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BAB II  

KERANGKA TEORI 

	

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penulis menggunakan jurnal yang ditulis oleh Dongsuk Jang dan 

Anna S. Mattila sebagai acuan referensi penelitian. Jurnal yang berjudul 

“An examination of restaurant loyalty programs: what kinds of rewards do 

customer prefer?” berisikan tentang bagaimana cara yang tepat dalam 

mempertahankan pelanggan yang sudah ada (customer retention) terkhusus 

dalam industri restoran. Melakukan penyelidikan customer preference 

terhadap loyalty program pada industri restoran, serta penyelidikan pada 

kesediaan/motivasi customer untuk bergabung dan merasakan manfaat 

(benefit) yang didapat ketika mengikuti loyalty program menjadi 

pembahasan utama dalam jurnal ini.  

Pada jurnal ini dijelaskan juga bahwa objektif dari loyalty program 

dikelompokkan pada tiga kategori besar, yakni loyalty program dirancang 

untuk tujuan customer retention serta mempertahankan tingkat penjualan, 

margin, dan laba, meningkatkan pembagian rewards kepada existing 

customer, serta meningkatkan cross-selling produk dan layanan 

perusahaan. 

Secara spesifik, Jang dan Anna melakukan penelitian pada beberapa 

jenis rewards loyalty program diantaranya hadiah langsung vs akumulasi 
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(poin sistem), hadiah dengan jenis kebutuhan tertentu (fundamental) vs 

hadiah mewah (luxury item), hadiah moneter vs non-moneter. Penulis 

dalam penelitiannya juga mencari tahu jenis rewards serta strategi yang 

tepat untuk dilakukan pada loyalty program dari perusahaan yang bergerak 

pada industri transportasi. 

Jurnal penelitian ini dilakukan dengan metode focus group interview 

dan juga survei melalui kuisioner. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa 

responden lebih menyukai hadiah langsung, hadiah fundamental, serta 

hadiah moneter. Hasil yang didapatkan tersebut konsisten baik dari jenis 

restoran cepat saji maupun casual dining. Jurnal penelitian ini membantu 

manajemen restoran untuk dapat lebih memahami jenis rewards loyalty 

program mana yang tepat untuk dijalankan sesuai dengan apa yang 

ditargetkan. 

Penulis juga menggunakan jurnal lain yang berjudul “The Long-Term 

Impact of Loyalty Programs on Consumer Purchase Behavior and 

Loyalty” yang ditulis oleh Yuping Liu. Dalam jurnal ini Yuping Liu 

menjelaskan tentang dampak jangka panjang dari loyalty program pada 

tingkat penggunaan konsumen dan kesetiaan mereka pada perusahaan. 

Jurnal penelitian ini menggunakan konsep loyalty programs and value 

enhancement, loyalty programs and relationship commitiment, dan 

empirical evidence of the effectiveneess of loyalty programs, untuk 

mencari jawaban atas perilaku konsumen pada tingkat penggunaan suatu 

produk setelah menggunakan loyalty program. Penelitian yang dilakukan 
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penulis ingin menyelidiki tentang strategi customer relationship 

management melalui penggunaan loyalty program pada industri 

transportasi online untuk menciptakan consumer behavior dalam repeat 

order/purchase produk perusahaan.  

Metode yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan metode 

kuantitatif dengan jenis longitudinal data. Penelitian dilakukan terhadap 

1000 responden konsumen convenience store dengan kriteria konsumen 

yang bergabung dalam loyalty program pada tahun pertama dijalankan, 

serta konsumen yang setidaknya melakukan dua kali transaksi belanja. 

Proses pengambilan data yang diambil mencakup dua tahun pertama 

loyalty program bejalan. 

Hasil dari penelitian jurnal yang dilakukan Yuping Liu menunjukkan 

bahwa loyalty program memberikan efek yang berbeda pada setiap 

customer bergantung pada tingkat penggunaan awal mereka. Customer 

yang merupakan heavy buyer memiliki potensi lebih besar untuk 

mengklaim rewards sebagai benefit dari loyalty program tetapi tingkat 

purchasing dan kesetiaan tidak meningkat secara signifikan. Loyalty 

program memiliki dampak yang positif mengenai tingkat purchasing serta 

sikap yang loyal ke perusahaan pada kelompok light buyer dan moderate 

buyer. Secara garis besar penelitian ini memberikan hasil bahwa loyalty 

program dapat membentuk loyal customer dan menjadikan mereka 

costumer yang lebih menguntungkan bagi perusahaan. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

	 Jurnal I Jurnal II Peneliti 

Judul Penelitian 

 

 

An Examination of 

Restaurant Loyalty 

Programs: What 

Kinds of Rewards do 

Customer Prefer? 

 

Sebuah Penelitian 

pada Loyalty Program 

Restoran: Rewards 

jenis apa yang lebih 

disukai oleh 

Pelanggan 

 

The Long-Term Impact 

of Loyalty Programs on 

Consumer Purchase 

Behavior and Loyalty 

 

Dampak Jangka 

Panjang dari Loyalty 

Program pada Perilaku 

Pembelian Konsumen 

dan Kesetiaan 

Konsumen 

 

 

Strategi Customer 

Relationship Management 

(CRM) GO-JEK dalam 

Mempertahankan 

Loyalitas Pelanggan 

melalui Program GO-

POINTS 

 

 

 

 

 

Nama Peneliti 

 

Dongsuk Jang 

(University of 

Nevada) 

Anna S. Mattila 

(Pennsylvania State 

University) 

Yuping Liu 

Rachel Lia Ade Putri Hito 

(Universitas Multimedia 

Nusantara) 
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Tahun 2005 2007 2018 

Tujuan 

Penelitian 

 

Menyelidiki customer 

preference terhadap 

loyalty rewards 

program pada industri 

restoran. Mencari tahu 

tentang 

kesediaan/motivasi 

customer untuk 

bergabung dengan 

suatu loyalty program 

dan mendapatkan 

manfaat (benefit) apa 

yang diharapkan. 

Mengetahui dampak 

jangka panjang dari 

loyalty program pada 

tingkat penggunaan 

konsumen dan 

kesetiaan mereka pada 

perusahaan. 

 

 

Mengetahui penerapan 

strategi Customer 

Relationship 

Management (CRM) 

GO-JEK melalui loyalti 

program GO-POINTS 

dalam mempertahankan 

loyalitas pelanggan GO-

JEK. 

Teori dan 

Konsep 

 

- loyalty program 

dirancang untuk 

tujuan customer 

retention serta 

mempertahankan 

tingkat penjualan 

margin, dan laba 

 

- loyalty programs and 

value enhancement 

-  loyalty programs 

and relationship 

commitiment 

- empirical evidence 

of the effectiveneess 

 

- Consumer Behavior 

- Marketing Public 

Relations 

- Customer Relationship 

Management 

- Strategi CRM (Value 

Chain Model) 
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- meningkatkan 

pembagian rewards 

kepada existing 

customer 

- meningkatkan 

cross-selling 

produk dan layanan 

perusahaan 

of loyalty programs - Loyalty Program 

- Loyal Customer 

Metode 

Penelitian 
Kuantitatif Kuantitatif Kualitatif 

Hasil Penelitian 

 

Responden lebih 

menyukai bentuk 

hadiah langsung, 

hadiah fundamental, 

serta hadiah moneter. 

Hasil yang didapatkan 

tersebut konsisten baik 

dari jenis restoran 

cepat saji maupun 

casual dining. Hasil 

penelitian bermanfaat 

bagi manajemen 

 

Loyalty program 

memberikan efek yang 

berbeda pada setiap 

customer bergantung 

pada tingkat 

penggunaan awal 

mereka. 

Loyalty program dapat 

membentuk loyal 

customer dan 

menjadikan mereka 

customer yang lebih 

Penelitian ini berfokus 

pada strategi CRM Value 

Chain Model oleh Buttle 

untuk membentuk 

loyalitas pelanggan. Di 

mana pada pelaksanaan 

kegiatan Customer 

Relationship Management 

(CRM) oleh pihak GO-

POINTS menerapkan 

secara maksimal 

penggunaan teknologi 

seperti database customer 
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restoran untuk dapat 

lebih memahami jenis 

rewards loyalty 

program mana yang 

tepat untuk dijalankan 

sesuai dengan apa 

yang ditargetkan. 

menguntungkan bagi 

perusahaan. 

 

untuk lebih mengenal tipe 

dari masing-masing 

costumer-nya, serta 

membangun hubungan 

baik dengan seluruh 

customer-nya baik user 

dan juga partner. 

Penerbit  

Emerald Insight 

(Q1) 

 

American Markrting 

Association 

(Q1) 

	

 

Sumber: Olahan penulis 

	

2.2. Tinjauan Pustaka 

2.2.1. Consumer Behavior 

Consumer Behavior atau perilaku konsumen merupakan hal 

penting yang perlu diperhatikan oleh setiap perusahaan dalam 

memahami konsumennya. Dalam buku Consumer Behavior 

Buying, Having, and Being (Solomon, 2009, p. 33) menjelaskan 

consumer behavior sebagai studi mengenai proses yang terjadi 

ketika individu atau kelompok (group) memilih, membeli, 
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menggunakan, atau bahkan membuang suatu produk, jasa 

(services), ide, atau suatu pengalaman untuk memenuhi kebutuhan 

dan keinginannya. 

Demikian juga seperti yang terdapat dalam buku Basic 

Marketing Consumer Behaviour oleh Noel menjelaskan studi 

consumer behavior meneliti produk dan jasa yang dibeli dan juga 

digunakan oleh konsumen dan bagaimana sebuah pembelian 

tersebut memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Lebih lanjut, 

consumer behavior meneliti bagaimana individu memperoleh, 

menggunakan, dan bahkan membuang penawaran perusahaan. 

Produk barang atau jasa dapat diperoleh tidak hanya melalui 

pembelian, tetapi dapat melalui barter, leasing, atau pinjaman 

(2009, p. 12-13). 

Dalam menentukan tindakan membeli, menggunakan, atau 

bahkan menolak sebuah produk/jasa perusahaan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Terdapat tiga faktor dominan yang memengaruhi 

sebuah perilaku konsumen (consumer behavior): 

a. External influences 

Pengaruh external terbagi dalam dua sisi yakni dari 

sisi perusahaan yang meliputi product, promotion, 

price, place. Faktor dominan lainnya merupakan 

consumer’s culture yang meliputi agama, etnis, 
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usia, jenis kelamin, referensi kelompok (group), 

serta kelas sosial. 

b. Internal processes (including consumer decision 

making) 

Pengaruh internal mengacu kepada proses 

psikologis yakni motivasi, persepsi, sikap, serta 

pengetahuan yang mengarahkan pada tahap decision 

making. Tahap decision making tersebut adalah 

problem recognition, information search, 

judgement, decision making.  

c. Post-decision processes 

Proses setelah dilakukannya decision making yang 

mengarah pada proses purchase hingga post-

purchase behavior (Noel, 2009, p. 14-15). 

2.2.1.1. Consumer Buying Process 

Terjadinya proses keputusan pembelian dimulai jauh 

sebelum dilakukannya proses pembelian sesungguhnya 

berlangsung dan akan terus berlanjut dalam waktu yang cukup 

lama setelah terjadinya pembelian. Kotler dan Amstrong (2008, p. 

179) menguraikan proses keputusan pembelian ke dalam lima 

tahap, yakni: 
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1. Need recognition 

Tahap awal dalam proses pembelian adalah 

pengenalan akan kebutuhan. Customer menyadari 

akan kebutuhan. Suatu kebutuhan bisa dipicu oleh 

faktor internal (seperti: rasa lapar, rasa haus) dan 

faktor eksternal (seperti: iklan, perbincangan dengan 

teman). 

2. Information search 

Setelah mengetahui kebutuhan apa yang dicari oleh 

konsumen, maka proses selanjutnya mencari informasi 

akan kebutuhan tersebut. Pencarian informasi bisa 

melalui berbagai sumber seperti iklan, referensi 

teman, packaging, media massa, dll. Semakin banyak 

konsumen melakukan pencarian informasi suatu 

kebutuhan, kesadaran dan pengetahuan konsumen 

akan suatu produk, merek, hingga fitur yang tersedia 

semakin meningkat. 

3. Evaluation of alternative 

Tahap bagaimana konsumen memproses untuk sampai 

pada pemilihan merek. Setiap konsumen akan 

mengevaluasi produk atau merek yang berbeda pada 

tahap ini berdasarkan alternatif yang memiliki manfaat 

yang dicari oleh konsumen. Sikap dari setiap 

Strategi Customer Relationship..., RACHEL LIA ADE PUTRI HITO, FIKOM UMN, 2018



	
	

23	

pelanggan sangat menentukan proses evaluasi 

alternatif ini untuk membentuk niat dan pembelian. 

4. Purchase Decision 

Keputusan pembelian dipengaruhi oleh dua faktor 

yakni sikap orang lain (seperti refrensi dari orang 

sekitar) dan faktor situasional yang tidak diharapkan 

(ekonomi memburuk, kompetitor melakukan 

penurunan harga). 

5. Post-purchase behavior  

Setelah terjadi keputusan pembelian, konsumen masuk 

dalam tahap perilaku pasca pembelian. Konsumen 

akan merasa puas atau bahkan tidak puas setelah 

melakukan pembelian. Hal tersebut dipengaruhi oleh 

ekspektasi konsumen dan product performance,  jika 

produk memenuhi ekspetasi konsumen maka 

konsumen puas dan dapat menjadi loyal kepada 

perusahaan atau merek. Jika produk tidak memenuhi 

ekspektasi konsumen, kemungkinan besar konsumen 

merasa kecewa. 

2.2.2. Marketing Public Relations 

Marketing public relations terdiri dari dua unsur penting, 

yakni marketing dan public relations. Pada unsur 

pemasaran/marketing konsentrasi lebih ditujukan kepada costumer, 
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bagaimana cara mengembangkan kegiatan penjualan, memberikan 

nilai keuntungan kepada costumer, dan secara garis besar berfokus 

kepada publik eksternal. Pada ranah public relations, fokus lebih 

ditujukan kepada bagaimana membuat berbagai macam kondisi di 

perusahaan, mengatur operasi lingkungan sekitar baik internal 

maupun eksternal, menciptakan serta mengembangkan komunikasi 

yang baik dan jelas di dalam perusahaan, dan secara garis besar 

public relations bekerja untuk fokus kepada internal dan juga 

eksternal perusahaan. 

Dalam kondisi yang ada sekarang, peran dari public 

relations dalam suatu perusahaan seringkali banyak mengalami 

rangkap peran, salah satunya berperan untuk mendukung suatu 

kegiatan marketing. Akan tetapi peran public relations dalam 

marketing diantaranya melakukan kegiatan mengedukasi pasar 

akan aktivitas pemasaran, menjaga dan menguatkan bentuk 

loyalitas pada suatu brand, mengidentifikasi dan mengevaluasi 

pasar yang berpotensial memberikan keuntungan, memotivasi 

tekanan penjualan dan rantai distribusi, dan menjaga serta 

membangkitkan produk yang menurun dan juga menjaga kekuatan 

produk yang sudah kuat. 

Peran public relations dalam marketing jika dikaitkan 

dengan brand, public relations mampu mendukung keberadaan 

brand dengan beberapa cara, yaitu dengan menunjukkan 
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kredibilitas sebuah brand melalui 3rd party endorsement dengan 

opinion leader, dan juga membangun relevansi antara brand 

dengan berita maupun tren yang ada. 

 Menurut Thomas L. Harris yang dikutip oleh Ruliana 

(2014, p. 221) menjelaskan bahwa Marketing Public Relations 

merupakan sebuah proses perencanaan dan pengevaluasian 

program yang merangsang penjualan dan pelanggan. Hal tersebut 

dilakukan melalui pengkomunikasian informasi yang kredibel dan 

kesan-kesan yang dapat menghubungkan perusahaan, produk 

dengan kebutuhan serta perhatian pelanggan (customer). 

Sedangkan definisi lain menurut Henry Jr yang dikutip oleh 

Mark Sheehan (2009, p. 148) dalam bukunya yang berjudul Public 

Relations Campaign menjelaskan bahwa Marketing Public 

Relations adalah kombinasi sukses dari berbagai teknik 

komunikasi yang digunakan secara terampil dan professional, yang 

akan membantu perusahaan mencapai penjualan dan tujuan 

pemasaran.  

Berdasarkan kedua definisi marketing public relations di 

atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan marketing public relations 

juga berfokus pada brand dan customer. Dimana bertujuan agar 

mendapatkan dukungan dari pihak costumer dan juga para 

stakeholder lainnya yang berpengaruh, serta menciptakan goodwill 
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pada sebuah brand dengan tujuan hasil yang baik, seperti 

bertahannya brand dalam persaingan bisnis yang ketat serta 

memiliki dan mampu mempertahankan pelanggan yang ada agar 

tetap setia dengan brand perusahaan. 

Aktivitas fokus pada brand dan konsumen menjadi salah 

satu fungsi public relations dalam ranah marketing public relations 

yaitu customer relations management. Dimana customer 

relationship management dijadikan strategi perusahaan atau bisnis 

dalam rangka mencapai kepuasan pelanggan, mampu 

mempertahankan pelanggan, hingga mengoptimalkan profit 

perusahaan yang pada akhirnya mendorong pada peningkatan 

sales/penjualan dari brand terkait.  

2.2.3. Customer Relationship Management (CRM) 

Suatu perusahaan akan terus hidup dan berjalan jika 

perusahaan tersebut memiliki pelanggan yang menggunakan 

produk maupun jasa yang disediakan oleh perusahaan. Seperti 

yang dikatakan oleh Peppers dan Rogers (2011, p. 3) bahwa tidak 

akan ada perusahaan yang sukses tanpa kehadiran pelanggan. Di 

mana pelanggan merupakan sumber keuntungan utama dari 

perusahaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelanggan 

merupakan salah satu penggerak hidup perusahaan yang paling 

penting. 
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Pentingnya peran pelanggan bagi kehidupan suatu 

perusahaan, mengharuskan perusahaan untuk mampu menciptakan 

serta mengelola hubungan yang baik dengan para pelanggannya 

tersebut. Aktivitas inilah yang disebut sebagai kegiatan Customer 

Relationship Management. Dalam bukunya yang berjudul 

“Customer Relationship Management”, Ed Peelen mendefinisikan 

Customer Relationship Management sebagai sebuah proses yang 

membahas semua aspek mengenai identifikasi pelanggan, 

menciptakan pengetahuan pelanggan, membangun hubungan 

dengan pelanggan serta membentuk persepsi mereka tentang 

organisasi maupun produk (2005, p. 4) 

Demikian hal nya dengan apa yang dikatakan oleh 

Goldenberg (2008, p. 3) bahwa Customer Relationship 

Managament merupakan pendekatan bisnis yang 

mengintegerasikan manusia, proses, dan teknologi untuk 

memaksimalkan hubungan dengan pelanggan. 

Senada dengan apa yang dikatakan oleh Buttle dalam 

Grazdane (2013, p. 8) Customer Relationship Management 

merupakan strategi bisnis yang mengintegerasikan proses dan 

fungsi internal, jaringan eksternal, untuk menciptakan dan 

memberikan nilai kepada target pelanggan yang dinilai 

menguntungkan. Hal ini didasarkan pada data terkait pelanggan 

yang berkualitas tinggi melalui penggunaan teknologi informasi. 
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Dalam buku “Prinsip-Prinsip Pemasaran” Philip Kotler 

mengatakan bahwa Customer Relationship Management sebagai 

keseluruhan proses membangun dan memelihara hubungan yang 

menguntungkan dengan menghantarkan nilai dan kepuasan 

pelanggan yang unggul. Proses ini berhubungan dengan semua 

aspek untuk meraih, mempertahankan, dan menumbuhkan 

pelanggan (2008, p. 15). 

Berdasarkan lima defisini di atas, dapat dikatakan bahwa 

Customer Relationship Managament merupakan strategi dalam 

mengidentifikasi, menciptakan hubungan, mengelola hubungan, 

hingga menghantarkan nilai dan kepuasan pelanggan yang unggul 

demi terbentuknya hubungan jangka panjang antara perusahaan 

dengan pelanggannya. Penerapan Customer Relationship 

Management kini menjadi salah satu hal yang banyak diterapkan 

banyak perusahaan demi mencapai tujuan perusahaan. Tujuan-

tujuan adanya Customer Relationship Management menurut 

Mussry (2007, p. 89) diantaranya: 

a. Mempertajam segmentasi dan targeting pelanggan 

b. Memperkuat loyalitas dan retensi pelanggan 

c. Meningkatkan layanan pelanggan, atau 

d. Mengurangi biaya melayani kebutuhan pelanggan. 
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Jika dilihat dari tujuan-tujuan tersebut, dapat diambil 

kesimpulan bahwa kegiatan Customer Relationship Management 

digunakan sebagai alat untuk dapat lebih mengenali serta 

memahami pelanggan kita. Dengan terciptanya hubungan yang 

lebih mengenal pelanggan kita, diharapkan nantinya tercipta 

pelanggan yang setia kepada perusahaan.  

Untuk itu, setiap perusahaan yang menerapkan kegiatan 

Customer Relationship Management di dalamnya, perlu 

memerhatikan elemen-elemen dari Customer Relationship 

Management. Empat elemen Customer Relationship Management 

menurut Ed Peelen (2005, p. 7) yakni: 

1. Customer Knowledge 

Pengetahuan akan pelanggan yang kita miliki bertujuan 

untuk memupuk hubungan jangka panjang (long term). 

Sehingga perusahaan harus mengumpulkan data 

sebanyak mungkin mengenai pelanggannya agar dapat 

diketahui apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang 

diinginkan pelanggan terhadap perusahaan. 

2. Relationship Strategy 

Proses perusahaan dalam menginformasikan produk-

produk yang dihasilkan perusahaan dan bagaimana 

menjalin hubungan yang baik antara perusahaan dengan 

pelanggan. 
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3. Communication 

Perusahaan harus menyediakan saluran komunikasi 

yang mudah diakses oleh pelanggannya kapan pun dan 

dimana pun. Baik dalam pemberian informasi dari 

perusahaan kepada publik maupun saluran komunikasi 

untuk menerima informasi dari publik ke perusahaan. 

4. The Individual Value Proposition 

Setiap perusahaan harus berinisiatif untuk mengetahui 

setiap pelanggannya, untuk membangun hubungan 

(relationship) dengan pelanggan, serta untuk 

membangun percakapan dengan para pelanggan. Seperti 

bentuk produk, jasa, dan juga harga disesuaikan dengan 

keadaan/permintaan dari pelanggan. 

Selain memahami empat elemen customer relationship 

management, sebagai tindakan preventif berpindahnya customer ke 

tangan kompetitor, perusahaan harus mampu mengenal lebih jauh 

lagi setiap ekspektasi yang dimiliki oleh customer-nya. Harris 

dalam buku Customer Service A Practical Approach menjelaskan 

tentang teknik-teknik yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam 

memahami ekspetasi dari customer, diantaranya (2014, p. 26): 

a. Become familiar with your customers 

Mencari tahu tentang customer yang ada, mengenali apa 

yang mereka suka dan tidak suka. 
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b. Ask your customers what their expectations are 

Mencari tahu kenapa customer memilih perusahaan kita 

dan apa yang mereka cari dari perusahaan kita. 

c. Tell your customers what they can expect 

Menyampaikan komitmen kita kepada para customer. 

d. Live up to their expectations 

Menindaklanjuti atau merealisasikan apa yang telah kita 

sampaikan kepada customers. 

e. Maintain consistency 

Jangan menjanjikan sesuatu yang tidak bisa perusahaan 

penuhi, tetapi terus memberikan pelayanan yang 

konsisten. Customer menginginkan pelayanan yang 

terbaik dari perusahaan setiap kali mereka berinteraksi 

dengan perusahaan. 

f. Communicate with customers using the method they 

want to use 

Memfasilitasi segala bentuk komunikasi yang 

digunakan oleh customer, baik face to face atau online, 

dan sebagainya. 

2.2.4. Strategi Customer Relationship Management 

Penerapan Customer Relationship Management (CRM) 

banyak digunakan oleh bisnis modern saat ini karena dinilai dapat 

menciptakan nilai serta mengelola hubungan bisnis dengan 
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pelanggan yang lebih efektif. Mengelola hubungan pelanggan yang 

signifikan dan tepat dapat megarahkan terbentuknya loyalitas 

pelanggan, retensi pelanggan, dan juga perilaku untuk 

mereferensikan kepada potensial pelanggan lainnya. Dalam 

pencapaian profitabilitas pelanggan, dapat dilakukan dengan 

menerapkan CRM Value Chain model yang dikemukakan oleh 

Buttle. Terdapat dua faktor penting yang menjadi proses 

pencapaian profitablitas customer, yakni five primary stages dan 

supporting conditions. 

Gambar 2.1 Value Chain Model 

 

 

 

 

 

Sumber: Buttle, 2008, p. 20 

Buttle dalam Grazdane (2013, p. 26) menjabarkan bahwa 

Primary stages digunakan untuk menciptakan serta memberikan 

proposi nilai memperoleh serta mempertahankan pelanggan yang 

dinilai menguntungkan. Support conditions memungkinkan 
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penerapan strategi Customer Relationship Management dapat 

berfungsi secara efektif dan efisien.  

The five primary stages mencakup proses:  

a. Customer portofolio analysis  

Menganalisis dan indentifikasi pelanggan dengan 

target proposisi nilai yang berbeda. Menurut Buttle 

hal yang perlu ditekankan adalah mengetahui “Who 

are our strategically significant customers?”, 

sehingga sangat penting bagi perusahaan untuk 

melakukan segmentasi. Terlebih bagi perusahaan 

yang tidak memiliki daftar riwayat customer. 

b. Customer intimacy 

Proses terlibat serta berinteraksi secara aktif atau 

proses pengenalan lebih mendalam lagi dengan 

valueable customer untuk memberikan value yang 

lebih besar untuk mempertahankannya dari 

kompetitor.  

c. Network development 

Langkah untuk membangun jaringan yang kuat 

dengan nilai SCOPE (suppliers, customers, 

owner/investor, partner, and employees) yang 

memengaruhi proses hubungan bisnis. Tujuannya 

adalah untuk memastikan para customer 
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mendapatkan pelayanan yang terbaik dan 

memuaskan. 

d. Value propotition development 

Proses untuk pengembangan proporsi nilai bagi 

pelanggan sesuai dengan empat langkah 

sebelumnya. Diharapkan pelanggan bisa 

mendapatkan good experience akibat keinginan dan 

harapannya terpenuhi. Salah satu bentuk 

pengembangan proporsi nilai yang dapat dilakukan 

oleh perusahaan adalah dengan pemberian solusi 

yang dialami oleh customer. 

e. Managing the customer lifecycle 

Didefinisikan sebagai tahap dari proses awal 

menarik pelanggan hingga tahap akhir mengelola 

hubungan dengan pelanggan tersebut. Pada tahap ini 

perusahaan perlu memerhatikan proses dan struktur 

organisasi. Proses yang melibatkan proses akuisisi, 

retensi dan pengembangan pelanggan. Struktur yang 

ada perlu berfokus pada cara untuk mengelola 

hubungan dengan pelanggan. Secara garis besar 

merupakan tahap bagaimana perusahaan mengelola 

hubungan jangka panjang dengan customer-nya. 
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Dalam proses pengembangan strategi Customer 

Relationship Management, lima tahapan utama tersebut perlu 

didukung dengan beberapa support conditions agar perusahaan 

dapat merasakan hasil semaksimal mungkin dari penerapan strategi 

Customer Relationship Management. Supporting Conditions 

tersebut diatantaranya adalah: 

a. Culture and leadership 

b. Data and Information Technology 

c. People 

d. Processes 

Supporting conditions tersebut merupakan hal-hal dasar 

yang perlu dipertimbangkan suatu perusahaan ketika mengelola 

strategi Customer Relationship Management. Culture dan 

Leadership menentukan pengelolaan hubungan jangka panjang 

perusahaan dengan customer. Data and IT (Information 

Technology) menjadi kebutuhan utama dalam pengelolaan strategi 

Customer Relationship Management karena seluruh data customer 

tersimpan dan terdapat melalui teknologi. People dan juga 

Processes menunjukkan untuk melakukan proses strategi Customer 

Relationship Management tersebut. 
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2.2.5. Loyalty Programme 

Dalam rangka mempertahankan pelanggan agar tetap setia 

kepada perusahaan, tidak sedikit perusahaan kini mulai merancang 

berbagai bentuk “loyalty programmes”. Dimana “loyalty 

programmes” ditujukan langsung kepada para pelanggan 

perusahaan yang telah terdata atau masuk ke dalam database 

perusahaan sebagai pelanggan yang loyal. Menurut Peppers dan 

Rogers, program loyalti sebagai bentuk promosi yang 

menghadiahkan poin, jarak tempuh, dan keuntungan lainnya 

kepada pelanggan sebagai bentuk timbal balik atas hubungan 

bisnisnya dengan pelanggan. Tingkat kesuksesan sebuah loyalty 

programmes tentu saja berkaitan erat dengan bentuk penghargaan 

yang bisa didapatkan oleh pelanggan. 

Menurut Kartajaya (2007, p. 105- p. 113), program loyalti 

merupakan bentuk nyata dari servis karena tidak semua pelanggan 

dapat memaknai servis yang sifatnya intengible. Secara umum 

terdapat tiga bentuk loyalti program : 

1. The Power Point 

Sesuai dengan namanya “The Power Point”, bentuk 

loyalitas program ini dengan cara mengumpulkan satu 

poin. Pelanggan diajak untuk melakukan sejumlah 

transaksi untuk mendapatkan sejumlah poin setelahnya. 
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Nantinya, sejumlah poin yang telah terkumpul dapat 

ditukarkan dengan berbagai hadiah menarik yang 

disediakan oleh perusahaan. Penggunaan sistem poin ini 

terbilang cukup praktis, fleksibel dan banyak digunakan 

oleh perusahaan. Meskipun penggunaan sistem tukar 

poin ini menjadi bagian dari pengeluaran perusahaan, 

akan tetapi cukup menarik minat pelanggan agar tetap 

mau melakukan transaksi kepada perusahaan.  

2. Two-Tier (Multi-Tier) Pricing 

Biasa dikenal dengan istilah potongan harga atau 

diskon, dan biasa berbentuk membership card. 

Pelanggan yang terdaftar sebagai member dan memiliki 

kartu tersebut akan mendapatkan diskon secara 

langsung setelah melakukan transaksi. Sehingga dapat 

dikatakan pelanggan bisa merasakan langsung bentuk 

dari loyalti program jenis ini. 

3. Best Customer Marketing 

Pada bentuk loyalti program ini, hadiah atau reward 

ditujukan kepada pelanggan yang memberikan 

keuntungan terbesar kepada perusahaan. Penilaian 

dilihat dari tingkat spending, frequency, maupun 

recency. Lebih jelas, kriteria yang menjadi acuan “best 

customer” adalah pelanggan dengan pembelanjaan atau 
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transaksi terbanyak, tersering, tidak pindah kepada 

kompetitor lain, serta bersedia untuk memberikan 

keuntungan yang lebih besar kepada perusahaan. 

 

2.2.6. Loyal Customer  

Setiap perusahaan menginginkan adanya loyal customer 

yang dapat mendukung jalannya kegiatan perusahaan. Untuk dapat 

men-tracking adanya loyal customer yang terbentuk, perusahaan 

perlu menerapkan Customer Relationship Management. Melalui 

kegiatan Customer Relationship Management perusahaan tidak 

hanya dapat mengetahui apa yang diinginkan serta diharapkan 

pelanggan terhadap perusahaan, tetapi dapat juga mengukur atau 

mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap perfomance 

perusahaan, layanan perusahaan, serta fasilitas yang dimiliki oleh 

perusahaan. Dengan terciptanya tingkat kepuasan yang tinggi di 

mata pelanggan, akan menciptakan bentuk loyal atau kesetiaan 

pelanggan terhadap perusahaan.  

Menurut Griffin yang dikutip oleh Hermawan Kertajaya 

(2007, p. 134), menyatakan bahwa loyalitas pelanggan cenderung 

lebih dekat dengan perilaku (behavior) bukan pada sikap (attitude). 

Sehingga dapat diambil kesimpulan jika seorang pelanggan 
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melakukan transaksi atau membeli dua kali atau tiga kali produk 

yang sama, maka dapat dikatakan sebagai loyal customer.  

Seperti juga yang disebutkan oleh Ahmad Mardalis dalam 

jurnalnya yang berjudul Meraih Loyalitas Pelanggan (2005, p.113), 

terdapat cara-cara umum yang dapat digunakan untuk mengukur 

loyalitas yakni berdasarkan; 

a. Urutan pilihan (choice sequence) 

Lebih dikenal dengan isitlah pola pembelian. Pelanggan 

yang loyal diukur dari cara mereka melakukan pola 

pembelian suatu produk, yang terbagi ke dalam 

beberapa kategori; individed loyalty yakni pelanggan 

hanya membeli satu merek produk tertentu saja untuk 

kebutuhannya, divided loyalty yakni pelanggan memilih 

dua merek secara bergantian, unstable loyalty yakni 

pelanggan menggunakan suatu merek untuk beberapa 

waktu dan kemudian beralih kepada merek lainnya, no 

loyalty yakni pelanggan yang tidak pernah menetap 

pada satu merek. 

b. Proporsi pembelian (proportion of purchase) 

Mengukur berdasarkan proporsi pembelian keseluruhan 

yang dilakukan oleh pelanggan, dan dapat diukur 

melalui database pelanggan. 
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c. Preferensi (preference) 

Loyalitas dianggap sebagai sikap yang positif terhadap 

suatu produk tertentu. Seperti bentuk niat untuk 

membeli, dan menyarankan kepada orang lain. 

d. Komitmen (commitment) 

Komitmen yang terkait dengan emosi/perasaan dari 

pelanggan terhadap suatu produk tertentu. Keterikatan 

emosi/perasaan tersebut terjadi ketika sebuah produk 

sangat berkaitan dengan nilai-nilai penting, keperluan, 

dan kepuasan pelanggan. 

Seorang pelanggan yang loyal memiliki ciri atau 

karakteristik tersendiri terhadap produk atau jasa yang terkait, 

menurut Griffin dalam Hurriyati (2010,  p.130) pelanggan yang 

loyal memiliki karakteristik sebagai berikut : 

a. Melakukan pembelian secara teratur. 

Secara sederhana dapat dikatakan sebagai pembelian 

berulang, yakni pelanggan yang telah melakukan 

pembelian atau menggunakan dua kali atau lebih 

produk/jasa yang sama dalam kesempatan yang 

berbeda. 

b. Membeli diluar lini produk/jasa. 

Membeli atau menggunakan seluruh jenis produk atau 
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jasa lainnya yang ditawarkan. 

c. Merekomendasikan produk kepada orang lain. 

Selain melakukan pembelian berulang, pelanggan yang 

loyal tidak akan keberatan dalam merekomendasikan 

produk atau jasa tersebut kepada orang lain. 

d. Menunjukan kekebalan dari daya tarik produk 

sejenis dari pesaing. 

Pelanggan yang loyal tidak mudah terpengaruh atau 

mudah berpindah kepada produk dari brand lain. 

 

Loyal customer akan memberikan kemudahan bagi 

perusahaan dalam hal pemasaran dan juga membantu 

meningkatkan income perusahaan. Dalam usaha menciptakan loyal 

customer, perusahaan harus mampu mengenali dan memahami apa 

yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari para pelanggannya. 

Sehingga perusahaan dapat memberikan layanan yang terbaik bagi 

pelanggannya. Salah satu cara yang dapat digunakan sebagai acuan 

untuk menyediakan apa yang menjadi kebutuhan pelanggan adalah 

dengan melihat perkembangan jaman, apa yang menjadi tren 

kebutuhan pelanggan pada setiap waktunya, sehingga pelanggan 

tetap merasa bahwa perusahaan kitalah yang dinilai dapat 

memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Dengan kemampuan 
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perusahaan dalam mengikuti apa yang menjadi kebutuhan 

pelanggan setiap masanya, akan semakin menumbuhkan hubungan 

yang positif, memiliki jangka waktu yang lama dengan para 

pelanggannya serta memiliki keterikatan emosional masing-masing 

antara pelanggan dengan perusahaan. Hal inilah yang membentuk 

terciptanya loyal customer sebuah perusahaan. 

	

2.3. Kerangka Pemikiran 

GO-JEK sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 

transportasi berbasis aplikasi online sejak tujuh tahun lalu, tentu saja terus 

berusaha dalam meraih dan mempertahankan seluruh pelanggannya agar 

tidak berpindah ke perusahaan kompetitor. Banyaknya perusahaan sejenis 

yang beroperasi di Indonesia membuat GO-JEK harus membentuk strategi 

yang dapat terus mempertahankan pelanggannya agar tetap memilih 

menggunakan produk yang disediakan oleh GO-JEK. Untuk itu 

perusahaan menerapkan strategi kegiatan Customer Relationship 

Management dan menggunakan strategi Customer Relationship 

Management untuk membentuk loyalitas pelanggan.  
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Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran 
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