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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Manajemen Pemasaran Jasa 

2.1.1.1 Pengertian Manajemen Pemasaran 

Pemasaran memiliki peranan penting untuk menjalankan setiap kegiatan 

bisnis, karena menurut Kotler dan Keller (2012:17), aktivitas pemasaran 

diarahkan untuk menciptakan pertukaran yang memungkinkan perusahaan dalam 

mempertahankan kelangsungan hidup. Selain itu aktivitas pemasaran dilakukan 

untuk pencapaian tujuan perusahaan yang sesuai dengan harapan.  

Menurut Lovelock dan Gummesson (2011;36) mendefinisikan bahwa 

service (pelayanan) adalah sebuah bentuk jasa dimana para pelanggan atau 

konsumen dapat memperoleh manfaat melalui nilai jasa yang diharapkan. Konsep 

pemasaran jasa secara sederhana sebagai usaha untuk mempertemukan produk 

atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan calon pelanggan yang 

akan menggunakan jasa tersebut, oleh karena itu produk dan jasa yang dihasilkan 

oleh suatu atau perusahaan harus dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan 

pelanggan. 

Agar terlaksana hubungan yang baik antara perusahaan dan konsumen 

maka perlu keterampilan dari pihak manajemen yang dapat melaksanakan fungsi-

fungsi manajemen pemasaran secara optimal. Manajemen pemasaran terjadi 

bilamana setidaknya salah satu pihak dalam pertukaran potensial yang 
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mempertimbangkan sasaran dan sarana untuk memeperoleh tanggapan yang 

diinginkan oleh pihak lain.  

Untuk menanggapi proses petukaran diperlukan berbagai usaha dan 

keterampilan yang biasanya terjadi dalam pembelian kebutuhan sehari-hari. 

Menurut Kotler (2012:5), manajemen pemasaran merupakan seni dan ilmu 

memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan serta menumbuhkan 

pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan dan mengkomunikasikan nilai 

pelanggan. Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong (2014:29) menyatakan 

bahwa manajemen pemasaran adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk menciptakan suatu nilai bagi para pelanggan dan membangun 

hubungan yang kuat dengan mereka agar tercipta suatu nilai dari para pelanggan 

tersebut. 

Definisi manajamen pemasaran menurut Tjiptono (2015:2) merupakan 

sistem total aktivitas bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menetapkan 

harga, dan mendistribusikan produk, jasa dan gagasan yang mampu memuaskan 

keinginan pasar sasaran dalam rangka mencapai tujuan organisasional. Sedangkan 

manajemen pemasaran menurut Lovelock (2015:130) adalah proses untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan pemasaran yang dilakukan 

oleh individu atau oleh perusahaan. 

Berdasarkan definisi diatas maka manajemen pemasaran adalah ilmu yang 

mencakup analisis, perencanaan, implementasi dan mengawasi segala kegiatan 

pemasaran dengan penekanan pada efektifitas dan efisiensi. Efektifitas 

mengandung arti memaksimalkan hasil yang hendak dicapai sesuai dengan 
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rencana, sedangkan efisiensi adalahh meminimumkan pengeluaran atau biaya 

yang harus dikeluarkan untuk mencapai hasil tersebut. 

 

2.1.1.2 Pengertian Pemasaran Jasa 

Kotler (2012:5), pemasaran adalah “mengidentifikasi dan memenuhi 

kebutuhan manusia dan sosial, mmenuhi kebutuhan dengan cara menguntungkan’. 

Pemasaran jasa merupakan disiplin ilmu yang masih relatif baru. Pemasaran jasa 

merupakan penghubung antara organisasi dengan konsumennya. Peran 

penghubung ini akan berhasil bila semua upaya pemasaran diorientasikan kepada 

pasar. Keterlibatan semua pihak, dari manajemen puncak hingga karyawan non-

manajerial, dalam merumuskan maupun mendukung pelakasanaan pemasaran 

yang berorientasi kepada konsumen tersebut merupakan hal yang tidak bisa 

ditawar-menawar lagi (Yazid, 2013:12). 

Dalam Daryanto (2014:10) pemasaran jasa adalah mengenai janji-janji. 

Janji-janji yang dibuat kepada pelanggan dan harus dijaga. Kerangka kerja 

strategic diketahui sebagai service triangle yang memperkuat pentingnya orang 

dalam perusahaan dalam membuat janji mereka dan sukses dalam membangun 

customer relationship. 

Konsep pemasaran jasa secara sederhana sebagai usaha untuk 

mempertemukan produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan 

calon pelanggan yang akan menggunakan jasa tersebut, oleh karena itu produk 

dan jasa yang dihasilkan oleh suatu atau perusahaan harus dapat memenuhi 

kebutuhan dan keinginan pelanggan. Sedangkan Lovelock (2015:270) 
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mendefinisikan pemasaran jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang 

ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak yang lain dan merupakan barang tidak 

berwujud (intangible) serta tidak berakibat pada kepemilikan akan sesuatu. 

Tjiptono (2015:2) menyebutkan pemasaran terdiri atas semua aktifitas 

yang dirancang untuk menghasilkan dan memfasilitasi setiap pertukaran yang 

dimaksudkan untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan konsumen. Kedua 

definisi ini dapat dipahami bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial dan 

manajerial dari individu dan kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

melalui penciptaan, penawaran dan pertukaran (nilai) produk dengan pihak lain, 

dimana hal ini juga diharapkan mampu memberi kan kepuasan kepada konsumen. 

Pemasaran dalam suatu perusahaan memegang peranan yang sangat 

penting, karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, melakukan perkembangan 

terhadap perusahaan dan untuk pencapaian tujuan perusahaan untuk memperoleh 

laba. Masyarakat awam pada umumnya seringkali menyamakan pemasaran 

dengan penjualan. Pandangan ini terlalu sempit karena penjualan hanya satu dari 

beberapa aspek yang ada pada pemasaran. Pemasaran berusahan 

mengidentifikasikan kebutuhan dan keiginan konsumen pasar sasarannya serta 

bagaimana memuaskan mereka melalui proses pertukaran dengan tetap 

memperhatikan semua pihak dan tujuan yang terkait dengan kepentingan 

perusahaan. 

Dari definisi tersebut pemasaran jasa merupakan penghubung antara 

organisasi/ perusahaan dengan para konsumen. Penghubung yang dimaksud disini 
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ialah semua pihak dari manajemen puncak hingga karyawan non-manajerial 

mengenai janji-janji yang dibuat kepada konsumen dan janji tersebut harus dijaga 

dengan cara selalu membangun hubungan yang baik dengan konsumen.  

 

2.1.1.3 Karakteristik Jasa 

Jasa memiliki karakteristik yang luas, yang membedakan dari produk 

berupa barang. Karakteristik tersebut menimbulkan implikasi yang penting dalam 

pemasaran jasa. Kotler dan Armstrong (2014:26) menjelaskan jasa memiliki 

empat karakteristik utama yang sangat mempengaruhi rancangan program yaitu : 

1. Tidak Berwujud (Intangibility) 

Jasa tidak dapat dilihat, diraba, dirasa, didengar, dicium, atau 

menggunakan indra lainnya sebelum jasa itu dibeli. Hal ini lah yang 

membedakan jasa dengan hasil produksi (produk) perusahaan. Penampilan 

suatu barang jasa diwakili oleh wujud tertentu seperti perbuatan, 

penampilan, atau sebuah usaha lainnya yang tidak dapat disimpan, dipakai, 

atau ditempatkan di suatu tempat yang kita inginkan. Wujud inilah yang 

dapat membentuk pengalaman dan mempengaruhi kepuasan konsumen. 

Hal inilah yang membuat sulit untuk mengevaluasi suatu produk layanan. 

Oleh karena itu, tugas perusahaan adalah untuk memberikan pelayanan 

yang nyata pada satu atau lebih cara dan mengirim sinyal yang tepat 

tentang kualitas perusahaan. 
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2. Tidak Terpisahkan (Inseparability) 

Jasa tidak dapat dipisahkan dari penyedia pelayanannya, baik orang-orang 

maupun mesin. Jika seorang karyawan memberikan pelayanan, maka 

karyawan menjadi bagian dari pelayanan tersebut karena pelanggan juga 

hadir pada saat jasa dihasilkan. Jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara 

bersamaan. Tidak seperti barang fisik yang diproduksi, disimpan dalam 

persediaan, didistribusikan lewat berbagai penjualan, dan baru kemudian 

dikonsumsi, jasa biasanya dijual dahulu kemudian diproduksi dan 

dikonsumsi secara bersamaan atau tidak dipisahkan. 

3. Bervariasi (Variability) 

Jasa sangat bervariasi karena tergantung pada siapa yang menyediakan dan 

kapan serta dimana jasa itu dilakukan. Misalnya jasa yang diberikan oleh 

suatu hotel. Walaupun setiap hotel mempunyai standar yang sama, tetapi 

jasa yang diberikan akan bervariasi. 

4. Tidak Tahan Lama (Perishability) 

Suatu jasa tidak dapat disimpan untuk dipakai kedepannya. Seorang calon 

penumpang yang telah membeli tiket pesawat untuk suatu tujuan tertentu 

tetap dikenakan biaya administrasi, walaupun dia tidak jadi berangkat. 

Tidak tahan lamanya jasa tidak jadi masalah bila permintaan tetap. Tetapi 

jika permintaan berfluktuasi, perusahaan jasa dapat menghadapi masalah 

yang rumit. 

Dari berbadai pendapat para ahli mengenai karakteristik jasa diatas, 

karakteristik jasa terdiri atas beberapa karakteristik, yaitu intangibility (tidak 
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berwujud), inseparability (tidak terpisahkan), variability (bervariasi), dan 

perishability (tidak tahan lama). Masing-masing karakteristik menguatkan 

bahwa jasa berbeda dengan barang. 

 

2.1.2 Kualitas Pelayanan 

2.1.2.1 Pengertian Kualitas Pelayanan 

Setiap perusahaan harus memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan 

kepada setiap pelanggannya, karena setiap pelanggan mengharapkan mendapatkan 

pelayanan yang baik melebihi apa yang mereka harapkan atau inginkan sehingga 

pelanggan akan merasa puas dan senang. Guna mencapai harapan konsumen, 

perusahaan harus memberikan jasa yang berkualitas, yaitu dengan memberikan 

jasa yang berkualitas yang melebihi harapan konsumen (Purti, 2011:46). 

Pasolong (2012:16) “kualitas sebenarnya tidak dapat diukur karena 

merupakan hal yang maya (imaginer) jadi bukan suatu besaran yang terukur”. 

Kotler (2012:19) mendefinisikan kualitas adalah keseluruhan ciri serta sifat suatu 

produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan 

kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Melalui pengertian ini terlihat bahwa 

suatu jasa akan bernilai mutu apabila dapat memenuhi ekspetasi customer. 

Kualitas adalah unsur yang saling berhubungan mengenai mutu yang dapat 

mempengaruhi kinerja dari sebuah produk maupun jasa dalam memenuhi harapan 

pelanggan. Menurut Sunyoto (2012:77), kualitas pelayanan berpusat pada upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya 

untuk mengimbangi harapan konsumen, yaitu adanya kesesuaian antara harapan 
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dengan persepsi manajemen, adanya kesesuaian antara persepsi atas harapan 

konsumen dengan standar kerja karyawan, adanya kesesuaian antara standar kerja 

karyawan dengan pelayanan yang diberikan dengan pelayanan yang dijanjikan 

dan adanya kesesuaian antara pelayanan yang diterima dengan yang diharapkan. 

Nasution (2015:1) mendefinisikan kualitas adalah ukuran seberapa dekat 

suatu barang atau jasa sesuai dengan standar tertentu. Standar mungkin berkaitan 

dengan waktu, bahan, kinerja, keandalan, atau karakteristik (objektif dan dapat 

diukur) yang dapat dikuantifikasikan. Menurut Hunt (dalam Nasution, 2015:1), 

kualitas produk atau jasa adalah kecocokan pengguna produk atau jasa yang 

ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan bahkan 

konsumen yang baru menggunakan jassa atau produk tersebut. Kecocokan 

penggunaan itu didasarkan atas lima ciri utama berikut: 

1. Teknologi, kekuatan atau daya tahan. 

2. Psikologis, yaitu citra rasa atau status. 

3. Waktu, yaitu kehandalan. 

4. Kontraktual, yaitu adanya jaminan. 

5. Etika, yaitu sopan santun, ramah dan jujur. 

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan 

produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan. Sehingga definisi kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya 

dalam mengimbangi harapan konsumen (Tjiptono, 2015:31). 
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Wyckof dan Lovelock (dalam Tjiptono, 2015:33) kualitas pelayanan 

adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat 

keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan konsumen. Sedangkan menurut 

Supranto (2013:17) kualitas pelayanan adalah sebuah hasil yang harus dicapai dan 

dilakukan dengan sebuah tindakan. Namun tindakan tersebut tidak berwujud dan 

mudah hilang, namun dapat dirasakan dan diingat. Dampaknya adalah konsumen 

dapat lebih aktif dalam proses mengkonsumsi produk dan jasa suatu perusahaan. 

Dari beberapa definisi, maka dapat dipahami bahwa kualitas pelayanan 

merupakan suatu penyajian produk atau jasa yang sesuai dengan standar 

perusahaan dan diupayakan dalam penyampaian produk dan jasa tersebut sama 

dengan apa yang diharapkan pelanggan atau melebihi ekspektasinya. Dengan 

kualitas pelayanan yang baik (sesuai dengan harapan pelanggan) maka akan 

menimbulkan kesan (image) perusahaan yang baik dimata pelanggan. 

Kualitas pelayanan (service quality) dapat diketahui dengan cara 

membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka 

terima dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan terhadap atribut-

atribut pelayanan suatu perusahaan. Hubungan antara produsen dan konsumen 

menjangkau jauh melebihi dari waktu pembelian ke pelayanan purna jual, kekal 

abadi melampaui masa kepemilikan produk. 

Menurut Lewis & Booms (dalam Tjiptono, 2015:1) mendefinisikan 

kualitas pelayanan secara sederhana, yaitu ukuran seberapa bagus tingkat layanan 

yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Artinya kualitas 

pelayanan ditentukan oleh kemampuan perusahaan atau lembaga tertentu untuk 
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memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan apa yang diharapkan atau diinginkan 

berdasarkan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, faktor utama yang 

mempengaruhi kualitas pelayanan adalah pelayanan yang diharapkan pelanggan 

dan persepsi masyarakat terhadap pelayanan tersebut. 

Kualitas layanan menurut pendapat Nurmasari (2016:3) merupakan 

perbandingan antara layanan yang dirasakan (persepsi) konsumen dengan kualitas 

layanan yang diharapkan konsumen. Berdasarkan pendapat tersebut dapat 

diketahui bahwa kualitas pelayanan adalah memberikan kesempurnaan pelayanan 

untuk tercapainya keinginan atau harapan pelanggan. Dari definisi tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa kualitas pelayanan adalah perbandingan antara layanan yang 

dirasakan dengan kualitas yang diharapkan serta dilakukan pengendalian untuk 

memenuhi keinginan pelanggan. 

 

2.1.2.2 Karakteristik Pelayanan 

Tjiptono (2015:32) dalam kualitas pelayanan yang baik, terdapat beberapa 

jenis kriteria pelayanan, antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Ketepatan waktu pelayanan, termasuk didalamnya waktu untuk menunggu 

selama transaksi maupun proses pembayaran. 

2. Akurasi pelayanan, yaitu meminimalkan kesalahan dalam pelayanan maupun 

transaksi. 

3. Sopan santun dan keramahan ketika memberikan pelayanan. 
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4. Kemudahan mendapatkan pelayanan, yaitu seperti tersedianya sumber daya 

manusia untuk membantu melayani konsumen, serta fasilitas pendukung 

seperti komputer untuk mencari ketersediaan suatu produk. 

5. Kenyaman konsumen, yaitu seperti lokasi, tempat parkir, ruang tunggu yang 

nyaman, aspek kebersihan, ketersediaan informasi, dan lain sebagainya. 

Dalam berbagai kegiatan pelayanan baik teknis maupun administrasi 

pelanggan selalu dilakukan dengan moto “Customer is king and customer is 

always right”. Kotler (2012:17) menyampaikan beberapa kesenjangan yang dapat 

menyebabkan kegagalan dan penyampaian jasa dan dipengaruhi penilaian 

pelanggan atas kualitas pelayanan jasa yaitu : 

1. Kesenjangan antara harapan pelanggan dengan pandangan penyedia jasa.  

Penyedia jasa tidak tanggap atau salah menafsirkan apa yang diinginkan dan 

dibutuhkan oleh pelanggan. 

2. Kesenjangan antara pandangan penyedia jasa dan spesifikasi kualitas jasa. 

Penyedia jasa mungkin memahami secara tepat keinginan pelanggan tetapi 

tidak dapat memberikan pelayanan sesuai dengan standar keinginan 

pelanggan. 

3. Kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. Personil 

kurang mampu atau tidak ada keinginan untuk mengikuti standar kesenjangan 

antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Janji yang diberikan dalam 

iklan tidak sesuai dengan kenyataan yang diharapkan pelanggan. 

4. Kesenjangan antara jasa yang diterima dengan yang diharapkan. Pelanggan 

salah tanggap atau keliru terhadap jasa yang diberikan. 
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2.1.2.3 Pengukuran Kualitas Pelayanan 

Krajewski dan Ritzman dalam Wibowo (2012:17) mengatakan bahwa 

pelanggan melihat beberapa dimensi yang dapat digunakan sebagai indikator 

kualitas pelayanan sebagai berikut : 

1. Conformance to Specifications 

Kualitas ditentukan oleh kesesuaiannya dengan spesifikasi yang ditawarkan. 

Spesifikasi untuk operasi jasa berkaitan dengan pengiriman barang pada 

waktunya atau kecepatan dalam memberikan tanggapan terhadap keluhan 

pelanggan. 

2. Value 

Value atau nilai menunjukan seberapa baik produk atau jasa mencapai tujuan 

yang dimaksudkan pada harga yang pelanggan bersedia membayar. Kualitas 

diukur dari harga yang dibayar untuk produk atau jasa. 

3. Fitness for Use 

Kecocokan untuk digunakan menunjukkan seberapa baik produk atau jasa 

mewujudkan tujuan yang dimaksudkan. 

4. Support 

Dukungan yang diberikan oleh perusahaan terhadap produk atau jasa sangat 

penting bagi pelanggan, seperti halnya kualitas produk dan jasa itu sendiri. 
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5. Psychological Impressions 

Pelanggan mengevaluasi kualitas produk atau jasa atas dasar kesan 

psikologis dalam pelayanan, dimana terdapat kontak langsung dengan 

penyelenggara, penampilan dan tindakan penyelenggara sangat penting. 

Parasuraman et al (2012:21) mengemukakan lima dimensi pokok dalam 

kualitas pelayanan yang terdiri dari tangible, reliability, responsiveness, 

assurance  dan empathy. Penjelasannya diuraikan sebagai berikut: 

1. Tangibles (bukti fisik) 

Adalah tersedianya fasilitas fisik, peralatan, perlengkapan, sarana komunikasi 

dan hal-hal yang lainnya yang bersifat fisik yang dapat dan harus ada dalam 

proses jasa. Dengan demikian bukti langsung/wujud merupakan satu indikator 

yang paling konkrit. Wujudnya berupa segala fasilitas yang secara nyata dapat 

terlihat. Penilaian terhadap dimensi ini dapat diperluas dalam bentuk 

hubungan dengan konsumen lain atau pengguna jasa.. 

2. Reliability (keandalan) 

Merupakan kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan 

segera dan memuaskan. Menurut Lovelock (2010:77) reliability to perform 

the promised service dependably, this means doing it right, over a period of 

time. Artinya, keandalan adalah kemampuan perusahaan untuk menampilkan 

pelayanan yang dijanjikan secara tepat dan konsisten. Keandalan dapat 

diartikan mengerjakan dengan benar sampai kurun waktu tertentu. Pemenuhan 

janji pelayanan yang tepat dan memuaskan meliputi ketepatan waktu dan 
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kecakapan dalam menanggapi keluhan pelanggan serta pemberian pelayanan 

secara wajar dan akurat. 

3. Responsiveness (daya tanggap) 

Merupakan sikap tanggap pegawai dalam memberikan pelayanan yang 

dibutuhkan dan dapat menyelesaikan dengan cepat. Kecepatan pelayanan yang 

diberikan merupakan sikap tanggap dari petugas dalam pemberian pelayanan 

yang dibutuhkan. Sikap tanggap ini merupakan suatu akibat akal dan pikiran 

yang ditunjukkan pada pelanggan. 

4. Assurence (jaminan) 

Mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya 

yang dimiliki pegawai, bebas dari bahaya, risiko dan keragu-raguan. Jaminan 

adalah upaya perlindungan yang disajikan untuk masyarakat bagi warganya 

terhadap resiko yang apabila resiko itu terjadi akan dapat mengakibatkan 

gangguan dalam struktur kehidupan yang normal. 

5. Emphaty (empati) 

Merupakan individualized attention to customer. Empati adalah perhatian 

yang dilaksanakan secara pribadi atau individu terhadap pelanggan dengan 

menempatkan dirinya pada situasi pelanggan. Empati meliputi kemudahan 

dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan 

pelanggan. 

Mengacu kepada beberapa dimensi kualitas pelayanan, maka dapat 

disimpulkan bahwa dimensi kualitas pelayanan merupakan aspek perencanaan 

strategis dan analisis yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan yang 
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terdiri atas beberapa dimensi yaitu bukti fisik, empati, kendalan, daya tanggap dan 

jaminan. 

 

2.1.3 Customer Relationship Management 

2.1.3.1 Pengertian Customer Relationship Management 

Fokus pada pelanggan merupakankunci untuk mencapai keunggulan 

yangkompetitif berkelanjutan dalam persaingan bisnis saat ini. Untuk 

mencapaikeunggulan kompetitifdengan fokus pada pelanggan, organisasi 

bisnismemerlukan informasi tentang siapa pelanggan mereka, apa yang 

pelangganinginkan, bagaimana kebutuhan pelanggan mereka dipuaskan dan 

faktor-faktorlain yang terkait. Customer relationship management berawal dari 

konsep Relationship Marketing yang merupakan konsep pemasaran berbasis 

hubungan. 

Alma (2012:177), customer relationship management adalah suatu proses 

mendapatkan, mempertahankan, dan meningkatkan hubungan pelanggan yang 

menguntungkan dengan tujuan menciptakan nilai pelanggan sehingga pelanggan 

puas dan memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan. 

Customer relationship management merupakan strategi tentang bagaimana 

mengoptimalkan profitabilitas melalui pengembangan kepuasan pelanggan. 

Customer relationship management merupakan suatu strategi yang 

menitikberatkan pada semua hal yang terkait dengan fokus pada pelanggan. 

Lukas (2012:49), customer relationship management adalah aktivitas 

usaha dan strategi yang melibatkan seluruh sumberdaya untuk menjalin, 
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mengelola dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan yang ada untuk 

mengetahui keinginan dan kebutuhan pelanggan. Dalam penerapannya customer 

relationship management memiliki beberapa tujuan yaitu : 

1. Mendapatkan pelanggan.  

2. Mengetahui pelanggan  

3. Mempertahankan pelanggan yang menguntungkan.  

4. Mengembangkan pelanggan yang menguntungkan.  

5. Merubah pelanggan yang belum menguntungkan menjadi 

menguntungkan.  

Kotler dan Keller (2012:112), customer relationship management adalah 

“alat bantu dalam berkomunikasi, pelanggan pada dasarnya ingin diperlakukan 

secara berbeda, karena pelayanan yang memuaskan akan membuat konsumen 

menjadi loyal”. Armstrong et al (2014:29) menyatakan customer relationship 

management adalah “seluruh proses dalam membangun dan menjaga hubungan 

yang menguntungkan dengan pelanggan melalui pengantaran nilai (value) dan 

kepuasan (satisfaction) yang tinggi bagi pelanggan”. Hal ini mencakup seluruh 

aspek dalam mendapatkan, menjaga dan meningkatkan jumlah pelanggan. 

Customer relationship management merupakan suatu strategi perusahaan 

yang digunakan untuk memanjakan pelanggan agar tidak berpaling ke pesaing. 

Hal ini memberikan pendekatan secara individual dengan memperlakukan 

pelanggan sebagai raja. Perusahaan memerlukan database pelanggan yang berisi 

nama alamat pelanggan pekerjaan dan lain sebagainya. Sementara database 

marketing, fokus pemasaran masih berada pada transaksi pasar tetapi sudah 
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melibatkan pertukaran informasi. Pemasar bergantung pada teknologi informasi 

dalam database atau internet dalam membentuk hubungan dengan pelanggan 

sasaran dan berusaha untuk mempertahankan hubungan yang baik dengan 

pelanggan. 

Peelen (2011:36) customer relationship management adalah sebuah proses 

yang meliputi semua aspek dalam mengidentifikasi pelanggan, menciptakan 

pengetahuan tentang pelanggan, membangun hubungan dengan pelanggan, dan 

membentuk pendapat pelanggan tentang organisasi dan produknya. Sementara 

Buttle (2012:10) mengatakan perusahaan terdorong untuk mengadopsi customer 

relationship management karena motif-motif defensive dan offensif. Motivasi-

motivasi ofensif perusahaan terkait dengan hasrat untuk meningkatkan 

profitabilitas dengan cara menekan biaya serta meningkatkan pendapatan 

(revenue) melalui peningkatan kepuasan dan loyalitas konsumen. Motivasi 

defensive akan timbul ketika para kompetitor terkemuka juga berhasil mengadopsi 

customer relationship management yang membuat pihak perusahaan khawatir 

kehilangan konsumen dan pendapatan. 

Customer relationship management merupakan suatu konsep pengendalian 

interaksi perusahaan dengan konsumen, klien, dan prospek penjualan yang 

melibatkan penggunaan teknologi untuk mengatur, mengotomatisasi, dan 

singkronisasi proses bisnis. Untuk mencapai customer relationship management, 

banyak organisasi menggunakan seperangkat alat, teknologi dan prosedur-

prosedur yang dilakukan untuk mendukung hubungan dengan pelanggan untuk 

meningkatkan penjualan. Oleh karena itu, customer relationship management 
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adalah masalah bisnis strategis dan proses daripada satu teknis (Dowling, 

2012:10). 

Anderson dalam Widjaja (2015:64) menyatakan customer relationship 

management is a comprehensive approach for creating, maintaining, and 

expanding customer relationship”, yang artinya adalah suatu pendekatan yang 

menyeluruh untuk menciptakan, memelihara, dan mengembangkan hubungan 

dengan pelanggan. Sedangkan Kinchaid (2013:177) dalam bukunya Customer 

Relationship Management–Gettingit Right mendefinisikan customer relationship 

management sebagai sebuah pendekatan komprehensif untuk menciptakan, 

mempertahanan dan memperkuat hubungan dengan konsumen.  

Makna dari touch points dalam definisi tersebut dijelaskan oleh Khincaid 

(2013:178) sebagai media yang digunakan untuk berinteraksi dengan konsumen. 

Mulai dari broadcast atau iklan umum dari biaya termahal per touch up sampai 

dengan interaksi manusia secara langsung (face to face) dengan biaya termurah. 

Interaksi touch points harus ditargetkan kepada customer yang spesifik. 

Berdasarkan dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan customer relationship 

management adalah suatu proses yang bertujuan untuk menciptakan hubungan 

dengan pelanggan dan untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan, karena 

pelanggan adalah suatu aset berharga bagi perusahaan dan bisa menjadi suatu 

keunggulan perusahaan dalam menghadapi persaingan. 

Mengacu kepada beberapa pengertian customer relationship management, 

maka dapat dipahami bahwa customer relationship management adalah sebuah 

sistem perusahaan dalam menangani hubungan antara perusahaan dengan 
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pelanggannya dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan di mata para 

pelanggannya. 

 

2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat Customer relationship management 

 Tujuan Customer Relationship Management menurut Caesar (2012:12), 

yaitu sebagai berikut : 

1. Menggunakan hubungan dengan pelanggan untuk meningkatkankeuntungan 

perusahaan. 

2. Menggunakan informasi untuk memberikan pelayanan yang memuaskan. 

3. Mendukung proses penjualan berulang kepada pelanggan 

Sedangkan Customer Relationship Management menurut Kalakota dan 

Robinson (2013:29) memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut: 

1. Menggunakan hubungan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan. Hal 

ini berarti mempersiapkan pandangan yang komprehensif dari pelanggan 

untuk memaksimalkan hubungan mereka dengan perusahaan baik melalui up-

selling atau cross-selling dan pada saat yang sama, meningkatkan profit 

dengan identifikasi, menarik perhatian, dan mempertahankan pelanggan 

terbaik. 

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 dari 

pelanggan. Sebagai contoh, pelanggan seharusnya tidak perlu untuk 
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mengulangi informasi yang sama ke berbagai departemen perusahaan secara 

terus-menerus. Pelanggan akan senang jika pihakperusahaan 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 di dalam transaksi penjualan. Tanpa 

memperhatikan ukuran atau kompleksitas, perusahaan harus meningkatkan 

konsistensi proses dan prosedural di dalam pengaturan terhadap pelayanan, 

pemasaran dan penjualan. 

  Kotler (2012:34) tujuan customer relationship management yaitu 

menghasilkan ekuitas pelanggan yang tinggi. Dimana ekuitas pelanggan adalah 

total nilai seumur hidupsemua pelanggan perusahaan yang didiskontokan. Yang 

jelas semakin banyak pelanggan maka semakin tinggi pula ekuitas pelanggan. 

Manfaat yang didapat dari pelaksanaan customer relationship management yang 

didapat oleh perusahaan menurut Wagner dan Zubbey (2011:88) antara lain: 

1. Optimalisasi biaya 

2. Identifikasi dan menetapkan sasaran pelanggan 

3. Menurunkan biaya marketing promosi 

4. Meningkatkan loyalitas pelanggan 

5. Meningkatkan retensi pelanggan 

6. Identifikasi trenddan pola konsumsi pelanggan 

7. Membantu arus informasi bagi yang membutuhkan melalui informasi 
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2.1.3.3 Tahapan Perkembangan Customer Relationship Management 

 Dewasa ini pelanggan menjadi semakin tidak dapat diprediksi dan 

mempunyai kebebasan yang semakin besar dalam pilihan, sehingga menyebabkan 

perusahaan memindahkan fokus mereka dari menarik (attracting) pelanggan baru 

menjadi mempertahankan (retaining) pelanggan yang menguntungkan. Banyak 

perusahaan sekarang mulai menggabungkan pemikiran strategik, sumber daya 

manajemen, pendukung garis depan, dan teknologi agar dapat lebih baik 

memahami dan melayani pembeli mereka yang semakin canggih. 

 Menurut Widjaja (2018:65) relationship adalah suatu hubungan terdiri atas 

serangkaian episode terjadi antara dua belah pihak dalam rentang waktu tertentu. 

Berikut ini adalah lima tahapan perkembangan hubungan yaitu : 

1. Awareness (kesadaran) 

Terjadi ketika masing-masing pihak saling memperhatikan dan menimbang 

kemungkinan untuk menjalin kemitraan. 

2. Exploration (penjajagan) 

Yaitu fase masing-masing pihak mencoba menyelidiki dan menguji kapasitas 

dan kinerja masing-masing. 

3. Expansion (ekspansi atau peningkatan) 

Yaitu peningkatan hubungan terjadi ketika kedua belah pihak merasakan 

adanya saling ketergantungan. 

4. Commitment (komitmen) 

Ditandai oleh meningkatnya penyesuaian diri dan sikap saling memahami 

peranan dan tujuan masing-masing. 
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5. Akhir hubungan 

Yaitu kedua belah pihak sepakat untuk mengakhirinya.  

Adapun tiga tahapan customer relationship management menurut Gautama 

(2015:49) diantaranya yaitu :  

1. Memperoleh pelanggan baru, dengan mempromosikan keunggulan produk 

atau jasa dalam hal inovasi serta kemudahan karena nilai suatu produk atau 

jasa bagi pelanggan adalah produk yang lebih baik dan didukung oleh layanan 

yang memuaskan.  

2. Meningkatkan keuntungan yang diperoleh dari pelanggan dengan mendorong 

terciptanya produk atau jasa komplemen dan penjualan produk atau jasa yang 

lebih baik dari produk atau jasa yang dimiliki oleh pelanggan.  

3. Mempertahankan pelanggan yang memberi keuntungan, dengan menawarkan 

apa yang dibutuhkan oleh pelanggan spesifik bukan yang dibutuhkan oleh 

pelanggan pasar, karena nilai produk atau jasa bagi pelanggan adalah nilai 

proaktif yang paling sesuai dengan kebutuhannya. 

 

2.1.3.4 Pengukuran Customer Relationship Management 

Dalam penerapan customer relationship management, perusahaan harus 

memperhatikan indikator-indikator yang mempengaruhinya. Anton dan 

Galdenbery (2012:18) mengatakan tiga indikator yang saling berkaitan yaitu: 

1. Manusia (people) 

Dalam hal ini adalah karyawan sebagai pelaksana customer relationship 

management. Faktor kunci yang harus diperhatikan adalah antusiasme, 
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kemampuan, dan keramahan. Kemampuan dan sikap dari orang yang 

mengatur customer relationship management. Manusia adalah faktor nomor 

satu, karena customer relationship management 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 untuk lebih proaktif menggali dan 

mengenal pelanggannya lebih dalam agar dapat lebih memuaskan mereka. 

Langkah terbaik untuk mengubah perilaku karyawan dan meningkatkan 

keberhasilan customer relationship management adalah dengan pelatihan yang 

efektif. Astuti (2015) menyatakan bahwa pelatihan merupakan proses untuk 

membantu karyawan dalam memperoleh efektifitas dalam pekerjaan mereka 

sekarang atau masa yang akan datang melalui pengembangan kebiasaan 

fikiran dan tindakan, kecakapan, pengetahuan dan sikap. Perusahaan yang 

menerapkan customer relationship management perlu memiliki pimpinan 

yang dapat menjelaskan dan menanamkan nilai-nilai yang benar mengenai 

pentingnya loyalitas pelanggan dengan jelas dan tepat. Dalam customer 

relationship management diperlukan tim-tim kecil untuk menyederhanakan 

tanggung jawab dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan sehingga 

sangat diperlukan kehati-hatian dalam pemilihan karyawan untuk 

mendapatkan hasil yang terbaik. Kesempatan untuk menyampaikan kritik dan 

masukan secara terus terang. 
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2. Proses (procces) 

Proses atau cara yang digunakan perusahaan dalam mengakses dan 

berinteraksi dengan pelanggan dalam menciptakan nilai baru dan kepuasan. 

Disamping itu dibutuhkan proses yaitu sistem dan prosedur yang membantu 

manusia untuk dapat menjalin hubungan dekat dengan pelanggan. Struktur 

organisasi, kebijakan operasional serta sistem reward punishment harus dapat 

mencerminkan apa yangakan dicapai dengan customer relationship 

management. Implementasi customer relationship management akan merubah 

proses usaha yang telah ada sebelumnya. Menurut Hammer dan Champy 

(2010) proses didefinisikan sebagai pemikiran kembali desain proses bisnis 

radikal untuk mencapai perbaikan yang dramatis baik dalam hal biaya, 

kualitas, pelayanan dan kecepatan. Baik proses usaha yang melibatkan 

pelanggan secara langsung maupun tidak. 

3. Teknologi (technology) 

Teknologi yang mendukung customer relationship management. Teknologi 

merupakan fasilitator dalam implementasi strategi customer relationship 

management. Teknologi berfungsi untuk memfasilitasi akusisi pengetahuan 

pelanggan dan melakukan analisis secara mendalam tentang pelanggan. 

Pengetahuan yang dimiliki tentang pelanggan digunakan untuk 

memformulasikan strategi pemasaran dan perencanaan pemasaran sehingga 

perusahaan dapat mempertahankan pelanggan. Strategi ini menjadi faktor 

penting untuk mencapai keberhasilan perusahaan dalam membangun 

hubungan personal dengan pelanggan melalui bermacam metode komunikasi. 
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Melalui interaksi dengan pelanggan, organisasi dapat mempertahankan dan 

memelihara hubungan dua belah pihak yang saling menguntungkan sehingga 

pada akhirnya loyalitas pelanggan dapat ditingkatkan melalui peningkatan 

nilai-nilai seperti kepercayaan, pengalaman pelanggan, dan keuntungan yang 

didapat. Teknologi pendukung customer relationship management didukung 

oleh: 

a. Database Konsumen 

Sebuah sistem tidak berjalan dengan baik tanpa adanya database. 

Begitu pula customer relationship management yang menjadi tulang 

punggung dari sistem ini adalah database dari konsumen. Informasi 

yang diperoleh dari konsumen baik berupa interaksi dengan 

perusahaan dan rencana perusahaan, informasi tentang dukungan yang 

diberikan, permintaan konsumen, pendapat konsumen dan survey yang 

telah diberikan. Sistem-sistem customer relationship management itu 

adalah input bagi perusahaan 

b. Kapasitas Konsumen dan Kompetensi Perusahaan 

Tujuan utama dari teknologi pendukung ini adalah perusahaan berada 

lebih dekat dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Sistem yang 

komplek dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, praktek 

langsung jauh lebih efisien untuk mencapai level kepuasan pelanggan, 

kombinasi sempurna dari manusia dan teknologi akan menghasilkan 

kompetensi yang memungkinkan perusahaan terus berada di depan 

dalam kompetisi customer relationship management. Kesuksesan 
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dalam memilih teknologi dan praktek langsung akan ditiru oleh 

perusahaan lain ketika kombinasi itu terbukti sukses. Hal ini akan 

menyebabkan perusahaan kita menjadi pemimpin pasar dalam 

customer relationship management. Pemimpin pasar tidak dapat 

dipertahankan lama apabila tidak ada perubahan dinamis didalam 

perusahaan yang disesuaikan dengan keinginan konsumen. 

c. Operasional customer relationship management 

Kekuatan utama dari customer relationship management adalah 

database dari konsumen, maka yang bertanggung jawab dalam 

penyediaan data ini adalah sales, marketing dan service. Setiap 

interakasi dengan konsumen akan dicatat dan masuk dalam sistem 

kontak histori konsumen. Jika dibutuhkan data ini akan bisa diolah 

kembali untuk kepentingan perusahaan. Salah satu kelebihan yang 

diperoleh dari kontak histori konsumen adalah konsumen dapat 

berinteraksi dengan berbagai macam kontak saluran di dalam 

perusahaan dari waktu ke waktu tanpa harus menjelaskan pada para 

officer. Teknologi customer relationship management memungkinkan 

manajemen untuk mengelola data pelanggan dan membangun 

informasi serta pengetahuan tentang pelanggan mereka. 
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2.1.4 Kepuasan Pelanggan 

2.1.4.1 Pengertian Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan perlu mendapatkan prioritas lebih mengingat manfaat 

yang bisa diperoleh darinya. Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi 

memperbesar loyalitas pelanggan, mengurangi terjadinya perputaran konsumen 

yang beralih pada kompetitor, dan mampu meningkatkan reputasi perusahaan 

yang kamu kelola. Tak hanya itu, pelanggan yang puas dengan layanan dan 

produk yang diberikan tentu tidak mudah terpancing dengan harga yang lebih 

murah atau kualitas lebih baik yang ditawarkan oleh kompetitor. 

Kepuasan atau ketidakpuasan adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja 

produk riil atau aktual dengan kinerja produk yang diharapkan (Sangadi dan 

Sopiah, 2012:80). Menurut Wilton (2012:11) kepuasan pelanggan adalah 

diskonfirmasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya (atau norma kinerja 

lainnya) dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. 

Kepuasan pelanggan dalam hal ini nasabah merupakan respons pelanggan 

terhadap ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dan kinerja 

aktual yang dirasakannya setelah pemakaian (Rangkuti, 2012:52). Sementara 

menurut Kotler (2012:14), secara umum kepuasan adalah perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap 

kinerja (atau hasil) suatu produk dan harapan-harapannya. Ada juga yang 

mengatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah persepsi pelanggan bahwa 

harapannya telah terpenuhi atau terlampaui. 
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Kotler (2012:15) menekankan tiga hal penting dalam membangun 

kepuasan pelanggan, antara lain : Mutu, Pelayanan, dan Nilai. Untuk menentukan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan yang akan dipuaskan bukanlah hal yang 

mudah, karena disebabkan kebutuhan dan keinginan pelanggan selalu mengalami 

perubahan dari waktu ke waktu. Jika pelanggan merasa puas, maka ada 

kecenderungan untuk melakukan pembelian ulang. 

Apabila kinerja perusahaan lebih baik daripada apa yang diharapkan oleh 

pelanggan atau minimal sama dengan yang diharapkan, maka pelanggan tersebut 

akan puas. Apabila kinerja perusahaan berada dibawah harapan pelanggan, maka 

pelanggan tersebut akan merasa tidak puas. Apabila hasil dari perbandingan antara 

persepsi kinerja perusahaan dan harapan kinerja perusahaan menghasilkan nilai 

persepsi yang lebih tinggi dibandingkan harapan, maka akan menghasilkan 

kepuasan dalam diri pelanggan (Kotler dan Keller, 2012:20). 

Menurut Abdullah (2014:72), kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang 

setelah membandingkan kinerja produk (atau hasil) yang dirasakan dengan 

harapannya. Jadi tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja 

yang dirasakan dan harapan. Adapun menurut Engel dalam Tjiptono (2015:33), 

kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purna jual dimana alternatif yang dipilih 

sekurang-kurangnya memberikan hasil (outcome) sama atau melampaui harapan 

pelanggan. 

Kepuasan pelanggan (customer satisfaction) merupakan kemampuan 

perusahaan untuk dapat mengenali, memenuhi dan memuaskan kebutuhan 

pelanggan dengan baik yang merupakan strategi pada setiap perusahaaan. 
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Kepuasan pelanggan telah menjadi konsep sentral dalam wacana bisnis. Jika 

kinerja gagal memenuhi ekspektasi, pelanggan akan tidak puas. Jika kinerja sesuai 

dengan ekspektasi, pelanggan akan puas. Jika kinerja melebihi ekspektasi, 

pelanggan akan sangat puas atau senang. Kepuasan ini tentu akan dapat dirasakan 

setelah pelanggan yang bersangkutan mengkonsumsi produk tersebut. 

Bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa, memuaskan kebutuhan 

pelanggan berarti perusahaan harus memberikan pelayanan berkualitas (service 

quality) kepada pelanggannya (Wijaya, 2018:77). Kepuasan pelanggan 

sebenarnya masih bersifat abstrak. Pencapaian kepuasan dapat merupakan proses 

yang sederhana, kompleks ataupun rumit. Dalam hal ini peranan setiap individu 

dalam service encounter sangat penting dan berpengaruh terhadap kepuasan yang 

dibentuk (Hartanto, 2018:14). 

 

2.1.4.2 Metode Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Ada beberapa metode yang biasa digunakan perusahaan untuk mengukur 

kepuasan pelanggannya (Kotler, 2012:19) yaitu: 

1. Sistem Keluhan dan Saran 

Setiap perusahaan yang berorientasi pada pelanggan (customer oriented) perlu 

menyediakan akses yang mudah serta nyaman bagi para pelanggan untuk 

menyampaikan saran, kritik, pendapat dan keluhan mereka. 

2. Pembeli Bayangan (Ghost Shopping) 

Yaitu dengan mempekerjakan beberapa ghost shopper yang berperan atau 

berpura-pura sebagai pelanggan potensial produk perusahaan dankemudian 
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menilai cara perusahaan melayani permintaan spesifik pelanggan, menjawab 

pertanyaan pelanggan dan menangani setiap keluhan. 

3. Analisis Pelanggan Beralih (Lost Customer Analysis) 

Sedapat mungkin perusahaan seharusnya menghubungi para pelanggan yang 

telah beralih ke perusahaan lain agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi 

dan agar dapat mengambil kebijakan perbaikan atau penyempurnaan 

selanjutnya. 

4. Survey Kepuasan pelanggan 

Melalui survey, perusahaan akan memperoleh tanggapan secara langsung dari 

pelanggan dan juga memberikan kesan positif bahwa perusahaan menaruh 

perhatian terhadap pelanggannya. 

 

2.1.4.3 Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Menurut Kotler (2012:20) pengukuran kepuasan pelanggan dapat dilihat 

dari tiga indikator yaitu: 

1. Kesesuaian harapan, berkaitan dengan keberhasilan kinerja pemasaran yang 

dilakukan perusahaan karena konsumen dapat dikatakan puas terhadap produk 

atau jasa apabila kinerja pemasaran yang dilakukan telah sesuai dengan 

keinginan konsumen. 

2. Pengalaman baik terhadap pelayanan. Perusahaan yang memberikan 

pelayanan yang baik dan sesuai dengan keinginan konsumen membuatnya 

melakukan pembelian dilain waktu. 
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3. Keinginan untuk merekomendasikan, adalah bentuk dari luapan perasaan 

konsumen setelah mendapatkan produk (barang atau jasa) yang sesuai dengan 

keinginan konsumen. 

Sementara Tjiptono (2015:6) mengemukakan indikator kepuasan terdiri dari: 

1. Kesesuaian harapan, merupakan tingkat kesesuaian antara kinerja produk yang 

diharapkan oleh pelanggan dengan yang dirasakan oleh pelanggan. 

2. Minat berkunjung kembali, merupakan kesedian pelanggan untuk berkunjung 

kembali atau melakukan pembelian ulang terhadap produk terkait. 

3. Kesediaan merekomendasikan, merupakan kesediaan pelanggan untuk 

merekomendasikan produk yang telah dirasakannya kepada teman atau 

keluarga. 

 

2.1.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari berbagai penelitian terdahulu 

yang telah mengkaji hubungan tentang kepuasan pelanggan baik yang didasari 

oleh kualitas pelayanan maupun customer relationship management. Berikut ini 

disajikan hubungan antar variabel berdasarkan referensi yang ada, yaitu: 

1. Hubungan Kualitas Pelayanan dengan Kepuasan Pelanggan 

 Hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan dijelaskan 

dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Elfrado, et al (2014); 

Muslichati (2015); Nazhilah (2015); Sutrisno (2016); Pandjaitan dan Yuliati 

(2016). Dalam penelitian Elfrado, et al (2014) yang berjudul “Pengaruh 

Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan, Kepercayaan dan Loyalitas (Survei 



46 

 

Padapelanggan Yang Menginap di Jambuluwuk Batu Resort Kota Batu)” 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan, 

kepercayaan dan loyalitas; mengetahui pengaruh kepuasan terhadap 

kepercayaan dan loyalitas; mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap 

loyalitas; dan pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas yang dimediasi 

melalui kepuasan dan kepercayaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

explanatory research. Dengan sampel sebanyak 116 orang menggunakan 

teknik purposive sampling dan metode pengumpulan data menggunakan 

kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan; kualitas pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap kepercayaan; variabel kualitas pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas; kepuasan berpengaruh signifikan terhadap 

variabel kepercayaan, kepuasan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas, 

kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap variabel loyalitas; dan variabel 

kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas yang dimediasi 

melalui kepuasan dan kepercayaan. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Muslichati (2015) berjudul Pengaruh 

Kualitas Layanan Dan Inovasi Layanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada 

Rumah Sakit Buah Hati Kudus. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

adanya pengaruh kualitas layanan dan inovasi layanan baik secara parsial 

maupun simultan terhadap kepuasan konsumen Rumah Sakit Buah Hati 

Kudus. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik insidental sampling, 

jumlah responden sebanyak 116 responden. Metode pengumpulan data yang 
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digunakan adalah metode observasi, metode wawancara, dan metode 

kuesioner. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan program 

SPSS versi 20. Hal tersebut membuktikan bahwa ada pengaruh kualitas 

layanan dan inovasi layanan secara simultan positif dan signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. Simpulan dari penelitian ini terbukti bahwa kualitas 

layanan dan inovasi layanan berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap 

kepuasan konsumen. 

 Penelitian oleh Nazilah (2015) berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan 

terhadap Kepuasan Pelanggan Jasa Pembiayaan PT Astra Sedaya Finance 

(ACC) Cabang Surabaya 1. Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh 

Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Jasa Pembiayaan PT Astra 

Sedaya Finance (ACC) Cabang Surabaya 1. Metode dan jenis penelitian yang 

digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Sumber 

data yang digunakan pada penelitian iniadalah data primer dan data sekunder. 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan metode 

purpose sampling. Variabel bebas pada penelitian ini adalahTangible (X1), 

Reliability (X2), Responsiveness (X3), Assurance (X4), Emphaty (X5). 

Sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah Kepuasan Pelanggan 

(Y1). Teknik analisa data pada penelitian ini adalah menggunakan analisis 

regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Tangible, 

Reliability, Responsiveness, Assurance, Emphaty secara parsial dan simultan 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan PT Astra Sedaya Finance (ACC) 

Cabang Surabaya 1. 
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 Penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno dan Maryono (2016) berjudul 

Pengaruh Kualitas Pepelayanan Dan Kinerja Pegawai Terhadap Kepuasan 

Masyarakat (Keluarganya Warga Binaan Pemasyarakatan) Pada Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIb Slawi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh kualitas layanan untuk kepuasan masyarakat, pengaruh kinerja 

karyawan untuk kepuasan masyarakat, pengaruh kualitas layanan dan kinerja 

karyawan untuk kepuasan masyarakat. Metodologi penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, kuesioner, dan studi 

literatur, metode penentuan sampel yang digunakan accidental sampling 

sebanyak 171 sampel. Metode analisis data yang digunakan adalah metode 

regresi linier berganda (multi linear regression). Hasil penelitian pada PT 

parsial menunjukkan bahwa 1). Kualitas layanan (x1) dan kinerja karyawan 

(x2) bersama-sama memiliki dampak positif dan dampak signifikan terhadap 

kepuasan masyarakat 2). Kualitas layanan (sebagian x1 memiliki yang positif 

dampak dan dampak signifikan pada kepuasan masyarakat 3). Kinerja 

karyawan (x2 secara parsial memiliki dampak positif dan dampak signifikan 

tentang kepuasan masyarakan. 

 Dalam penelitian yang dilakukan Pandjaitan dan Yuliati (2016) berjudul 

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Jne Cabang 

Bandung bertujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas 

layanan kepuasan pelanggan baik secara bersama-sama ataupun sebagian pada 

JNE Cabang Bandung. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik 



49 

 

analisa yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif dan dengan 

menggunakan regresi berganda. Sedangkan sampel teknik yang digunakan 

adalah non probability sampel yang menggunakan total sampel sebesar 78 

orang. Hasil penelitian adalah kualitas layanan (X) yang terdiri dari 

kehandalan, kepastian, kenyataan, empati, dan daya tanggap, memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai (nilai p) 0.003 

< 0.05. Sebagian hasil uji menunjukkan bahwa hanya variabel empati yang 

memiliki sebagian pengaruh dalam kepuasan pelanggan dengan jumlah 

variabel yang signifikan (nilai p) berjumlah 0.021 < 0.05. 

 Dari hasil penelitian tersebut maka dapat diungkapkan hubungan antara 

kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan sebagai berikut: 

 

Elfrado, et al (2014) 

Muslichati (2015) 

Nazhilah (2015)  

Sutrisno dan Maryono (2016) 

Pandjaitan dan Yuliati (2016). 

Kualitas Pelayanan     Kepuasan Pelanggan 

 

Gambar 2.1 

Penelitian terdahulu tentang Hubungan Kualitas Pelayanan dengan 

Kepuasan Pelanggan 
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2. Hubungan Customer Relationship Management dengan Kepuasan 

Pelanggan 

 Penelitian terdahulu oleh Dewi dan Semuel (2015); Setyaleksana et al 

(2017); Sirait (2018); Rahmat (2018) dan Amaliyah (2018) menjelaskan 

hubungan Customer Relationship Management dengan kepuasan pelanggan. 

Dalam penelitian Dewi dan Semuel (2015) berjudul Pengaruh Customer 

Relationship Management (CRM) Terhadap Customer Satisfaction Dan 

Customer Loyalty Pada Pelanggan Sushi Tei Surabaya. Populasi penelitian 

adalah seluruh pelanggan Sushi Tei Surabaya, dan sampel sebanyak 86 

pelanggan Sushi Tei yang dipilih dengan teknik purposive sampling, dan 

teknik analisis yang digunakan adalah Generalized Structure Component 

Analysis (GSCA). Hasil penelitian membuktikan bahwa CRM memiliki 

pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen dan CRM berpengaruh positif 

terhadap loyalitas. Kepuasan pelanggan tidak berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Satyaleksana, et al (2017) berjudul 

Pengaruh Customer Relationship Management (Crm) Terhadapkepuasan Dan 

Loyalitas Pelanggan (Survei pada Pelanggan GraPARI Telkomsel di Kota 

Malang). Jenis   penelitian ini adalah explanatory research dengan pendekatan 

kuantitatif. Penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu Customer 

Relationship Management, Kepuasan Pelanggan, dan Loyalitas Pelanggan. 

Sampel yang diambil sebanyak 107 orang responden yang merupakan 

pelanggan yang sedang berada di GraPARI Telkomsel Kota Malang. Teknik 
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pengambilan sample yang digunakan adalah purposive sampling. Metode 

pengumpulan data dengan menggunakan instrumen data kuesioner. Analisis 

yang digunakan analisis deskriptif dan analisis jalur (pathanalysis). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa variabel (X1) yaitu Customer Relationship 

Management (CRM) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel (Y1) 

yaitu Kepuasan Pelanggan. 

 Penelitian yang dilakukan Sirait (2018) berjudul Pengaruh Customer 

Relationship Management Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Pelanggan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

parsial dan simultan dari pelanggan manajemen hubungan dan kualitas 

layanan pada kepuasan pelanggan, terutama untuk pemilik kartu matahari klub 

(MCC) pada layanan kecantikan. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan regresi linier berganda, 

menggunakan SPSS sebagai pemeriksaan prosedur statistik. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa hubungan pelanggan manajemen dan kualitas layanan 

secara parsial dan simultan memiliki positif dan pengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan di PT. Matahari Department Store Jambi Kota. 

 Penelitian terdahulu yang dilakukan Rahmat (2018) berjudul Pengaruh 

Customer Relationship Management Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas 

Pelanggan (Survei pada Pelanggan Service Kendaraan AUTO2000 Kediri 

Suharmadji) bertujuan untuk mengetahui pengaruh CRM terhadap Kepuasan 

Pelanggan, pemgaruh CRM terhadap Loyalitas Pelanggan, dan pengaruh 

Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas Pelanggan. Jenis penelitian adalah 
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explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian 

ini adalah pelanggan service kendaraan AUTO2000 Kediri Suharmadji. 

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 112 responden. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan non probability sampling dengan metode purposive 

sampling. Analisis data yang digunakan analisis jalur (path analysis). Hasil 

penelitian menunjukan bahwa variabel Customer Reliationship Management 

(X) memiliki pengaruh secara langsung terhadap Kepuasan Pelanggan. 

 Dari hasil penelitian tersebut dapat diungkapkan hubungan antara 

customer relationship management dengan kepuasan pelanggan yaitu: 

 

Dewi dan Semuel (2015) 

Setyaleksana et al (2017) 

Sirait (2018) 

Rahmat (2018) 

Amaliyah (2018) 

 

       CRM      Kepuasan Pelanggan 

 

Gambar 2.2 

Penelitian terdahulu tentang Hubungan Customer Relationship Management 

dengan Kepuasan Pelanggan 

 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan (excellence) yang 

dikendalikan untuk memenuhi keinginan pelanggan (Tjiptono, 2015:18). 

Peningkatan kualitas pelayanan menjadi hal penting karena kualitas layanan 
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berkaitan erat dengan kepuasan pelanggan. Untuk dapat memberikan pelayanan 

yang berkualitas, pihak BPJS Ketenagakerjaan di kantor cabang Bandung Suci 

diharapkan dapat mengendalikan lima dimensi dari kualitas pelayanan yang terdiri 

dari bukti fisik, daya tanggap, keandalan, jaminan dan empati. Pengendalian yang 

baik atas kelima dimensi ini diharapkan setidaknya mampu memenuhi standar 

harapan pelanggan atas pelayanan yang berkualitas yang pada akhirnya mampu 

menciptakan kepuasan bagi para peserta yang berkunjung ke kantor cabang. 

Selain itu, dilakukannya program Customer Relationship Management 

merupakan alat bantu pihak BPJS Ketenagakerjaan dalam mejaga kosinambungan 

hubungan dengan para peserta. Dalam hal ini, Customer Relationship 

Management dijelaskan melalui tiga indikator yaitu manusia, proses dan teknologi 

yang digunakan oleh perusahaan dalam Customer Relationship Management itu 

sendiri karena pada dasarnya ingin setiap peserta ingin diperlakukan secara 

berbeda dan istimewa oleh perusahaan. 

Berdasarkan rumusan masalah dan hubungan antar variabel pada 

penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka dapat dibuat kerangka pemikiran : 
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Gambar 2.3 

Kerangka Teoritis Variabel 

 

2.3 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan gambaran kerangka teoritis di atas, maka yang menjadi 

hipotesis pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

Ha1 : Kualitas pelayanan dapat mempengaruhi kepuasan peserta BPJS 

….Ketenagakerjaan di kantor cabang Bandung Suci 

Ha2 : Customer relationship management dapat mempengaruhi kepuasan 

…peserta BPJS Ketenagakerjaan di kantor cabang Bandung Suci 

Ha3 : Kualitas pelayanan dan customer relationship management dapat 

….mempengaruhi kepuasan peserta BPJS Ketenagakerjaan di kantor 

….cabang Bandung Suci 

Kualitas Pelayanan 

 

 Bukti fisik 

 Daya tanggap 
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 Jaminan 
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 Manusia 
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