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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian ini, penulis berusaha menggunakan penelitian 

terdahulu sebagai alat perbandingan dan tolak ukur yang mempermudah 

penulis dalam menyusun penelitian ini. Ikhsan (2011, h. 15) menyatakan 

bahwa tinjauan pustaka harus berupa penelitian dari orang lain. Peneliti pun 

mengemukakan hasil penelitian lain yang relevan dalam pendekatan 

permasalahan penelitian: teori, konsep-konsep, analisa, kesimpulan, 

kelemahan dan keunggulan pendekatan yang dilakukan orang lain. Peneliti 

harus mempelajari penelitian lain, untuk menghindari plagiat dan 

pengulangan penelitian juga kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh 

peneliti sebelumnya. 

Judul 

Penelitian 

Strategi Public Relations dalam 

Membangun Customer 

Relationship Management Di PT. 

Sungwon Button Indonesia Periode 

April 2012 

Penerapan Customer 

Relationship 

Management (CRM) 

sebagai upaya untuk 

Meningkatkan 

Loyalitas Pelanggan 

(Studi Kasus pada 

Bandung Sport Distro 

Malang) 

Nama 

Peneliti 
Nur Shaff Afifa 

Anatasha Onna 

Carissa, Achmad 

Fauzi, Srikandi 

Kumandji 

Aktivitas Customer Relationship..., Disca Magura, FIKOM UMN, 2018
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Tujuan 

Penelitian 

Untuk mengetahui Strategi Public 

Relations dalam membangun 

Customer Relationship 

Management yang ada di PT. 

Sungwon Button Indonesia dan 

penelitian ini hanya difokuskan 

kepada pelanggan PT. Sungwon 

Button Indonesia, yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian 

ini ialah bagaimana customer 

relationship management bisa 

mempertahankan pelanggannya. 

Tujuan penelitian ini 

adalah untuk 

membuat deskripsi 

atau gambaran 

tentang penerapan 

Customer 

Relationship 

Management (CRM) 

yang diterapkan oleh 

Bandung Sport distro 

Kota Malang sebagai 

upaya untuk 

meningkatkan 

loyalitas pelanggan. 

Dilakukan agar dapat 

menjaga eksistensi 

bisnis perusahaan 

dalam jangka panjang 

serta dapat 

meningkatkan 

loyalitas 

pelanggannya 

sehingga tidak beralih 

ke pesaing.  

Dan diharapkan dapat 

mempermudah 

pekerjaan karyawan 

karena telah tersedia 

database pelanggan 

yang jelas. Sedangkan 

pelanggan 

mendapatkan fasilitas 

lebih dari perusahaan 

dan mempermudah 

pelanggan untuk 

melakukan 

komunikasi dua arah 

serta mendapatkan 

produk sesuai dengan 

harapan pelanggan. 

Teori atau 

Konsep 

Strategi, Public Relations, 

Customer Relationship 

Management, Pelanggan  

Customer 

Relationship 

Management, 

Pelanggan, Loyalitas 

Pelanggan. 
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Metode 

Penelitian 

Metode yang digunakan penulis 

adalah studi kasus dengan 

pendekatan kualitatif dan memakai 

tipe deskriptif (menggambarkan) 

untuk melakukan pembahasan. 

Tipe deskriptif ini dilakukan 

dengan cara mengumpulkan, 

mengelola, dan menganalisis 

sehingga data yang dihasilkan 

bersifat kualitatif.  

Penelitian Kualitatif 

Deskriptif. Data yang 

dikumpulkan berupa 

kata-kata, gambar, 

dan bukan angka 

angka. Penelitian 

yang terbatas pada 

usaha 

mengungkapkan suatu 

masalah, keadaan, 

atau peristiwa 

sebagaimana adanya 

yang menyangkut 

keadaan pada waktu 

yang sedang berjalan 

dari pokok suatu 

penelitian. 

Hasil 

Penelitian 

Penelitian ini diketahui bahwa 

Customer Relationship 

Management dapat membangun 

sebuah hubungan relasi yang baik 

dengan para pelanggan sehingga 

terciptanya kepercayaan dan 

loyalitas pelanggan terhadap 

perusahaan. Penerapan  

Customer Relationship 

Management di PT. Sungwon 

Button Indonesia tidak hanya di 

lakukan pada saat pendekatan 

pertama kali dengan pelanggan / 

pada saat melayani pesanan 

pertama saja, namun lebih dari itu 

penerapan Customer Relationship 

Management harus di lakukan 

mulai dari awal pendekatan dengan 

pelanggan, proses melayani setiap 

pesanan pelanggan sampai pada 

pelayanan setelah pembelian 

(service after sales).  

Bandung Sport 

melakukan strategi 

Customer 

Relationship 

Management melalui 

serangkaian proses 

yaitu mengumpulkan 

data pelanggan, 

analisis data 

pelanggan, dan 

identifikasi pelanggan 

sasaran, 

pengembangan 

program Customer 

Relationship 

Management, dan 

implementasi 

Customer 

Relationship 

Management. 

Penerapan Customer 

Relationship 

Management 

dilakukan Bandung 

Sport sebagai upaya 

untuk meningkatkan 

loyalitas pelanggan 

sudah baik, 

dibuktikan dengan 

Aktivitas Customer Relationship..., Disca Magura, FIKOM UMN, 2018
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serangkaian proses 

diatas. 

  

Penelitian pertama adalah penelitian dari Nur Shaff Afifa dengan 

judul penelitian “Strategi Public Relations dalam Membangun Customer 

Relationship Management Di PT. Sungwon Button Indonesia Periode April 

2012”. Permasalahan penelitian yang diusung melalui penelitian ini adalah 

bagaimana Customer Relationship Management mampu mempertahankan 

pelanggannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yang 

digunakan penulis adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan 

memakai tipe deskriptif (menggambarkan) untuk melakukan pembahasan. 

Tipe deskriptif ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengelola, dan 

menganalisis sehingga data yang dihasilkan bersifat kualitatif. 

Penelitian terkait selanjutnya adalah penelitian yang dibuat oleh 

Anatasha Onna Carissa, Achmad Fauzi, Srikandi Kumandji dengan judul 

penelitian “Penerapan Customer Relationship Management (CRM) sebagai 

upaya untuk Meningkatkan Loyalitas Pelanggan (Studi Kasus pada Bandung 

Sport Distro Malang)”. Pertanyaan penelitian yang terdapat dalam penelitian 

ini adalah bagaimana penerapan dan pengembangan Customer Relationship 

Management yang dilakukan oleh Bandung Sport Distro Malang? Penelitian 

ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa 

kata-kata, gambar, dan bukan angka angka. Penelitian yang terbatas pada 

usaha mengungkapkan suatu masalah, keadaan, atau peristiwa sebagaimana 

Aktivitas Customer Relationship..., Disca Magura, FIKOM UMN, 2018
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adanya yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari 

pokok suatu penelitian. 

Perbedaan kedua penelitian diatas dengan penelitian ini adalah bahwa 

kedua penelitian tersebut berusaha melihat hasil akhir dari strategi Customer 

Relationship Management yang dilakukan dari masing-masing perusahaan 

yang diteliti untuk menghasilkan citra dan image yang positif. Sedangkan 

hasil akhir yang dicari dalam penelitian ini adalah apakah aktivitas Customer 

Relationship Management yang dilakukan oleh Divisi Customer Relationship 

Management Suvarna Sutera sudah berhasil memberikan kepuasan bagi para 

pelanggan dan meningkatkan loyalitasnya. 

Perbedaan penelitian terlihat pada penelitian yang dilakukan oleh 

Anatasha Onna Carissa, Achmad Fauzi, Srikandi Kumandji dengan judul 

penelitian “Penerapan Customer Relationship Management (CRM) sebagai 

upaya untuk Meningkatkan Loyalitas Pelanggan (Studi Kasus pada Bandung 

Sport Distro Malang), perusahaan yang diteliti oleh peneliti memiliki skala 

perusahaan secara lebih besar, yaitu dalam bidang properti. Secara 

metodologi tidak ada yang berbeda diantara kedua penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang sedang dilakukan. Ketiganya menggunakan penelitian 

kualitatif deskriptif dengan metode penelitian studi kasus. 

Aktivitas Customer Relationship..., Disca Magura, FIKOM UMN, 2018
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2.2 Teori atau Konsep yang Digunakan 

2.2.1 Customer Relationship Management 

2.2.1.1 Definisi Customer Relationship Management 

Customer Relationship Management (CRM) 

merupakan salah satu hal yang paling penting untuk meraih 

pasar. Customer Relationship Management (CRM) 

memerlukan sekelompok keterampilan dengan paradigma 

direct marketing yang lama. Customer Relationship 

Management (CRM)  melebihi dari product selling yang kita 

lihat dalam internet, CRM memerlukan alat-alat baru untuk 

berkomunikasi dengan pelanggan dan untuk pemberi solusi 

tentang complaint pelanggan sehingga customer dapat 

menjadi loyal Customer Relationship Management (CRM) 

memerlukan alat-alat baru untuk berkomunikasi dengan 

pelanggan dan untuk pemberi solusi tentang complaint 

pelanggan sehingga customer dapat menjadi loyal (Tunggal, 

2011, h. 9). 

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor 

penting dalam kegiatan perusahaan untuk berorientasi pada 

pelanggan. Sumber daya manusia berperan penting untuk 

mengintegrasikan proses didalam kegiatan Customer 

Relationship Management (CRM). Customer Relationship 

Management (CRM) dijalankan karena kegiatan ini dapat 

Aktivitas Customer Relationship..., Disca Magura, FIKOM UMN, 2018
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meningkatkan kepuasan pelanggan dan menumbuhkan 

kesetiaan pelanggan (Buttle, 2007, h. 28) 

Menurut Buttle (2007, h. 81) Customer Relationship 

Management (CRM) pada dasarnya adalah penggunaan 

strategi atas informasi, proses, teknologi dan sumber daya 

manusia untuk mengelola hubungan pelanggan (pemasaran, 

penjualan, pelayanan, dan dukungan) pada seluruh siklus 

pelanggan. Teknologi pada Customer Relationship 

Management (CRM) adalah salah satu upaya dalam 

menciptakan orientasi yang tertuju pada pelanggan. 

Sedangkan pengertian Customer Relationship 

Management (CRM) menurut Lukas (2001, h. 3) adalah suatu 

aktivitas yang melibatkan seluruh sumber daya manusia 

untuk mempertahankan pelanggan yang ada; suatu strategi 

mengelolah dan menjaga hubungan dengan pelanggan; suatu 

usaha untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan pelanggan. 

Menurut Brown yang dikutip oleh Buchari Alma (2004, 

h. 271), menyatakan CRM is the process of acquiring, 

retaining and growing profitable customers. Yang artinya 

adalah Customer Relationship Management (CRM) 

merupakan suatu proses untuk memperoleh, 

mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan yang 

memberikan keuntungan. 

Aktivitas Customer Relationship..., Disca Magura, FIKOM UMN, 2018
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2.2.1.2 Tujuan Customer Relationship Management 

Menurut Kalakota dan Robinson (2001, h. 173) 

Customer Relationship Management (CRM) memiliki tujuan 

sebagai berikut :  

1. Menggunakan hubungan yang sudah ada untuk 

meningkatkan pendapatan. Hal ini berarti 

mempersiapkan pandangan yang komprehensif 

dari pelanggan untuk memaximalkan hubungan 

mereka dengan perusahaan baik melalui up-

selling atau cross-selling dan pada saat yang 

sama, meningkatkan profit, menarik perhatian 

pelanggan dan mempertahankan pelanggan baik.  

2. Menggunakan informasi yang terintegrasi untuk 

pelayanan yang memuaskan. Dengan 

menggunakan informasi dari pelanggan untuk 

meningkatkan pelayanan yang lebih baik 

berdasarkan kebutuhan mereka, perusahaan dapat 

menghemat waktu pelanggan dan menyingkirkan 

segala kekecewaan pelanggan. Sebagai contoh, 

pelanggan seharusnya tidak mengulangi 

informasi yang sama ke berbagai departemen 

perusahaan secara terus-menerus. Pelanggan akan 

Aktivitas Customer Relationship..., Disca Magura, FIKOM UMN, 2018
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senang jika pihak perusahaan tahu banyak tentang 

apa yang mereka inginkan.  

3.  Menciptakan saluran proses dan prosedur 

komunikasi yang konsisten dan berulang. Dengan 

banyaknya saluran komunikasi dengan 

pelanggan, semakin banyak pula karyawan yang 

terlibat dalam transaksi penjualan. Tanpa 

memperhatikan ukuran dan kompleksitas, 

perusahaan harus meningkatkan konsistensi 

proses dan prosedural di dalam pengaturan 

terhadap pelayanan, pemasaran dan penjualan. 

Adapun menurut Caesar (2009), tujuan Customer 

Relationship Management (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. 
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2.2.1.3 Tahapan Customer Relationship Management 

(CRM) 

Berikut ini adalah tiga tahapan Customer 

Relationship Management (CRM) menurut Kalakota dan 

Robinson (2001, h.175) yaitu:  

1. Mendapatkan pelanggan baru (Acquire), 

pelanggan baru didapatkan dengan memberikan 

kemudahan pengaksesan informasi, inovasi 

baru, dan pelayanan yang menarik.  

2. Meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang 

telah ada (Enhance). Perusahaan berusaha 

menjalin hubungan dengan pelanggan melalui 

pemberian pelayanan yang baik terhadap 

pelanggannya (Customer Service). Penerapan 

cross selling atau up selling pada tahap kedua 

dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan 

mengurangi biaya untuk memperoleh pelanggan 

(Reduce Cost).  

3. Mempertahankan pelanggan (Retain), merupakan 

usaha mendapatkan loyalitas pelanggan dengan 

mendengarkan pelanggan dan berusaha 

memenuhi keinginan pelanggan. 

 

Aktivitas Customer Relationship..., Disca Magura, FIKOM UMN, 2018
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2.2.1.4 Komponen Customer Relationship Management 

(CRM) 

Lukas (2001), mengatakan bahwa keberhasilan 

Customer Relationship Management (CRM) ditentukan 

oleh tiga faktor utama yaitu, manusia, proses dan teknologi 

untuk mengoptimalkan hubungan organisasi dengan semua 

tipe pelanggan. Pembagian Customer Relationship 

Management (CRM)  kedalam tiga komponen utama, yaitu :  

1. Manusia (People) 

Manusia adalah faktor nomor satu, karena  

sebenarnya adalah bagaimana mengelola 

hubungan atau relasi antara manusia sehingga 

diperlukan “personal touch” atau sentuhan-

sentuhan pribadi dan manusiawi. Diperlukan 

“attitude” dan semangat dari dalam pelaku bisnis 

atau untuk lebih proaktif menggali dan mengenal 

pelanggannya lebih dalam agar dapat lebih 

memuaskan mereka. 

Perusahaan yang menerapkan Customer 

Relationship Management (CRM) perlu memiliki 

pimpinan yang dapat menjelaskan dan 

menanamkan nilai-nilai yang benar mengenai 

Aktivitas Customer Relationship..., Disca Magura, FIKOM UMN, 2018
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pentingnya loyalitas pelanggan dengan jelas dan 

tepat. 

Dalam Customer Relationship Management 

(CRM) diperlukan tim-tim kecil untuk 

menyerderhanakan tanggung jawab dan  

akuntabilitas dalam pengambilan keputusan 

sehingga sangat diperlukan kehati-hatian dalam 

pemilihan karyawan untuk mendapatkan hasil 

yang terbaik. Tetapi karyawan juga perlu 

diberikan kesempatan untuk menyampaikan kritik 

dan saran masukan secara terus terang untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

pelanggan sehingga timbul loyalitas pelanggan 

terhadap perusahaan.  

2. Proses (Process) 

Di samping itu dibutuhkan proses yaitu 

sistem dan prosedur yang membantu manusia 

untuk dapat menjalin hubungan dekat dengan 

pelanggan. Struktur organisasi, kebijakan 

operasional serta system reward punishment 

harus dapat mencerminkan apa yang akan dicapai  

dengan Customer Relationship Management 

(CRM). Implementasi Customer Relationship 

Aktivitas Customer Relationship..., Disca Magura, FIKOM UMN, 2018
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Management (CRM) akan mengubah proses 

usaha yang telah ada sebelumnya. Baik  proses 

usaha yang melibatkan pelanggan secara 

langsung maupun tidak. Pada Customer 

Relationship Management (CRM) seluruh fungsi 

usaha yang ada harus berfokus pada pelanggan. 

Tahap pada proses dalam Customer Relationship 

Management (CRM) meliputi :  

1)  Identifikasi (Identification)  

Pada aktivitas proses ini 

perusahaan dituntut memiliki analisa 

yang cukup kuat terhadap prospek, siapa 

pelanggan yang menguntungkan, 

mengapa dia menguntungkan dan 

sebagainya. Kebanyakan perusahaan 

hanya melihat banyak pelanggan yang 

dimiliki sehingga berpikir bahwa mereka 

telah sukses dan akan mendapatkan 

profit yang besar. Namun perlu 

diperhatikan tidak semua pelanggan 

membawa keuntungan. Ada beberapa hal 

yang perlu diketahui tentang pelanggan 

seperti :  

Aktivitas Customer Relationship..., Disca Magura, FIKOM UMN, 2018
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a.  Firmagrafik : yaitu informasi 

mengenai konsumen yang 

melakukan bisnis dengan kita, 

seperti misalnya dalam bidang 

bisnis.  

b.  Demografi dan Psikografi : 

Terutama info yang 

menyangkut pribadi konsumen. 

Seperti umur, gender dan 

pendekatan psikologis yang 

diinginkan.  

c.  Infografi : Bagaimana 

konsumen menginginkan cara 

interaksi dalam mendapatkan 

informasi yang ia butuhkan.  

Semakin baik perusahaan dapat 

mengidentifikasi konsumen 

yang mempunyai potensi 

menguntungkan, semakin besar 

pula kesempatan perusahaan 

memperoleh profit yang besar.  

2) Diferensiasi (Differentiation)  

Aktivitas Customer Relationship..., Disca Magura, FIKOM UMN, 2018
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Aktivitas dalam proses kedua ini 

memperjelas manakah konsumen yang 

memberikan kontribusi yang besar pada 

perusahaan. Caranya adalah dengan 

membagi konsumen bedasarkan tingkah 

laku, demografi dan ekspektasi 

pelanggan. Pembagian tersebut 

disebabkan karena ada kemungkinan 

pelayanan serta produk yang ditawarkan 

tidak sesuai dengan harapan dan 

kebutuhan konsumen. Secara sederhana 

pelanggan dapat dibagi menjadi tiga 

kelompok :  

a.  Most Valuable Customer 

(MVC) adalah pelanggan yang 

saat ini memberikan profit besar 

bagi perusahaan.  

b.  Most Growable Customer 

(MGC) adalah pelanggan yang 

akan menjadi sangat berharga 

bila kita mampu menjalin lebih 

banyak lagi bisnis dengan 

mereka.  
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c.  Below Zero Customer (BZC) 

adalah pelanggan yang 

membuat rugi karena biaya 

untuk melayani lebih besar dari 

pada pemasukan.   

Hal ini dilakukan agar perusahaan 

dapat lebih fokus pada segmen 

konsumen yang memberikan keuntungan 

terbesar dan sedikit demi sedikit 

mengurangi konsumen yang merugikan 

meskipun hal ini tidak baik untuk 

dilakukan.  

3)  Interaksi (Interaction) 

Menjalin interaksi dengan 

pelanggan agar terjadi hubungan yang 

lebih intim adalah hal yang harus 

dilakukan karena komunikasi dapat 

menjadi jembatan penghubung antara 

apa yang diharapkan konsumen dengan 

program perusahaan. Interaksi ini dapat 

didasarkan pada konteks dari interaksi 

sebelumnya.  
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Disinilah teknologi mulai berperan 

yaitu membantu perusahaan melihat 

kembali interaksi yang telah terjadi 

sebelumnya. Seberapa sering ia 

membeli, seberapa sering ia mengikuti 

produk yang sama dan seberapa besar 

uang yang dikeluarkan untuk membeli 

serta apakah ia pernah mengajukan 

keluhan dan sebagainya, dapat diketahui 

dengan pengelolaan database yang baik.  

4)  Personalitas 

(Personalization/Customization) 

Produk maupun program loyalitas 

akan disesuaikan dengan keinginan 

pelanggan secara terus menerus dengan 

menggunakan semua informasi yang 

telah didapat sebelumnya untuk 

membuat barang atau jasa yang sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan. Konsep sederhananya adalah 

perlakuan pelanggan dengan cara seperti 

yang dia inginkan. Dalam melakukan 
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personalisasi perusahaan dapat 

melakukan empat pendekatan, yaitu   

1. Perusahaan berbicara dengan 

pelanggan untuk mengetahui 

kebutuhan mereka berdasarkan 

pilihan yang sudah ada.   

2. Perusahaan menyediakan 

produk dasar yang dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan 

pelanggan tanpa intervensi 

pelanggan.   

3. Perusahaan menyediakan 

produk dasar dan tambahan 

yang dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan pelanggan dan yang   

4. Perusahaan merubah barang 

atau layanan dengan cara 

mengamati pelanggan untuk 

memenuhi kebutuhanya.  

3. Teknologi (Technology)  

Setelah menusia dan prosesnya 

dipersiapkan, teknologi diperkenalkan untuk 

lebih membantu mempercepat dan 
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mengoptimalkan faktor manusia dan proses 

dalam aktivitas CRM sehari-hari. Perlu disadari 

teknologi adalah alat penunjang dalam 

melengkapi nilai tambah Customer Relationship 

Management (CRM). 

 

2.2.1.5 Manfaat Customer Relationship Management 

(CRM) 

Manfaat Customer Relationship Management 

(CRM) menurut Amin Widjaja (2008, h. 10) menyatakan 

bahwa : 

1. Peningkatan Pendapatan 

Aplikasi Customer Relationship Management 

(CRM) menyediakan informasi untuk meningkatkan 

pendapatan dan keuntungan perusahaan. Dengan 

aplikasi CRM, kita bisa melakukan penjualan dan 

pelayanan via web sehingga peluang dari penjualan 

secara global tanpa perlu menyediakan upaya khusus 

untuk mendukung penjualan dan pelayanan tersebut. 

2.Mendorong Loyalitas Pelanggan 

Aplikasi Customer Relationship Management 

(CRM) memungkinkan perusahaan untuk 

mendayagunakan informasi dari semua titik kontak 
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dengan pelanggan, apakah itu via web, call center, 

ataupun lewat staf pemasaran dan pelayanan di 

lapangan. Konsistensi dan aksepsibilitas informasi ini 

memungkinkan penjualan dan pelayanan yang lebih 

baik dengan berbagi informasi penting mengenai 

pelanggan itu. 

3.Mengurangi Biaya 

Dengan kemampuan swalayan dalam penjualan 

dan pelayanan pelanggan, ada biaya yang bias 

dikurangi. Misalnya dengan memanfaatkan teknologi 

web. Aplikasi Customer Relationship Management 

(CRM) juga memungkinkan penjualan atau pelayanan 

dengan biaya lebih murah dalam sebuah skema 

program pemasaran yang spesifik dan terfokus. 

4.Meningkatkan Efisiensi Operasional 

Otomasi penjualan dan proses layanan dapat 

mengurangi risiko turunnya kualitas pelayanan dan 

mengurangi beban cash flow. Penggunaan teknologi 

web dan call center misalnya, akan mengurangi 

hambatan birokrasi dan biaya serta proses administratif 

yang mungkin timbul. 

5.Peningkatan Time To Market 
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Aplikasi Customer Relationship 

Management (CRM) memungkinkan kita 

membawa produk ke pasar dengan lebih cepat 

dengan informasi pelanggan yang lebih baik, 

adanya data trend pembelian oleh pelanggan, 

sampai integrasi dengan aplikasi ERP untuk 

keperluan perencanaan yang lebih baik. Dengan 

kemampuan penjualan via web, maka hambatan 

waktu, geografis, sampai ketersediaan sumber 

data dapat dikesampingkan untuk mempercepat 

penjualan produk tersebut. 

 

2.2.2. Model Customer Relationship Management 

2.2.2.1 Model IDIC 

Model yang dikembangkan oleh Peppers and 

Rogers ini menjelaskan peranan Customer 

Relationship Management dalam mengelola 

hubungan saling menguntungkan dengan 

pelanggan secara analitis dan operasional. Dalam 

hal ini terdapat empat tindakan untuk membangun 

hubungan dengan konsumen, yaitu: (Buttle, 2015, 

h. 20) 

Aktivitas Customer Relationship..., Disca Magura, FIKOM UMN, 2018



32 
 

1. Identify 

Perusahaan perlu mengetahui 

secara mendalam siapa saja yang menjadi 

customernya. Perlu ada pemahaman 

secara mendalam mengenai konsumen 

agar semakin mengenal. 

2. Differentiate 

Dalam hal ini diperlukan 

identifikasi pelanggan agar dapat 

membedakan mana pelanggan yang 

memiliki nilai paling tinggi dan 

memberikan keuntungan di masa 

mendatang. 

3. Interact 

Customer Relationship 

Management perlu mempertahankan 

konsumen dalam jangka waktu yang lama. 

Dan dalam hal ini dibutuhkan interaksi 

dengan pelanggan agar perusahaan 

mengetahui harapan –harapan konsumen. 

4. Customize 

Adanya penyesuaian penawaran 

dan komunikasi untuk memastikan bahwa 
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apa yang diharapkan oleh pelanggan dapat 

terpenuhi. 

Customer Relatioship Management memiliki 

tujuan untuk melakukan jalinan hubungan dengan 

tingkat intensitas yang tinggi. Hubungan dengan 

model IDIC ini terjalin dengan seluruh 

customernya. Dengan menggunakan model ini, 

perusahaan dapat menawarkan keanekaragaman 

produk dan menyediakan apa saja yang menjadi 

kebutuhan dan keinginan customer. 

 

2.2.3 Loyalitas Pelanggan 

2.2.3.1 Definisi Loyalitas Pelanggan 

Loyal atau tidak loyalnya pelanggan ditentukan oleh 

perusahaan untuk menarik perhatian pelanggan. Loyalitas 

pelanggan menurut Wulf, Gaby, dan Lacobucci dalam 

Nugroho (2011, h. 232) loyalitas merupakan besarnya 

konsumsi dan frekuensi pembelian yang dilakukan oleh 

seorang konsumen terhadap suatu perusahaan serta mereka 

berhasil menemukan bahwa kualitas keterhubungan yang 

terdiri dari kepuasan, kepercayaan, dan komitmen 

mempunyai hubungan yang positif dengan loyalitas. 

Sedangkan menurut Griffin (2003, h. 14) para pelanggan 
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cenderung menjadi loyal pada perusahaan bila mereka 

mengembangkan hubungan yang personal dengan para 

tenaga penjualan. 

Menurut (Gibson, 2005, h. 75) loyalitas pelanggan 

merupakan dorongan perilaku untuk melakukan pembelian 

secara berulang-ulang dan untuk membangun kesetiaan 

pelanggan terhadap suatu produk/jasa yang dihasilkan oleh 

badan usaha tersebut membutuhkan waktu yang lama melalui 

suatu proses pembelian berulang-ulang tersebut. 

Griffin (2006, h. 46) berpendapat bahwa seorang 

pelanggan dikatakan setia atau loyal apabila pelanggan 

tersebut menunujukkan perilaku pembelian secara teratur 

atau terdapat suatu kondisi dimana mewajibkan pelanggan 

membeli paling sedikit dua kali dalam selang waktu tertentu. 

Upaya memberikan kepuasan dilakukan untuk mempengaruhi 

sikap pelanggan, sedangkan konsep loyalitas pelanggan lebih 

berkaitan dengan perilaku dari pada sikap dari pelanggan. 

Menurut Tjiptono (2004, h. 110), “Loyalitas 

konsumen adalah komitmen pelanggan terhadap suatu merek, 

toko atau pemasok berdasarkan sifat yang sangat positif 

dalam pembelian jangka panjang”. 
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2.2.3.2 Faktor Loyalitas 

Lupiyoadi (2001 :158) mengemukakan bahwa dalam 

meningkatkan kepuasan konsumen atau loyalitas konsumen 

ada lima faktor yang perlu diperhatikan yaitu:  

1. Kualitas Produk  

Konsumen akan merasa puas jika membeli dan 

menggunakan produk tersebut dan kualitasnya baik. 

Terdapat enam elemen dalam kualitas produk yaitu : 

performance, durability, feature, reliability, 

consistency, dan desaign.  

2. Harga  

Bagi konsumen yang sensitive harga yang 

lebih murah adalah sumber kepuasan terpenting, 

karena mereka akan mendapatkan value for money 

yang tinggi. Komponen ini sangat penting bagi 

beberapa perusahaan yang ingin menciptakan 

kepuasan konsumen.  

3. Service Quality 

Komponen ini terdiri dari tiga hal yaitu sistem, 

teknologi dan manusia. Faktor manusia memegang 

kontribusi terbesar 70% sehingga tidak 

mengherankan kepuasan konsumen tidak dapat 

diikuti.  
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4. Emotional Factor 

Komponen ini berlaku untuk konsumen 

dengan gaya hidup seperti : mobil, pakaian, 

kosmetik dan sebaginya. Rasa bangga, simbol 

sukses dan rasa percaya diri, bagian orang penting 

dan sebagainya adalah contoh-contoh emotional 

value yang mendasari kepuasan konsumen.  

5. Biaya dan Kemudahan Mendapatkan Produk 

Pelanggan akan merasa puas jika biaya dan 

produk yang diperoleh relatif mudah, nyaman dan 

efisien dalam mendapatkan produk dan pelayanan. 

 

2.2.3.3 Jenis Loyalitas 

Menurut Jill Griffin (2005, h. 22)  terdapat empat jenis 

loyalitas yang muncul bila keterikatan rendah dan tinggi 

diklasifikasi-silang dengan pola pembelian ulang, yang rendah 

dan tinggi. Adapun jenis-jenis loyalitas konsumen yaitu :  

1. Tanpa Loyalitas  

Untuk berbagai alasan tertentu, ada beberapa 

konsumen yang tidak mengembangkan loyalitas 

atau kesetiaan kepada suatu produk maupun jasa 

tertentu. Tingkat keterikatan yang rendah dengan 

tingkat pembelian ulang yang rendah menunjukkan 
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absennya suatu kesetiaan.  Pada dasarnya, suatu 

usaha harus menghindari kelompok tanpa loyalitas 

ini untuk dijadikan target pasar, karena mereka tidak 

akan menjadi konsumen yang setia.  

2. Loyalitas yang lemah (Inertia Loyality)  

Inertia loyality merupakan sebuah jenis 

loyalitas konsumen yang dimana adanya keterikatan 

yang rendah dengan pembelian ulang yang tinggi. 

Konsumen yang memiliki sikap ini biasanya 

membeli berdasarkan kebiasaan. Dasar yang 

digunakan untuk pembelian produk atau jasa 

disebabkan oleh faktor kemudahan situsional. 

Kesetiaan semacam ini biasanya banyak terjadi 

terhadap produk atau Jasa yang sering dipakai. 

Contoh dari kesetiaan ini terlihat dari kegiatan 

pembelian bensin yang dilakukan konsumen di 

dekat daerah rumahnya dan sebagainya.  

Pembeli dengan loyalitas yang lemah rentan 

beralih ke produk pesaing yang dapat menunjukkan 

manfaat yang jelas. Meskipun demikian, perusahaan 

masih memiliki kemungkinan untuk mengubah jenis 

loyalitas ini ke dalam bentuk loyalitas yang lebih 

tinggi melalui pendekatan yang aktif ke pelanggan 
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dan peningkatan nilai perbedaan positif yang 

diterima konsumen atas produk maupun jasa yang 

ditawarkan kepadnya dibandingkan dengan yang 

ditawarkan para pesaing lain. Hal ini dapat 

dilakukan melalui peningkatan keramahan dalam 

pelayanan dan fasilitas yang diberikan kepada 

konsumen. 

3. Loyalitas Tersembunyi (Laten Loyality)  

Jenis loyalitas tersembunyi merupakan sebuah 

kesetiaan atau keterikatan yang relatif tinggi yang 

disertai dengan tingkat pembelian ulang yang 

rendah. Konsumen yang mempunyai sikap laten 

loyality pembelian ulang juga didasarkan pada 

pengaruh faktor situasional daripada sikapnya..  

4.  Loyalitas Premium (Premium Loyalty)  

Loyalitas ini merupakan yang terjadi bilamana 

suatu tingkat keterikatan tinggi yang berjalan selaras 

dengan aktivitas pembelian kembali. Setiap 

perusahaan tentunya sangat mengharapkan 

kesetiaan jenis ini dari setiap usaha preference yang 

tinggi. Contoh jenis loyalty premium adalah rasa 

bangga yang muncul ketika konsumen menemukan 

dan menggunakan produk atau jasa tersebut dan 
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dengan senang hati membagi pengetahuan dan 

merekomendasikannya kepada teman, keluarga 

maupun orang lain. 

 

2.2.3.4 Aspek Loyalitas 

Dalam Griffin (2005, h.10) menayatakan ada empat 

aspek dalam pengukuran loyalitas:  

1.  Melakukan pembelian berulang secara teratur  

Pelanggan yang merasa puas dengan produk 

atau jasa yang dibelinya, akan melakukan 

pembelian kembali.  

2.  Membeli antarlini produk dan jasa  

Selain melakukan pembelian produk atau jasa 

utama, pelanggan juga membeli produk diluar 

keinginan.  

3.  Merekomendasi kepada orang lain  

Memberikan rekomendasi kepada orang lain 

mengenai pembelian produk dan jasa pada 

perusahaan tersebut.  

4.  Menunjukan kekebalan terhadap tarikan pesaing  

Pelanggan tidakan mudah beralih pada 

perusahaan lain yang menawarkan produk atau jasa 

yang serupa. 
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2.2.4 Kerangka Berpikir 

PT. Alam Sutera Realty Tbk. berkolaborasi dengan anak 

perusahaannya yang bernama PT. Delta Mega Persada untuk 

menciptakan kawasan hunian baru yaitu Suvarna Sutera. Perusahaan 

memiliki fokus kegiatan tersendiri dalam memberikan pelayanan 

kepada setiap customer. 

Perusahaan memerlukan Divisi khusus yang mampu 

melakukan pengelolaan mengenai hal tersebut. Maka dari itu, 

dibentuklah Divisi Customer Relationship Management untuk 

melaksanakan aktivitas Customer Relationship Management dalam 

perusahaan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan 

dan pembangunan pola komunikasi yang baik dengan customer.  

Model komunikasi yang digunakan adalah Model Idic 

(Identify, Differentiate, Interact, Customize). Peneliti akan melakukan 

studi kasus terhadap penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan 

studi dokumen. Setelah itu peneliti akan melakukan analisis data 

menggunakan Pattern Matching yang dikemukakan oleh Robert K. 

Yin. 

Perusahaan melakukan strategi melalui aktivitas Customer 

Relationship Management dalam perusahaan tersebut. Tujuan 

dilakukan aktivitas Customer Relationship Management yaitu 

membangun dan meningkatkan loyalitas seluruh customer yang ada di 

Suvarna Sutera. 
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Studi Kasus: 

Aktivitas Customer Relationship Management 

di Suvarna Sutera dalam meningkatkan 

loyalitas customer. 

Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Divisi 

Customer Relationship Management dalam 

membangun dan meningkatkan loyalitas 

customer di Suvarna Sutera berdasarkan Model 

IDIC? 

Metode Studi Kasus: 

Kasus Yin 

Tehnik Analisis Data: 

Pattern Matching 

Strategi yang dilakukan oleh 

Divisi Customer Relationship 

Management dalam 

membangun dan meningkatkan 

loyalitas customer di Suvarna 

Sutera. 

Studi Dokumen Wawancara Observasi 
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