan 

pelanggan sebagai bagian dari hal 

tersebut. 

Tools  yang berfungsi secara otomatis Mengintegrasikan media sosial ke 

aplikasi/layanan seperti: blog, wiki, 

podcast, alat-alat jejaring sosial, 

komunitas pengguna 

Mendorong hubungan yang bersahabat 

dan institusional dengan pelanggan 

Mendorong hubungan yang otentik dan 

transparan dalam berinteraksi dengan 

pelanggan 

Memanfaatkan pengetahuan berkonteks 

untuk menciptakan percakapan yang 

berarti 

Membentuk proses-proses pelanggan 

berdasarkan sudut pandang 

perusahaan 

Membentuk proses perusahaan 

berdasarkan sudut pandang pelanggan 

Menyadari bahwa hubungan pelanggan 

didasari oleh perilaku pencarian 

informasi dan pe 

Fokus pada ekosistem bisnis 

perusahaan yang fokus pada 

pelanggan 

Berfokus pada ekosistem pelanggan 

Tabel 2.2 - Perbedaan CRM dan Social CRM 
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CRM Social CRM 

Fokus pada manfaat fungsi dan 

operasional 

Segalanya penting, ditambah gaya dan 

desain 

Pemasaran fokus pada proses yang 

mengirimkan pesan perusahaan yang 

meningkat, menargetkan secara 

spesifik kepada pelanggan 

Marketing adalah lini depan untuk 

mencipkatan percakapan dengan 

pelanggan – menjalin hubungan dengan 

pelanggan dengan aktifitas dan diskusi 

– mengobservasi dan mengarahka 

percakapan antara pelanggan 

Bisnis memproduksi produk dan 

menciptakan layanan bagi pelanggan 

Bisnis merupakan pengoleksi 

pengalaman, produk, layanan, peralatan 

dan pengetahuan bagi pelanggan 

Hak cipta di jaga dengan segala 

hukum yang ada 

Hak cipta di ciptakan dan dimiliki 

bersama dengan pelanggan, partner, 

supplier dan pemecah masalah 

Bisnis berfokus pada produk dan 

layanan yang memuaskan pelanggan 

Bisnis berfokus pada lingkungan dan 

pengalaman yang menjalin pelanggan 

Taktis dan operasional Strategis 

Strategi  menghadapi pelanggan 

merupakan bagian dari strategi 

perusahaan 

Strategi menghadapi pelanggan adalah 

strategi perusahaan 

Inovasi berasal dari yang sudah 

dirancang 

Inovasi datang dari sumber internal 

maupun eksternal 

Berfokus pada hubungan perusahaan 

dan pelanggan 

Berfokus pada segenap aspek hubungan 

(antara perusahaan, partner dan 

pelanggan) dan secara spesifik pada 

mengidentifikasi, menjalin dan 

mengaktifkan para influencer. 

Perusahaan mengelola hubungan 

dengan pelanggan 

Pelanggan berkolaborasi dengan 

perusahaan 

Teknologi yang ada berfokus pada 

aspek operasional seperti penjualan, 

pemasaran dan pendukung lainnya. 

Teknologi berfokus pada operasional 

juga sosial secara kolaborati dan 

menyatukan pelanggan pada 

keseluruhan value chain perusahaan 

Hubungan antara perusahaan dan 

pelanggannya dilihat sebagai 

pengelolaan pelanggan bagaikan 

hubungan anak dan orang tua 

Hubungan antara perusahaan dan 

pelanggannya haruslah secara personal, 

meskipun perusahaan harus menjadi 

satu unit usaha di segala aspek yang 

lain. 

   

 Secara singkat, SCRM percaya bahwa dengan menjalin hubungan baik 

dengan pelanggannya secara personal dn profesional lewat media 
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komunikasi sosial, maka, pelanggan akan sendirinya membantu kesuksesan 

dari perusahaan. Dan bahwa SCRM adalah sesuatu yang tidak hnya 

dilakukan saat akan menjual barang tetapi juga mendampingi pelanggan 

sesudah transaksi, sehingga pelanggan terdoron untuk melakukan transaksi 

dengan perusahaan dikemudian hari.  

2.2.3.2 Komponen Social CRM 

 Menurut Greenberg (2010, h. 40) terdapat komponen yang 

diperlukan untuk menjalin hubungan baik dengan pelanggan melalui 

Social CRM:  

a. Data  

Hal ini termasuk informasi yang dapat dikumpulkan perusahaan 

melalui aktivitas pelanggan. Hal yang dimaksud adalah riwayat 

pembelian, kembali lagi untuk transaksi, mengunjungi situs e-

commere dan waktu yang dihabiskan di laman lain, response 

pemasaran pada kampanye, dan inkuiri pelayanan pelanggan dan 

permasalahannya dan lain-lain. 

b. Profiles 

Inilah informasi „personal‟ yang sekarang ini sangat penting 

untuk meningkatkan insight tentang bagaimana pelanggan ingin 

berinteraksi dengan perusahaan. Hal ini bisa jadi film dan bacaan 

favoritnya, hobbynya, gaya yang disukai dan tidak disukainya, 

teks komentarnya yang tidak berstruktur dalam komunitas atau 

jejaring sosial yang dimiliki oleh anda ataupun berhubungan 
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dengan kepentingan perusahaan anda. Profil menjadi penting 

dengan berkembangnya minat di micro-targeting (pendalaman 

terhadap kehidupan pribadi pelanggan) untuk mengerti gaya dan 

seleksi pilihan mereka untuk meramal masa depan, bahkan, 

perilaku yang tidak terlihat begitu berhubungan. 

c. Customer participation 

Hal ini termasuk keterlibatan pelanggan secara aktif dalam 

mendukung perkembangan insight  perusahaan anda kedalam 

kepentingan mereka termasuk interaksi melalui pemetaan 

pengalaman dan ketertarikan masing-masing pelanggan untuk 

membangun hubungan dengan perusahaan. Hal ini bukan lah 

anggapan permasaran yang berpikir bahwa mereka tahu apa yang 

dipikirkan pelanggannya, namun menanyakan secara langsung 

apa yang mereka pikirkan dan harapkan. Pemetaan pelanggan 

adalah salah satu cara untuk mengetahui hal tersebut. 

 2.2.3.3 Strategi Social CRM 

  Dalam buku CRM at The Speed of Light karangan Paul Greenberg 

(2010, h. 41),  Greenberg memodifikasi konsep Social Stack yang 

diciptakan oleh Thomas Vander Wal, menjadi strategi Social CRM sebagai 

berikut:  
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1. Identity and Objects.  

Komponen inti dari social stack yang disebut oleh Vander Wal 

adalah „identitas‟ dan „objek‟. Identitas adalah sesuatu yang 

terlihat apa adanya – siapa anda dan anda merepresentasikan 

diri anda sendiri – dan bentuk yang paling sederhana adalah 

laman profil personal anda. Sedangkan objek adalah segala hal 

yang anda gunakan untuk meningkatkan identitas anda.  Kedua 

komponen ini, masing-masing dipengaruhi oleh kelompok 

karakteristik yang berbeda yang juga mempengaruhi cara 

mereka berinteraksi.  

Elemen aktif yang dapat mempengaruhi identitas dan objek 

antara lain: 

  

Gambar 2.1 – Strategi Social CRM Greenberg 
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a. Presence 

Hal ini adalah yang paling terlihat dalam instant 

messanging. Presence memberi tanda bahwa kita sedang 

online serta memberikan tanda bagaimana mereka ingin 

dihubungi saat mereka online. Kehadiran ini sederhana dan 

apa adanya. Saat lokasi menjadi faktor penting, maka akan 

diperhitungkan secara lebih kompleks, namun sangat 

menarik.  

b. Actions 

Aksi yang dimaksud disini adalah ketika kita mengupload 

foto, mengomentari sebuah video, mengirim pesan – segala 

sesuatu yang kita bisa lakukan dengan kata kerja yang 

berhubungan dengan identitas dan objek. Kegiatan ini dapat 

diaplikasikan kedalam praktik social CRM perusahaan 

dengan secara aktif menanggapi komentar, memperbaharui 

informasi yang terkait dengan perusahaan dan mengirimkan 

pesan-pesan di akun social medianya.  

c. Sharing 

Mengupload sesuatu yang bernilai dan memberikan 

pengaruh terhadap dunia di social media, merupakan bukti 

aksi sosial. Saat kita telah mengupload sesuatu di social 

media, kita telah mmberi ijin kepada mereka untuk 

dibagikan sehinggan aksi tersebut dapat di ambil dengan 
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persetujuan anda. Dengan mengupload maka anda telah 

setuju untuk berbagi.  

d. Reputation 

Reputasi dapat dimengerti dengan menjawab pertanyaan 

berikut: “Apakah saya percaya dengan apa yang dilakukan 

oleh orang ini atau objek yang diberikan oleh orang ini?” 

Level kepercayaaan anda didasari pada reputasi yang di 

bagikan oleh individu tersebut atau mungkin reputasi 

mereka dengan anda secara individual. Reputasi adalah 

salah satu karakteristik paling kompleks yang harus anda 

pertimbangkan dnegan pelanggan anda. Hal ini tidak dapat 

diidentifikasi melalui alat-alat ata aplikasi, tapi dengan 

bagaimana anda berinteraksi dengan pelanggan tersebut dan 

bagaimana mereka dan komunitas mereka terpengaruh 

dengan anda.  

e. Relationships 

Ini adalah interaksi antara individu yang telah memilih 

untuk menjalin hubungan berdasarkan reputasi. Hal ini 

merupakan hal yang sangat penting karena hal ini 

merupakan bagaimana cara seseorang mempercayai hasil 

dari aksi yang telah dilakukan, jika reputasi dan hubungan 

berjalan lancar, maka hasil kolaborasi atau interaksi akan 

lebih terpercaya. 

Analisis Social..., Alexandra Michelle Mirabel Liman, FIKOM UMN, 2015



   35 

 

f. Conversation 

Hubungan antara perusahaan dan pelanggannya telah 

berubah dari perusahaan yang hanya menjual barang 

kepada pelanggan menjadi percakapan diskusi antara 

perusahaan dan pelanggan. Yang mana berarti pelanggan 

berkolaborasi dengan perusahaan untuk menciptakan 

pengalaman yang sesuai yang dihargai oleh pelanggannya 

dan perusahaan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. 

Percakapn antara 2 komunikator dapat di ciptakan dalam 

benang merah yangsama dan dapat dilakukan lewat metode 

yang tersinkronisasi maupun yang tidak tersinkronisasi. 

Percakapan dapat dibentuk sehingga percakapan dapat 

sampai ke komunitas atau forum pelanggan. Percakapan 

perlu didorong sebagai karakteristik utama dari strategi dan 

program CRM yang baru.  

g. Groups  

Organisasi ini paling sering terlihat sebagai komunitas yang 

memiliki kepentingan yang terdiri dari individu-individu 

yang bersedia untuk berinteraksi disekitar perusahaan. Hal 

ini dibentuk oleh para praktisi yang memiliki kepentingan 

yang sama. 
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h. Collaboration 

Hal ini adalah salah satu karakteristik yang paling bisa 

diukur dan memiliki keuntungan bernilai. Hal ini biasanya 

direpresentasikan dengan lokasi pusat yang dapat 

menyajikan alat, pengalaman, produk (aplikasi) dan 

layanan untuk berkolaborasi membangun objek spesifik. 

i. Context 

Hal ini adalah bagaimana profil yang anda buat digunakan 

untuk mendefinisikan apa yang anda inginkan dan apa yang 

anda lihat dan kapan anda melihatnya. Segalanya ada di 

tangan anda disaat yang tepat sehingga anda bisa 

mengambil keputusan yang sesuai dnegan keinginan anda.  

 

2.2.4 New Media 

 Media massa telah berubah dan berkembang secara masiv, dimulai 

dari awal abad ke-20 yang bersifat 1 arah, arus serupa kepada massa yang 

seragam (McQuail, 2012, h. 148). Perubahan ini diakibatkan oleh banyak 

hal, salah satunya adalah perkembangan teknologi manusia yang 

memungkinkan munculnya media baru.  

 Media baru adalah berbagai perangkat teknologi komunikasi yang 

berbagi ciri yang sama yang mana selain baru dimungkinkan denga 

digitalisasi dan ketersediaanya yang luas untuk penggunaan pribadi 

sebagai alat komunikasi. Fokus media baru ini  terutama pada aktivitas 
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kolektif bersama yang berjudul „Internet‟, terutama pada penggunaan 

publik seperti berita daring, iklan, aplikasi penyiaran, forum dan aktivitas 

diskusi, World Wide Web (WWW), pencarian informasi, dan potensi 

pembentukan komunitas tertentu. (McQuail,2012, h. 148) 

 Asumsi dasar dari konsep media baru adalah, perbedaan antara 

komunikasi massa dan personal tidak lagi jelas karena teknologi yang 

sama dapat digunakan untuk kedua tujuan tersebut. Perbedaannya hanya 

dapat dipahami dengan mengenalkan dimensi sosial, berkaitan dnegan 

jenis aktivitas dan hubungan sosial yang terlibat (McQuail, 2012, h. 149)  

 Keragaman kategori „media baru‟ dan sifat mereka yang terus 

berubah memberikan batasan yang jelas bagi pembentukan teori mengenai 

„dampak‟ mereka. Bentuk-bentuk teknologi berlipat ganda, tetapi 

seringkali sifatnya sementara. Walaupun demikian dapat diidentifikasikan 

lima kategori utama ‘media baru’ yang sama-sama memiliki kesamaan 

salurang tertentu dan kurang lebih dibedakan berdasarkan jenis 

penggunaan, konten dan konteks, seperti berikut (McQuail, 2012, h. 156-

157): 

 a). Media komunikasi antarpribadi (interpersonal 

communications media). Meliputi telepon (juga semakin mobil) 

dan surat elektronik (terutama untuk pekerjaan, tetapi menjadi 

semakin personal). Secara umum, konten bersifatpribadi dan 

mudah dihapus dan hubungan yang tercipta da dikuatkan lebih 

penting daripada informasi yang disampaikan. 
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 b). Media permainan interaktif (interactive play media). Media ini 

terutama berbasis komputer dan video game, ditambah peralatan 

realitas virtual. Inovasi utamanya terletak pada interaktivitas dan 

mungkin dominasi dari kepuasan „proses‟ atau „penggunaan‟. 

 c). Media pencari informasi (information search media). Ini adalah 

kategori yang luas, tetapi Internet/WWW merupakan contoh yang 

paling penting, dianggap sebagai perpustakaan dan sumber data 

yang ukuran, kualitas dan aksesibilitasnya belum pernah ada 

sebelumnya. Posisi mesin pencari telah menjadi sangat penting 

sebagai alat para pengguna sekaligus sebagai sumber pendapatan 

untuk internet. Di samping Internet, telepon(mobile) juga semakin 

menjadi saluran pernerimaan informasi, sebagaimana juga teleteks 

yang disiarkan dan layanan data radio.  

 d). Media partisipasi kolektif (collective participatory media). 

Kategorinya khususnya meliputi penggunaan Internet untuk 

berbagi dan bertukar informasi, gagasan, dan pengalamanm serta 

untuk mengembangkan hubungan pribadi aktif (yang diperantarai 

komputer). Situs jejaring sosial termasuk dalam kelompok ini. 

Penggunanya berkisar dari yang murni peralatan hingga afektif dan 

emosional 

 e). Substitusi media penyiaran (substitution of broadcasting 

media). Acuan utamanya adalah penggunaan media untuk 

menerima atau megunduh konten yang dimasa lalu biasanya 
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disiarkan atau disebarkan dengan metode lain yang serupa. 

Menonton film dan acara televisi atau mendengarkan radio dan 

musik adalah kegiatan utama.  

 2.2.5 Social Network (Jejaring Sosial) 

Menurut David Philips (2009, h. 26), yang disebut Social 

Networking Service Sites, merupakan website mikro yang memungkinkan 

individu untuk saling beinteraksi, dan bertukar konten yang dibuat oleh 

para user diantara jaringan pertemanan melalu profil personal, blog dan 

rangkaian komentar diskusi. Social Networking Site atau Jejaring sosial 

dapat dengan mudah untuk dibuat dan tidak memerlukan skill menulis 

yang tinggi atau mempublikasikan kreasi konten dari sebuah blog atau 

website. Situs yang termasuk dalam kategori ini antara lain Facebook dan 

MySpace.  

Social Media,termasuk Social Network, menurut Mayfield 

(2008:5) memiliki karakteristik sebagai berikut:  

1. Participation. Media Sosial mendorong kontribusi dan 

feedback yang berasal dari siapapun yang tertarik. Hal ini 

meleburkan batas antara media dan audience-nya. 

2. Openess. Media Sosial cenderung terbuka dengan feedback 

dan partisipasi. Mereka mendorong adanya voting, komentar 

dan pembagian atas informasi yang telah di berikan.  
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3. Conversation. Saat media tradisional hanya membagikan 

konten kepada pelanggan, sosial media terlihat lebih menjalin 

percakapan dua arah 

4. Community. Media sosial memungkinkn terbentuknya 

komunitas secara lebih cepat dan berkomunikasi secara lebih 

efektif. 

5. Connectedness.  Media sosial cenderung unggul dengan 

konektivitasnya, menggunakan berbagai link dan sumber lain 

untuk memperkaya dan memperkuat identitas. 

2.2.6 Facebook 

 Menurut The Socially Connected (2011, h. 49) Facebook adalah 

situs jejaring sosial yang digunakan sebagian besar remaja dan juga orang 

dewasa untuk berhubungan dengan teman dan keluarga mereka. Facebook 

di ciptakan oleh Mark Zuckerberg yang saat itu berstudi di Harvard 

University.  

 Hal yang menarik dan perlu diperhatikan dari Facebook adalah 

laman profil facebook pengguna (Facebook Profile). Menurut Dan Zarella 

dan Alison Zarella (2011, h.11) Facebook Profile adalah cara masing-

masing penggua untuk mewakili dirinya sendiri di situs Facebook. Secara 

umum, profil facebook berisi informasi mengenai ketertarikan pengguna, 

hobi, sekolah dan karier dan foto. Profil Facebook juga terkoneksi dengan 

laman facebook yang di like olehnya.  
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 Untuk kepentingan bisnis, perusahaan lazim menggunakan jenis 

akun Facebook Fan Page. Menurut Dan Zarella dan Alison Zarella (2011, 

h. 35), sebuah Facebook Page adalah kunci dari setiap strategi marketing 

social media yang mungkin dijadikan sebagai pusat seluruh usaha dan 

promosi perusahaan. Sebuah Facebook Fan Page, memungkinkan anda 

untuk menyediakan update yang cepat namun juga menawarkan 

kostumisasi yang penuh dan interaksi yang bervariasi. Menurut keduanya, 

(2011, h. 35) dalam membangun Facebook Fan Page dan membawanya 

kepada kesuksesan, maka perusahaan perlu memperkayanya dengan 

konten dan mengembangkan strategi konten yang terus di update .  

  Michelle Golden (2011, h. 208) menjelaskan bahwa perusahaan 

yang menggunakan Facebook memiliki keuntunngan sebagai berikut:  

a. Melibatkan dan mengelola hubungan dengan karyawan dan 

klien potensial serta pihak lain yang sekiranya akan 

„mendatangi‟ laman perusahaan dan terinspirasi untuk 

melakukan sesuatu. 

b. Memperbaharui dan menjalin hubungan dengan karyawan, 

keluarga dan kolega dari perusahaan yang dapat mem-follow up 

kegiatan yan sedang terjadi, foto-foto dari kegiatan yang telah 

berlangsung serta berpartisipasi dalam aktivitas yang dilakukan 

perusahan seperti, diskusi dan polling. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 Mal Ciputra Jakarta sama seperti perusahaan pada umumnya merasa 

penting untuk menjalin dan mengelola hubungan dengan pelanggan. Penjalinan 

hubungan dan pengelolaanya dipercaya akan mendatangkan dampak positif bagi 

perusahaan seperti loyalitas pelanggan, perbaikan reputasi perusahaan serta yang 

terpenting adalah menemukan kebutuhan dan keinginan pelanggan yang tepat, 

sehingga objektif marketing dapat diperoleh dengan mudah. Selain itu, dengan 

menjalin hubungan dengan pelanggan berarti perusahaan bersedia terbuka atas 

masukan yang akan diberikan oleh pelanggan Kesempatan yang diberikan oleh 

perusahaan ini akan sangat dihargai oleh pelanggan dan membuat pelanggan 

merasa dibutuhkan dan dilibatkan secara langsung.   

Hal semacam ini, atau yang biasa disebut dengan Customer Relationship 

Management ini pada awalnya dilakukan secara offline dengan menggunakan 

aplikasi yang akan memudahkan perusahaan memetakan pelanggan yang dapat 

mendiferensiasi pesan sesuai dengan kelompok pelanggan sesuai dengan kegiatan 

transaksi yang telah dilakukannya.  

Namun dengan perkembangan internet dan social media, yang semakin 

masiv dan jumlah pengguna yang semakin meningkat, serta perputaran informasi, 

yang positif maupun yang negative,  dapat diperoleh dengan mudah dan disebar 

secara luas, maka,  Mal Ciputra Jakarta perlu menjalin hubungan, bahkan sebelum 

pelanggan datang dan melakukan kunjungan ke Mal Ciputra Jakarta. Usaha 

penjalinan dan pengelolaan hubungan dengan pelanggan ini mulai dilakukan 

menggunakan sarana digital yang telah ada, atau yang biasa disebut dengan Social 
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Customer Relationship Management, yang secara singkat adalah sebuah konsep 

menjalin dan mengelola hubungan dengan pelanggan yang menggunakan social 

media yang diharapkan memberikan hasil komunikasi serta pengelolaan hubungan 

yang tetap ditanggapi dengan professional namun disampaikan secara lebih 

personal.  

Menanggapi perkembangan dunia teknologi komunikasi dan internet, Mall 

Ciputra Jakarta memperbaharui serta menambah sarana komunikasinya, yang 

offline, satu arah serta bersifat ekonomis, menjadi online, dua arah atau lebih dan 

personal. Pembaharuan sarana komunikasi tersebut dilakukan Mal Ciputra Jakarta 

untuk menyanggupi perubahan gaya hidup pelanggannya yang semakin menuju 

ke masyarakat digital.  

Menurut konsep  Strategi Social Customer Relationship yang disampaikan 

oleh Greenberg yang digunakan sebagai fokus penelitian dalam penelitian ini,ada 

9 strategi yang perlu diperhatikan dalam menjalin dan mengelola hubungan 

dengan pelanggan di social media antara lain: Presence, Actions, Sharing, 

Reputation, Relationships, Conversation,Groups, Collaboration, Context. Yang 

dapat diadaptasi oleh Mal Ciputra dalam membangun hubungan baik dengan 

pelanggan.  

Dengan media social yang berbagai macam jenis, Facebook dipilih dengan 

berbagai keuntungan fitur yang ditawarkannya. Lewat Facebook, konten-konten 

berupa foto, video bahkan sharing berita dan informasi dari situs terpercaya dapat 

dibuka dan terlihat secara jelas. Selain itu, pelanggan yang ingin berpartisipasi 

dapat segera membubuhkan like maupun meninggalkan komentar yang dapat 
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segera ditanggapi untuk menciptakan percakapan singkat yang akan mengarahkan 

perusahaan kepada customer insight. Juga, yang menguatkan Facebook adalah 

penggunanya yang banyak yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga informasi 

mengenai Mal Ciputra dapat tersebar lebih luas dan menjangkau pangsa pasar 

yang lebih besar.  

 

 

Keperluan Mal Ciputra Jakarta 
untuk menjalin hubungan 

dengan Pelanggannya 

Perkembangan inovasi internet 
yang menghasilkan social 

media 

Social Customer Relationship 
Management 

Strategi Social CRM 

Hubungan antara pelanggan 
dan Mal Ciputra Jakarta terjalin 

dan terkelola dengan baik 

Bagan 2.1 – Kerangka Pemikiran 
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