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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Manajemen Pemasaran 

Pemasaran merupakan aktivitas yang sangat penting bagi perusahaan 

untuk mencapai tujuannya. Sekarang sudah banyak pesaing yang memiliki produk 

yang sejenis, perusahaan harus bisa menentukan strategi yang tepat agar 

perusahaan bisa terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. 

Perusahaan harus melaku- kan inovasi produk agar produk yang dijual sesuai 

dengan kebutuhan para konsumen dan dapat memuaskan mereka.  

Dibawah ini terdapat beberapa pengertian pemasaran: 

Adapun pengertian pemasaran menurut Kotler dan Keller (2016:27): 

“Marketing is meeting needs profitability” yang artinya pemasaran 

merupakan hal yang dilakukan untuk memenuhi setiap kebutuhan 

(kebutuhan konsumen) dengan cara yang menguntungkan semua 

pihak.  

Sedangkan menurut Hasan (2013:4):  

“Pemasaran adalah proses mengidentifikasi, menciptakan dan 

mengkomuni-kasikan nilai, serta memelihara hubungan yang 

memuaskan pelanggan untuk memaksimalkan keuntungan 

perusahaan.” 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah suatu 

kegiatan dilingkungan yang dimana terjadi suatu penyampaian dan penawaran 

barang atau jasa kepada masyarakat untuk memahami keinginan dan kebutuhan 

mereka. 

Dalam suatu perusahaan di perlukan cara-cara untuk mengatur kegiatan 

pemasarannya agar tujuan yang di harapkan dapat tercapai, yang dimaksud 

dengan mangatur kegiatan perusahaan itu adalah manajamen pemasaran.  
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Adapun pengertian manajemen pemasaran menurut Kotler dan Keller 

(2016:27): 

“Marketing management as the art and science of choosing target 

markets and getting, keeping, and growing customers through creating, 

delivering, and communicating superior customer value”. 

Artinya manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran 

dan mendapatkan, mempertahankan, serta meningkatkan jumlah pelanggan 

dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan 

yang unggul.  

Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong (2014:30) : 

 “Marketing management as the art and science of choosing target 

markets and building profitable relationship with them”. 

Dari pengertian tersebut disimpulkan bahwa manajemen pemasaran 

merupa- kan seni dan ilmu dalam memilih pasar sasaran, mempertahankan dan 

mengkomun- kasikan nilai pelanggan untuk mendapat keuntungan. 

2.1.1.1 Bauran Pemasaran  

Pemasaran mempunyai fungsi yang amat penting dalam mencapai 

keberhasilan perusahaan. Dalam menentukan pemasaran yang tepat bagi 

perusahaan agar tumbuh dan berkembang maka di perusahaan perlu menyusun 

strategi pemasaran. Untuk membangun strategi pemasaran yang baik di butuhkan 

elmen-elemen bauran pemasaran yang nantinya saling berhubungan antar 

variabel. Variabel tersebut akan menentukan respon yang perusahaan inginkan 

pada pasar sasaran.    

Adapun pengertian bauran pemasaran menurut Kotler dan Armstrong 

dalam bukunya Principles of Marketing (2014:76):  

“The marketing mixis the set of tactical marketing tools that the firm blends to 

produce the response it wants in the target market”  

Artinya seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk 

mendapatkan respon dalam target pasar.  
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Ada 4 konsep di dalam kegiatan bauran pemasaran menurut Jerome Mc. 

Charty yang dikutip oleh Kotler dan Armstrong (2014:76) yang dikenal dengan 

sebutan 4P, adalah sebagai berikut: 

1. Product 

“Product means the goods-and-services combination the company offers 

to the target market.” 

Maksud dari definisi tersebut adalah suatu yang dapat ditawarkan ke 

pasar untuk mendapatkan perhatian, agar produk yang dijual mau dibeli, 

digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi suatu keinginan atau 

kebutuhan konsumen. 

2. Price 

“Price is the amount of money customers must pay to obtain the product. 

Ford calculates suggested retail prices that its dealersmight charge for 

each Escape.” 

Maksud dari definisi tersebut adalah sejumlah nilai yang ditukarkan 

konsumen dengan manfaat dari memiliki atau menggunakan produk atau 

jasa yang nilainya ditetapkan oleh pembeli dan penjual melalui tawar 

menawar, atau ditetapkan oleh penjual untuk satu harga yang sama 

terhadap semua pembeli.  

3. Place 

“Place includes company activities that make the product available to 

target consumers.” 

Maksud dari definisi tersebut adalah tempat meliputi segala aktivitas 

perusahaan dalam membuat produk yang akan tersedia untuk konsumen 

sasaran. Tempat dapat dikatakan sebagai salah satu aspek penting dalam 

proses distribusi. Dalam melakukan distribusi selalin melibatkan 

produsen secara langsung, melainkan akan melibatkan pula pengecer dan 

distributor. 
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4. Promotion 

“Promotion refers toactivities that communicate the merits of the product 

and persuade target customers to buy it.” 

Maksud dari definisi tersebut adalaha ktivitas yang digunakan untuk 

mengkomunikasikan informasi mengenai produk yang akan dijual 

kepada konsumen potensial. Selain untuk mengkomunikasikan informasi 

mengenai suatu produk, promosi juga digunakan sebagai sarana untuk 

membujuk dan mempengaruhi konsumen untuk mengkonsumsi produk. 

2.1.2 Jasa 

Pengertian jasa sebagai berikut: 

Pengertian jasa menurut Kotler dalam Lupiyoadi (2014:7), “Jasa adalah 

setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak 

lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan perpindahan 

kepemilikan apapun. Produksi jasa mungkin berkaitan dengan produk fisik atau 

tidak”.  

2.1.2.1 Karakteristik Jasa 

Jasa sering kali disebut memiliki karakter yang unik dan berbeda dari 

produk – produk manufaktur. Berikut merupakan karakteristik yang melekat pada 

jasa. Menurut Kotler dan Keller (2012:227) Jasa memiliki empat karakteristik, 

yaitu:  

1. Tidak Berwujud (Intangibility)  

Tidak seperti produk fisik, jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, 

atau dicium sebelum jasa itu dibeli.  

2. Tidak Terpisahkan (Inseparability) 

Jasa tidak bisa terpisahkan dengan sebuah produk, ketika barang fisik 

dibuat, dimasukan dalam persediaan, didistribusikan melalui berbagai 

perantara dan dikonsumsi kemudian, jasa umunya diproduksi dan 

dikonsumsi sekaligus. 

3. Bervariasi (variability) 

Jasa itu sangat bervariasi karena dia tergantung pada siapa yang 

menyediakan dan dimana jasa itu dilakukan. Jasa sebenarnya sangat 
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mudah berubah – ubah karena jasa sangat bergantung pada siapa yang 

menyajikan, waktu, dimana jasa tersebut dinikmati. 

4.  Mudah Lenyap (Perishability) 

Jasa tidak bisa disimpan. Mudah lenyapnya jasa tidak jadi masalah bila 

permintaan tetap karena mudah untuk terlebih dahulu mengatur staf untuk 

melakukan jasa itu bila permintaan berfluktuasi, perusahaan jasa 

mengahadapi masalah yang rumit, tambah yang diberikan dalam bentuk 

secara prinsip intangible (kenyamanan, hiburan, kecepatan, dan kesehatan) 

bagi pembeli pertamanya 

2.1.3 Kualitas Pelayanan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kualitas adalah tingkat baik 

buruknya sesuatu. Hal ini tergantung bagaimana perusahaan dapat memberikan 

kualitas pelayanan sesuai dengan harapan konsumen. Sedangkan menurut Kotler 

& Amstrong (2008:273) menyatakan bahwa kualitas adalah totalitas fitur dan 

karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. 

Menurut ISO 9000 dalam Lupiyoadi (2013:212) kualitas merupakan 

perpaduan antara sifat dan karakteristik yang menentukan sejauh mana keluaran 

dapat memenuhi persyaratan kebutuhan konsumen, konsumen yang menentukan 

dan menilai seberapa jauh sifat dan karakteristik tersebut memenuhi 

kebutuhannya 

Menurut Chang, Y. W. dalam Isnurhadi, Khiang, & Sukati (2015) 

Kualitas pelayanan didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk memenuhi 

atau melampaui harapan konsumen. Kualitas pelayanan dapat diukur dalam hal 

sejauh mana kinerja yang dirasakan oleh konsumen memenuhi atau melebihi 

tingkat harapan konsumen. Kualitas pelayanan sangat penting dalam memuaskan 

konsumen, yang mana ketika konsumen puas akan menghasilkan word of mouth 

yang positif, sehingga konsumen yang puas bisa membantu mempromosikan 

tentang perusahaan kepada orang lain. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan adalah standar yang 

dijadikan sebagai penilaian atas pelayanan yang baik dan unggul dengan bertujuan 
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untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Dari beberapa penyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas adalah 

sejauh mana sebuah produk atau jasa dapat memenuhi kebutuhan konsumen 

berdasarkan kekuatan produk yang berasal dari perpaduan sifat dan karakteristik 

produk atau jasa yang dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih tinggi bagi 

konsumen. 

2.1.3.1 Pengertian Pelayanan 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (kbbi.web.id), pelayanan adalah 

perihal atau cara melayani atau usaha melayani kebutuhan orang lain dengan 

memperoleh imbalan (uang/jasa) atau kemudahan yang diberikan sehubungan 

dengan jual beli barang atau jasa. 

2.1.3.2 Model Kualitas Pelayanan 

Berdasarkan hasil sintesis terhadap berbagai riset yang telah dilakukan, 

Grongoos yang dikutip dalam Tjiptono (2015:261) mengemukakan enam kriteria 

Kualitas Layanan yang dipersepsikan baik, yakni sebagai berikut: 

1. Professionalism and Skills 

Konsumen mendapati bahwa penyedia jasa, karyawan, sistem 

operasional, dan sumber daya fisik memiliki pengetahuan dan 

keterampilan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah mereka 

secara professional (outcomerelated criteria). 

2. Attitudes and Behavior 

Konsumen merasa bahwa karyawan jasa (customer contact personel) 

menaruh perhatian besar pada mereka dan berusaha membantu 

memecahkan masalah mereka secara spontan dan ramah. 

3. Accessibility and Flexibility 

Konsumen merasa bahwa penyedia jasa, lokasi, jam operasi, karyawan 

dan sistem operasionalnya, dirancang dan dioperasikan sedemikian rupa 

sehingga konsumen dapat mengakses jasa tersebut dengan mudah. Selain 

itu, juga dirancang dengan maksud agar dapat menyesuaikan permintaan 

dan keinginan konsumen secara luwes. 
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4. Reliability and Trustworthiness 

Konsumen memahami bahwa apapun yang terjadi atau telah disepakati, 

mereka bisa mengandalkan penyedia jasa beserta karyawan dan 

sistemnya dalam menentukan janji dan melakukan segala sesatu dengan 

mengutamakan kepentingan konsumen. 

5. Recovery 

Konsumen menyadari bahwa bila terjadi kesalahan atau sesuatu yang 

tidak diharapkan dan tidak diprediksi, maka penyedia jasa akan segera 

mengambil tindakan untuk mengendalikan situasi dan mencari solusi 

yang tepat. 

6. Reputation and Credibility. 

Konsumen meyakini bahwa operasi dari penyedia jasa dapat dipercaya 

dan memberikan nilai/imbalan yang sepadan dengan biaya yang 

dikeluarkan. 

2.1.3.3 Dimensi Kualitas Pelayanan 

Menurut Zheithalm et al dalam Ariani (2011:180) menyederhanakan 

sepuluh dimensi menjadi lima dimensi pokok yang dikenal dengan SERQUAL 

(service quality) yang terdiri dari: 

1. Bukti Fisik (tangibles) 

Yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukan eksistensinya 

kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana 

fisik perusahaan yang dapat diandalkan serta keadaan lingkugan sekitarnya 

merupakan salah satu cara perusahaan jasa dalam menyajikan kualitas 

layanan terhadap konsumen. Diantaranya meliputi fasilitas fisik (gedung, 

buku, rak buku, dan kursi, dan sebagainya), teknologi (preralata dan 

perlengkapan yang dipergunakan), serta penampilan pegawai. 

2. Empati (empathy) 

Yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau 

pribadi yang diberikan kepada konsumen dengan berupaya memahami 

keinginan konsumen dimana suatu perusahaan diharapkan memiliki suatu 

pengertian dan pengetahuan tentang konsumen, memahami kebutuhan 
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konsumen secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang 

nyaman bagi konsumen. 

3. Kehandalan (reliability) 

Adalah kemampuan perusahaan memberikan pelayanan sesuai dengan 

apa yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai 

dengan harapan konsumen yang tercermin dari ketepatan waktu, 

pelayanan yang sama untuk semua konsumen tanpa kesalahan, sikap 

simpatik dan akurasi yang tinggi. 

4. Daya tanggap (responsiveness)  

Adalah kemauan untuk membantu konsumen dan memberikan jasa 

dengan cepat dan tepat dengan penyampaian informasi yang jelas. 

Mengabaikan dan membiarkan konsumen menunggu tanpa alasan yang 

jelas menyebabkan persepsi yang negative dalam Kualitas Layanan. 

5. Jaminan (assurance) 

Adalah pengetahuan, kesopan-santunan dan kemampuan para pegawai 

perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para konsumen kepada 

perusahaan. Hal ini meliputi beberapa komponen, antara lain: 

a. Komunikasi (communication), yaitu secara terus menerus 

memberikan informasi kepada konsumen dalam bahasa dan 

penggunaan kata yang jelas sehingga para konsumen dapat dengan 

mudah mengerti apa yang diinformasikan pegawai serta dengan 

cepat dan tanggap menyikapi keluhan dan komplain dari para 

konsumen. 

b. Kredibilitas (credibility), perlunya jaminan atas suatu kepercayaan 

yang diberikan kepada konsumen, believability atau sifat kejujuran 

menanamkan kepercayaan, memberikan kredibilitas yang baik bagi 

perusahaan pada masa yang akan datang. 

c. Keamanan (security), adanya suatu kepercayaan yang tinggi dari 

konsumen akan pelayanan yang diterima. Tentunya pelayanan yang 

diberikan mampu memberikan suatu jaminan kepercayaan. 

d. Kompetensi (competence) yaitu keterampilan yang dimiliki dan 
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dibutuhkan agar dalam memberikan pelayanan kepada konsumen 

dapat dilaksanakan dengan optimal. 

e. Sopan santun (courtesy), dalam pelayanan adanya suatu nilai moral 

yang dimiliki oleh perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada 

konsumen. Jaminan akan kesopan-santunan yang ditawarkan kepada 

konsumen sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. 

2.1.3.4 Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan 

Menurut Tjiptono (2012 : 182), terdapat beberapa faktor yang perlu 

dipertimbangkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan, yaitu : 

1. Mengidentifikasi determinasi utama kualtas pelayanan 

Setiap penyedia pelayanan diwajibkan untuk menyampaikan layanan 

berkualitas terbaik kepada pelanggan. Beberapa faktor yang menjadi 

penilaian pelanggan seperti keamanan transaksi (pembayaran 

menggunakan kartu kredit atau debit), keamanan, ketepatan waktu, dan 

lain-lain. Upaya ini dilakukan untuk membangun pandangan konsumen 

terhadap kualitas pelayanan yang telah diterima. Apabila terjadi 

kekurangan dalam beberapa faktor tersebut, perlu diperhatikan dan 

ditingkatkan. Sehingga akan terjadi penilaian yang lebih baik dimata 

pelanggan. 

2. Mengelola ekspektasi pelanggan 

Banyak perusahaan yang berusaha menarik perhatian pelanggan dengan 

berbagai cara sebagai salah satunya adalah melebih-lebihkan janji 

sehingga itu menjadi ‘bumerang’ untuk perusahaan apabila tidak dapat 

memenuhi apa yang telah dijanjikan. Karena semakin banyak janji yang 

diberikan, semakin besar pula ekspektasi pelanggan. Ada baiknya untuk 

lebih bijak dalam memberikan ‘janji’ kepada pelanggan. 

3. Mengelola bukti kualitas pelayanan 

Pengelolaan ini bertujuan untuk memperkuat penilaian pelanggan selama 

dan sesudah pelayanan disampaikan. Berbeda dengan produk yang 

bersifat tangible, sedangkan pelayanan merupakan kinerja, maka 

pelanggan cenderung memperhatikan “seperti apa pelayanan yang akan 
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diberikan” dan “seperti apa pelayanan yang telah diterima”. Sehingga 

dapat menciptakan persepsi tertentu penyedia pelayanan di mata 

konsumen. 

4. Mendidik konsumen tentang pelayanan 

Upaya mendidik pelayanan kepada konsumen bertujuan untuk 

mewujudkan proses penyampaian dan pengkonsumsian pelayanan secara 

efektif dan efisien. Pelanggan akan dapat mengambil keputusan 

pembelian secara lebih baik dan memahami perannya dalam proses 

penyampaian pelayanan. 

5. Menumbuhkan budaya kualitas 

Budaya kualitas dapat dikembangkan dalam sebuah perusahaan dengan 

diadakannya komitmen menyeluruh dari semau anggota organisasi dari 

yang teratas hingga terendah. Budaya kualitas terdiri dari filosofi, 

keyakinan, sikap, nilai, norma, trasidi, prosedur, dan harapan yang 

berkenaan dalam peningkatan kualitas. Beberapa faktor yang dapat 

menghambat namun dapat pula memperlancar pengembangan kualitas 

pelayanan. 

6. Menciptakan automating quality 

Otomatisasi berpotensi mengatasi masalah dalam hal kurangnya sumber 

daya manusia yang dimiliki perusahaan. Namun dibutuhkan perhatian 

dalam aspek-aspek sentuhan manusia dan elemen-elemen yang 

memerlukan otomatisasi (high tech). Keseimbangan antara kedua hal 

tersebut sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kesuksesan 

penyampaian pelayanan secara efektif dan efisien. 

7. Menindak lanjuti pelayanan 

Penindaklanjutan layanan diperlukan untuk memperbaiki aspek-aspek 

layanan yang kurang memeprbaiki dan mempertahankan yang sudah 

baik. Dalam rangka ini, perusahaan perlu melakukan survey terhadap 

sebagian atau seluruh konsumen mengenai layanan yang telah diterima. 

Sehingga perusahaan dapat mengetahui tingkat kualitas layanan 

perusahaan di mata konumen. 
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8. Mengembangkan sistem informasi kualitas layanan 

Service quality information system adalah sisttem yang digunakan oleh 

perusahaan dengan cara melakukan riset data. Data dapat berupa hasil 

dari masa lalu, kuantitaif dan kualitatif, internal dan eksternal, serta 

informasi mengenai perusahaan, pelanggan, dan pesaing. Bertujuan 

untuk memahami suara konsumen (consumen’s voice) mengenai 

ekspektasi dan persepsi konsumen terhadap layanan yang diberikan 

perusahaan. Sehingga perusahaan dapat mengetahui kekuatan dan 

kelemahan perusahaan berdasarkan sudut pandang konsumen. 

2.1.4 Customer Relationship Management 

Kepuasan dan loyalitas pelanggan adalah titik tujuan yang harus dicapai 

oleh perusahaan agar dapat tetap berada dalam dunia bisnis. Sebab tanpa adanya 

pelanggan, perusahaan tidak akan pernah ada. Keberhasilan suatu perusahaan 

dapat tercermin dari kemampuannya dalam memberikan kepuasan yang baik 

kepada para pelanggan. Salah satu cara yang dapat perusahaan lakukan untuk 

meningkatkan loyalitas pelanggan adalah dengan cara menerapkan customer 

relationship management dengan efektif. 

Kumar & Reinartz (2012;38), membagi definisi Customer Relationship 

Management (CRM) menjadi 2. Bagian pertama adalah definisi CRM menurut 

nilai pelanggan. CRM didefinisikan sebagai sebuah praktek analisa dan 

penggunaan database marketing serta pengaruh teknologi komunikasi untuk 

menentukan praktek dan metode korporasi dalam upayanya untuk meningkatkan 

nilai pelanggan terhadap perusahaan. 

Dari definisi nilai pelanggan ini, akan terdapat perbedaan dari 3 level 

yakni; Functional yang biasanya berhubungan dengan pemilihan teknologi, 

customer-facingfront-end yang berhubungan dengan kapabilitas bisnis baru yang 

akan dikembangkan bagi keuntungan pelanggan, serta level strategis yang 

berhubungan dengan R&D serta supply chain management (Kumar & Reinartz, 

2012; 38). 
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Sedangkan definisi CRM jika dilihat dari sisi strategi bisnis adalah proses 

strategis dari pemilihan pelanggan yang dinilai perusahaan memberikan nilai 

tambah, dalam hal pelayanan, serta bentuk interaksi antara perusahaan dan 

pelanggan tersebut. Tujuan akhir dari proses ini adalah memaksimalkan 

keuntungan perusahaan dari pelanggan tersebut (Kumar & Reinartz, 2012; 38).  

Sedangkan Adnin, Lubis, & Widayanto (2013:3) menjelaskan jika 

customer relationship management adalah bisnis inti yang mengintegrasikan 

proses dan fungsi internal serta jaringan eksternal untuk menciptakan dan 

menyampaikan nilai bagi pelanggan sasaran dalam rangka mendapatkan laba.  

Sementara Ramu (2010:2) menyatakan bahwa customer relationship 

management adalah pendekatan stratejik yang memberikan perhatian dalam 

memberikan value kepada shareholder melalui pembangunan hubungan yang baik 

kepada key customer. 

Untuk mewujudkan customer relationship management yang efektif maka 

perlu dilakukan empat hal berikut ini, yaitu (Ramakrishnan, 2011:2):  

a. Komitmen kepada customer: mempunyai keinginan yang kuat dan 

konsisten dalam membentuk hubungan yang baik dengan pelanggan. 

b. Pelatihan: pelatihan sangat berguna khususnya untuk meningkatkan 

pengetahuan karyawan mengenai budaya perusahaan, khususnya 

kepada karyawan garis depan dalam membangun customer 

relationship management kepada pelanggan. 

c. Standar pelayanan: menetapkan strategi, bentuk produk, dan 

prosedur yang terdokumentasi yang dilaksanakan dengan konsisten, 

menetapkan alat ukur, dan memantau pelayanan yang diberikan oleh 

perusahaan kepada pelanggan.  

d. Manajemen keluhan: mengindentifikasi informasi mengenai keluhan 

yang dialami oleh pelanggan dan bagaimana cara menangani 

pelanggan tersebut agar tidak keluhannya tidak kontraproduktif 

terhadap keuntungan perusahaan. Kemudian penanganan tersebut 

menjadi standar pelayanan terbaru perusahaan kepada pelanggan. 
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Aktivitas yang terintegrasi yang dimaksud adalah kumpulan dari berbagai 

sumber daya perusahaan seperti sumber daya manusia, proses, teknologi, dan 

proses untuk mengoptimalkan nilai kepada pelanggan. Customer relationship 

management perlu dilakukan karena biaya untuk mendapatkan (akuisisi) 

konsumen lebih mahal daripada biaya untuk mempertahankan (retensi) pelanggan 

(Wilson, Daniel, & McDonald, 2011:194) bahkan lebih rinci Adnin, Lubis, & 

Widayanto (2013:2) menjelaskan jika biaya yang dikeluarkan untuk 

mendapatkan konsumen lima kali lebih besar daripada biaya untuk 

mempertahankan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan harus jeli memilih 

pelanggan yang harus diretensi oleh perusahaan agar perusahaan mendapatkan 

keuntungan yang maksimal. 

Menurut Adnin, Lubis, & Widayanto (2013:4) manfaat dari penggunaan 

customer relationship management oleh perusahaan terbagi menjadi tiga, yaitu: 

a. Efisiensi biaya dalam melayani repeat customer. 

b. Kepuasan dan loyalitas pelanggan. Adanya dukungan dan 

kepercayaan pelanggan menjadi salah satu sumber kekuatan dalam 

mempengaruhi daya survival perusahaan untuk meningkatkan 

kepuasan dan loyalitas pelanggan. 

c. Menularkan pengalaman positif dan perolehan laba melalui penjualan 

produk dan jasa. 

Selain itu, terdapat lima manfaat yang didapatkan dari penerapan customer 

relationship management (Dyantina, Afrina, & Ibrahim, 2012:520), yaitu: 

a. Mendorong loyalitas pelanggan: dengan adanya aplikasi customer 

relationship management memungkinkan perusahaan untuk 

memanfaatkan informasi dari semua titik kontak dengan pelanggan, 

baik melalui web, call center, maupun melalui staf pemasaran dan 

pelayanan di lapangan. Dengan adanya konsistensi dan kemudahan 

dalam mengakses dan menerima informasi, maka bagian penjualan dan 

pelayanan akan dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada 

pelanggan dengan memanfaatkan berbagai informasi penting mengenai 

pelanggan tersebut; 
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b. Mengurangi biaya: penerapan customer relationship management 

memungkinkan penjualan dan pelayanan terhadap pelanggan memiliki 

skema pemasaran yang spesifik dan terfokus, serta dengan menargetkan 

pelayanan kepada pelanggan yang tepat pada saat yang tepat. Dengan 

demikian biaya yang dikeluarkan dapat digunakan secara maksimal dan 

tidak terbuang percuma; 

c. Meningkatkan efisiensi operasional: kemudahan proses penjualan dan 

pelayanan dapat mengurangi risiko turunnya kualitas pelayanan. 

d.  Meningkatkan time to market: penerapan customer relationship 

management akan memungkinkan perusahaan mendapatkan informasi 

mengenai pelanggan seperti data tren pembelian oleh pelanggan yang 

dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam menentukan waktu dan 

produk yang tepat dalam memasarkan suatu produk;  

e. Meningkatkan pendapatan: penerapan customer relationship 

management yang tepat akan meningkatkan loyalitas pelanggan, 

mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi operasional, dan peningkatan 

time to market yang pada akhirnya akan berujung kepada peningkatan 

pendapatan perusahaan. Pada akhirnya, penerapan customer 

relationship management tidak berguna untuk perusahaan saja, tetapi 

berguna juga kepada karyawan, dan juga kepada pelanggan. 

2.1.4.1 Indikator Customer Relationship Management 

Perusahaan yang menerapkan CRM bukan dilihat hanya pada teknologi 

saja tetapi juga pada pengembangan dan fokus terhadap kemampuan organisasi 

dalam area lain seperti proses CRM, manusia, dan pengetahuan/wawasan. Tentu 

saja perusahaan yang menerapkan CRM tidak mengadopsi solusi teknologi CRM 

terlebih dahulu dan kemudian membangun CRM di sekitar mereka. Melainkan, 

mereka mengembangkan suatu pendekatan yang lebih seimbang untuk 

memahami dan menerapkan kemampuan strategis CRM. Ada empat kemampuan 

utama strategis dalam CRM menurut (Kumar & Reinartz, 2012), antara lain: 
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1. Technology: the technology that supports CRM. Teknologi CRM 

kenyataanya lebih dari sekedar seperangkat aplikasi sederhana. Teknologi 

harus dapat bekerja di semua jalur komunikasi dan harus terpadu dengan 

sistem-sistem lain agar dapat memberikan pandangan tunggal atas dan untuk 

pelanggan sehingga harus diterapkan sedemikian rupa agar praktik-praktik 

dan keterampilan kerja yang tepat dapat tersebar. Dengan adanya teknologi. 

2. People: the skills, abilities and attitude of the people who manage CRM. 

Manusia atau SDM merupakan pendukung untuk mkeberhasilan penerapan 

CRM. Keterampilan, kemampuan, dan sikap SDM yang diperlukan untuk 

keberhasilan kinerja CRM mungkin perlu diperiksa kembali dan 

ditingkatkan. Keterampilan dan kemampuan yang diperlukan meliputi 

bagaimana menyegmentasi pelanggan, merancang percobaan, dan 

memahami data percobaan menggunakan prosedur statistic 

3. Process: the process companies use to access and interact with their costumer 

in the pursuit of new value and mutual satisfaction. Proses adalah cara 

dimana segala sesuatu dilakukan oleh perusahaan. Dari perspektif CRM, 

proses perlu dirancang dan dioperasikan sehingga mereka berkontribusi bagi 

penciptaan nilai atau setidaknya tidak merusak nilai yang telah diciptakan 

bagi pelanggan. Kondisi tersebut mengimplementasikan efisiensi (biaya 

rendah) maupun efektivitas (penyampaian hasil yang diinginkan). Pada CRM 

seluruh fungsi yang ada harus fokus pada pelanggan. 

4. Knowledge and insight: the approaches the company uses to add value to 

customer data so that they acquire the knowldege and insight neede to 

deepen the relationship that matter. 

Artinya “pendekatan yang digunakan perusahaan untuk menambah nilai pada 

data pelanggan sehingga mereka memperoleh pengetahuan dan wawasan 

yang dibutuhkan untuk memperdalam hubungan yang penting” 
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2.1.4.2  Elemen-Elemen Customer Relationship Management 

Terdapat empat elemen penting dalam CRM yang diuji dalam penelitian 

Long et al. (2013): 

1. Interaction Management 

Menurut Brown dan Gulycz (2002), jika suatu organisasi menginginkan 

untuk membuat suatu hubungan yang stabil dengan pelanggannya, terdapat 

cara berbeda untuk berinteraksi dengan mereka termasuk interaksi sepanjang 

touch points dan distribution channels. Tujuan intinya adalah untuk 

menemukan bagaimana dan kapan para pelanggan menginginkan untuk 

berinteraksi dengan organisasi atau perusahaan (Prahalad dan Ramaswamy, 

2001). 

2. Relationship Management 

Aktivitas paling penting untuk meraih pengembangan hubungan dikenal 

sebagai pemantauan proses manajemen hubungan seperti pelayanan (service) 

atau complain management (Brown dan Gulycz, 2002). 

3. Quality of Service 

Menurut Gee at all. (2008), dalam upaya untuk memahami faktor- faktor 

yang menyebabkan kepuasan pelanggan, konsep kualitas pelayanan (service 

quality) semakin umum dalam literatur. Studi menunjukan bahwa kualitas 

pelayanan memiliki efek positif kepada kepuasan konsumen dan juga 

memiliki hubungan yang signifikan dengan loyalitas konsumen, dan 

profitabilitas perusahaan 

4. Behavior of the Employee 

Berdasarkan penemuan Henley (2008) dan Coulter (2002), pengaruh 

prilaku karyawan yang positif dapat diungkapkan dengan meningkatkan 

kecepatan respon terhadap konsumen dan memastikan. 

Dalam penelitiannya mengenai “Impact of CRM Factors on Customer 

Satisfaction and Loyalty” Choi Sang Long et al (2013:249) mengemukakan 

beberapa elemen atau dimensi dari CRM yaitu “Four critical elements of CRM 

are to be examined in fthis study. These elements are interaction management, 

relationship development, customer service and employees’ behaviour.” Empat 
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elemen penting dari CRM adalah untuk diteliti dalam penelitian ini. Unsur-unsur 

atau dimensi ini adalah manajemen interaksi, pengembangan hubungan, layanan 

pelanggan dan perilaku karyawan yang dijelasakan sebagai berikut: 

1. Manajemen Interaksi (Interaction Management) 

Jika sebuah perusahaan bersedia untuk membuat hubungan yang stabil 

dengan pelanggan, ada berbagai cara untuk memiliki interaksi dengan 

mereka termasuk interaksi disepanjang titik sentuh dan saluran distribusi. 

Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui bagaimana dan kapan 

pelanggan ingin berinteraksi dengan perusahaan tersebut. Kegiatan 

interaksi harus disesuaikan dengan baik dan diselenggarakan melalui titik 

sentuh yang tersedia. Titik sentuh tersebut dimaksudkan dalam 

hubungannya dengan profil pelanggan dan dikembangkan oleh data yang 

dikumpulkan dari keseluruhan mengenai catatan pelanggan. 

2. Pengembangan Hubungan (Relationship Development) 

Studi pengembangan hubungan terutama melibatkan penelitian ke dalam 

struktur dan pengolahan hubungan antara pelanggan dan pemasok. 

Hakansson dan Snehota dalam Choi Sang Long et al (2013:249) 

berpendapat bahwa proses pembangunan hubungan menyangkut interaksi 

di mana koneksi telah dikembangkan antara dua pihak. Kegiatan yang 

paling penting untuk mencapai pembangunan hubungan dikenal sebagai 

pemantauan hubungan proses manajemen seperti layanan atau manajemen 

keluhan. Hubungan ini merupakan proses yang mencakup prosedur, 

mekanisme, jadwal dan kegiatan di mana produk dan jasa telah dikirim 

atau diperkenalkan ke pelanggan. Indikator kinerja utama seperti tingkat 

retensi dan nilai waktu dari pelanggan dan kepuasan pelanggan harus 

ditetapkan oleh perusahaan. Menurut Hanley dan Lindgreen et al dalam 

Choi Sang Long et al (2013:249), pengembangan hubungan dapat 

dibentuk melalui komitmen untuk meyakinkan pelanggan bahwa umpan 

balik mereka dipandang serius. 
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3. Kualitas Pelayanan (Customer Service) 

Dalam upaya untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan 

kepuasan pelanggan, konsep kualitas pelayanan semakin umum dalam 

literatur. Studi menunjukkan bahwa kualitas pelayanan memiliki 

pengaruh positif pada kepuasan konsumen dan juga memiliki hubungan 

yang signifikan dengan loyalitas pelanggan dan profitabilitas perusahaan. 

Menurut karya Hanley dalam Choi Sang Long et al (2013:250), 

kualitas layanan dapat diterapkan oleh beberapa metode seperti: 

1) Memenuhi harapan pelanggan dari tingkat pelayanan yang baik dan 

memiliki banyak jenis produk atau jasa. 

2) Menyediakan produk atau jasa berkualitas baik dengan harga yang 

terjangkau. 

3) Untuk menangani keluhan pelanggan tentang produk dan layanan 

bijaksana. 

4. Perilaku Karyawan (Employee Behaviour) 

Seorang karyawan yang sesuai dengan perilaku organisasi dan nilai 

kemungkinan untuk memperkuat hubungan antara konsumen dan 

perusahaan. Pola kebalikan dari efek yang diharapkan ketika tindakan 

karyawan melalui perilakunya sendiri. Dalam kasus ini, konsumen 

mungkin berpikir bahwa perusahaan sebenarnya tidak memberikan kesan 

dan manfaat yang diharapkannya untuk dapat mengevaluasi perusahaan 

dengan cara yang negatif. Dengan kata lain, di bawah kondisi seperti yang 

dijelaskan, seorang karyawan mungkin akan mengerahkan dampak yang 

kuat pada reputasi perusahaan dan sikapnya. Menurut Hanley dan 

Coulter dalam Choi Sang Long et al (2013:250), efek perilaku karyawan 

yang positif dapat diungkapkan melalui kecepatan respon kepada 

pelanggan dan memastikan karyawan ramah dan hormat kepada 

pelanggan. Faktor ini mengacu pada kurangnya alternatif menarik lainnya 

bagi pelanggan di pasar. Pelanggan mungkin tidak beralih ke perusahaan 

lain karena mereka menganggap bahwa tidak ada perusahaan lain di pasar 

yang dapat menawarkan layanan berkualitas tinggi yang mereka butuhkan. 
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2.1.5 Kepuasan Pelanggan 

Dalam upaya memenuhi kepuasaan pelanggan, perusahaan memang 

dituntut kejeliannya untuk mengetahui pergeseran kebutuhan dan keinginan 

konsumen yang hampir setiap saat berubah. Pembeli akan bergerak setelah 

membentuk persepsi terhadap nilai penawaran, kepuasaan sesudah pembelian 

tergantung dari kinerja penawaran dibandingkan dengan harapannya. 

Menurut Kotler dalam Sunyota (2013, p35) & dalam Agung Gumilar 

2017 

“Kepuasaan konsumen adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan hasil atau kinerja yang dirasakan dibandingkan dengan 

harapannya. Pelanggan dapat mengalami salah satu dari tiga tingkat kepuasaan 

umum yaitu kalau kinerja dibawah harapan, pelanggan akan merasa kecewa 

sedangkan sebaliknya bils kinerja disuatu jasa yang diberikan diatas harapan 

mereka itu akan menjadi akan menimbulkan emosi yang bagus seperti 

menimbulkan perasaan senang atau gembira”. 

Menurut teori Supranto dalam Susanti (2012) & dalam Agung Gumilar 

2017 

“kepuasan konsumen merupakan label yang digunakan oleh konsumen 

untuk meringkas suatu himpunan aksi atau tindakan yang terlihat, terkait dengan 

produk atau jasa.”  

Menurut Bachtiar (2011) dalam Agung Gumilar 2017 

“kepuasan konsumen merupakan perasaan positif konsumen yang 

berhubungan dengan produk / jasa selama menggunakan atau setelah 

menggunakan jasa atau produk.” 

Dari beberapa definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa kepuasan konsumen 

merupakan tindakan positif oleh konsumen setelah menggunakan produk atau 

jasa. 

Kesesuaian yang mengalami ketidaksesuaian antara harapan dengan 

kinerja jasa atau produk maka konsumen berada pada diskonfirmasi. Jadi dapat 

disimpulkan dari beberapa pengertian tersebut menurut para ahli, bahwa kepuasan 

konsumen adalah tingkat perasaan seseorang ketika menerima produk atau jasa 
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yang ditawarkan serta membandingkan kinerja atas produk atau jasa yang 

diterima dengan harapan yang dimiliki.  

2.1.5.1 Strategi Kepuasaan Pelanggan  

 Upaya mewujudkan kepuasan pelanggan bukanlah hal yang mudah. 

Namun upaya perbaikan atau penyempurnaan kepuasaan dapat dilakukan dengan 

berbagai strategi. Pada prinsipnya strategi kepuasaan pelanggan para pesaing 

harus bekerja keras dan memerlukan biaya yang tinggi dalam usushannya 

merebut konsumen suatu perusahaan. 

Menurut Tjiptono (2013;160) beberapa strategi dapat meningkatkan 

kepuasaan pelanggan, diantaranya:  

A. Relationship marketing 

Dalam strategi ini, hubungan transaksi antara penyedia jasa dan pelanggan 

berkelanjutan, tidak berakhir setelah penjualan selesai. Dengan kata lain 

dijalin suatu kemitraan jangka Panjang dengan pelanggan secara terus 

menerus sehingga diharapkan dapat terjadi bisnis berulang. 

B. Strategi superior customer service 

Perusahaan yang menerapkan strategi ini berusaha menawarkan pelayanan 

yang lebih unggul dari pada pesaingnya. Untuk mewujudkannya 

dibutuhkan dana yang besar, sdm yang memadai dan usaha yang gigih. 

Meskipun demikian, melalui pelayanan yang lebih unggul, perusahaan 

yang bersangkutan dapat membebankan harga yang tinggi pada jasa nya. 

Akan ada kelompok pelanggan yang tidak keberatan dengan harga yang 

mahal tersebut. Selain itu perusahaan dengan pelayanan yang superior 

akan meraih keuntungan dan tingkat pertumbuhan yang lebih besar dari 

pada pesaing yang memberikan pelayanan inferior.  

C. Strategi Unconditional Guarantees/Extraordinary Guarantees 

Untuk meningkatkan kepuasaan pelanggan, perusahaan jasa dapat 

mengembangkan augmented service terhadap core service nya, misalnya 

merancang generasi tertentu atau dengan memberikan pelayanan penjualan 

yang baik, pelayanan pejualan ini harus pula menyediakan media yang 

efektif dan efisien untuk menangani keluhan. Meskipun hanya 
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memberiarkan konsumen melepaskan emosinya, itu sudah cukup baik. 

Minimal persepsi terhadap konsumen dan kewajaran akan meningkat jika 

perusahaan mengakui kesalahan dan menyampaikan permohonan maaf, 

serta memberikan semacam ganti rugi bagi konsumen. 

D. Strategi penanganan keluhan yang efektif 

Penanganan keluhan yang baik memberikan peluang untuk mengubah 

seseorang pelanggan yang tidak puas menjadi puas. 

2.1.5.2 Indikator Kepuasaan Pelanggan 

 Perusahaan akan bertindak bijaksana dengan memgukur kepuasan 

pelanggan secara teratur karena salah satu kunci untuk mempertahankan 

konsumen. Mempertahankan konsumen merupakan hal yang terpenting dari pada 

memikat konsumen (Kotler & Keller 2016:138). Oleh karena itu terdapat 4 

indikator terdapat kepuasaan pelanggan yaitu: 

1. Membeli lagi 

2. Mengatakan hal hal yang baik tentang perusahaan kepada orang lain dan 

merekomendasikan 

3. Kurang memperhatikan merk dan iklan produk pesaing 

4. Menawarkan ide produk atau jasa kepada perusahaan 

2.1.5.3 Dimensi kepuasaan palanggan 

 Kepuasaan konsumen merupakan hal yang besifat abstrak dan subjektif. 

Namun demikian bukan berarti terlalu sulit untuk mengukurnya karenaberbagai 

metode untuk mengukur kepuasaan konsumen telah dikembangkan oleh 

beberapa ahli.  

Kotler-Keller (2012;72) yang di alih bahasan oleh Molan 

mengidentifikasi empat metode untuk mengukur kepausaan konsumen, yaitu:  

1. System keluhan dan saran 

Organisasi yang berpusat pada pelanggan mmepermudah 

pelanggannya guna memasukan saran dan keluhan. Sejumlah 

persuhaan yang berpusat pada pelanggan menyediakan kontak 

person bebas pulsa atau hot lines 

2. Survei kepuasaan pelanggan 
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Sejumlah penelitian menunjukan bahwa para pelanggan pada satu 

dari setiap empat pembelian, krang dari 5 persen akan 

mengadukan keluhan. Kebanyakan pelaggan akan memebeli lebih 

sedikit atau berpindah pemasok. Perusahaan yang tanggap 

mengukur kepuasaan pelanggan secara langsung dengan 

melakukan survei secara berkala. Sambil mengumpulkan data 

pelanggan perusahaan tersebut juga perlu bertanya lagi guna 

mengukur minat membeli ulang dan megukur kecenderungan atau 

kesediaan merekomendasikan perusahaan dan merek ke orang 

lain. Pengukur kepuasaang pelanggan melalui metode ini dapat 

dilakukan dengan berbagi cara, diantaranya: 

a. Direcily Reported Satisfaction Pengukuran dilakukan secara 

langsung melalui pertanyaan 

b. Derived Dissatisfaction Pertanyaan yang diajukan 

menyangkut dua hal utama, yaitu besarnya harapan pelanggan 

terhadap atribut tertentu dan besarnya kinerja yang telah 

mereka rasakan 

c. Problem Analysis Pelanggan yang dijadikan respondenn, 

diminta untuk mengungkapkan 2 hal pokok yaitu: masalah 

masalh mereka hadapi berkaitan dengan penawaran dari 

manejem perusahaan dan saran saran untuk melakukan 

perbaikan atau perubahan 

3. Belanja siluman 

Perusahaan dapat membayar orang untuk berperan sebagai calon 

pembeli guna melaporkan titik kuat dan titik lemah yang dialami 

suatu membeli produk perushaan pesaing. Pembeli misterisu itu 

bahkan dapat menguji cara karyawan penjualan itu menangani 

situasi. Para manager itu sendiri harus keluar dari kantor darii 

waktu ke waktu, masuk ke situasi penjualan perusahan dan di para 

pesaingnya dengan cara menyamar dan merasakan sendiri 

perlakuan yang diterima. Cara yang agak mirip dengan para 
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manager menelpon perusahaan mereka sendiri guna mengajukan 

pertanyan dan keluhan dalam rangka melihat cara menagani 

telepon.  

4. Analisis pelanggan yang hilang 

Perusahaan harus menghubingi para pelanggan yang berhenti 

mebeli atau beralih ke pemasok lainguna mempelajari atas an 

kejadian itu. Yang penting dilakukan bukan hanya melakukan 

wawancara terhadap pelanggan yang keluar segera setelah berheti 

membeli yang juga paling penting adalah memantau tingkat 

kehilangan pelaggan. 

2.2 Penelitian terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Sri Utami, M. 

Hufron, Afi Rachmat 

(2016) 

PENGARUH CUSTOMER 

RELATIONSHIP 

MANAGEMENT (CRM) 

TERHADAP KEPUASAN 

KONSUMEN (Studi kasus 

pada Konsumen Rumah 

Makan Ayam Nelongso 

Malang) 

Bahwa variabel CRM dan 

Kualitas Pelayanan 

berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan 

Konsumen Rumah 

Makan Ayam Nelongso 

Malang 

2 Dodi Putra Sirait 

(2018) 

PENGARUH CUSTOMER 

RELATIONSHIP 

MANAGEMENT DAN 

KUALITAS PELAYANAN 

TERHADAP KEPUASAN 

PELANGGAN BAGI 

PEMILIK KARTU 

MATAHRI CLUB   

Customer Relationship 

Management and Service 

Quality on Customer 

Satisfaction) menghsilkan 

penelitian menunjukkan 

bahwa manajemen 

hubungan pelanggan dan 

kualitas layanan secara 

parsial dan simultan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan di 

PT. Matahari Department 

Store Kota Jambi. 

 

3 Sutrisno (2015) Pengaruh Kualitas Layanan, 

dan Customer Relationship 

Management Terhadap 

Kepuasan Pasien dan Loyalitas 

Pasien di Rumah Sakit Tingkat 

Menunjukan hasil 

penelitian bahwa: 1). 

Kualitas layanan 

berpengaruh pada 

kepuasan pelanggan. 2). 
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II Tentara Nasional Indonesia. Kualitas layanan 

berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan. 3). 

Manajemen hubungan 

pelanggan berpengaruh 

pada kepuasan 

pelanggan. 4). 

Manajemen hubungan 

pelanggan tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas 

pelanggan. 5). Kepuasan 

pelanggan berpengaruh 

pada loyalitas pelanggan. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

2.3.1 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap kepuasaan Pelanggan 

Kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin 

ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang, ikatan 

seperti ini memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan 

pelanggan serta kebutuhan mereka sehingga perusahaan dapat meningkatkan 

kepuasan pelanggan.  

Menurut penelitian Utami (2015), membuktikan adanya hubungan antara 

kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan yang baik 

dapat menimbulkan kepuasan dan kepuasan pelanggan meningkatkan evaluasi 

terhadap kualitas pelayanan kembali. Apabila AHASS mampu melakukan 

evaluasi dari setiap layanan yang diberikan kepada pelanggan bengkel, maka akan 

menimbulkan suatu kesenangan tersendiri terdapat pada pelanggan pelanggan 

bengkel honda yang akan melakukan service motor ditempat tersebut atau 

melakukan pembelian onderdil onderdil motor di bengkel AHASS. 

2.3.2 Pengaruh Customer Relationship Management Terhadap Kepusaan 

Pelanggan 

CRM bertujuan untuk menghasilkan kepuasan konsumen akan suatu produk 

atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Melalui CRM, perusahaan dapat 

membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumen, dimana perusahaan 

dapat mengetahui kebutuhan konsumen dan menyediakan pilihan produk atau 
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layanan yang sesuai dengan permintaan mereka. Jika perusahaan secara pasti 

mengetahui kebutuhan dari konsumennya, maka konsumen akan menjadi puas. 

Menurut Tjiptono (2011) implementasi CRM menjanjikan manfaat utama berupa 

kepuasan pelanggan. Aplikasi Customer Relationship management pada Bengkel 

AHHAS Delima Bandung ialah perusahaan memiliki hubungan baik dengan 

pelanggan bengkel motor menyediakan variasi pelayanan dan juga produk yang 

diinginkan oleh pelanggan. 

2.3.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Customer Relationship 

Management Terhadap Kepusaan Pelanggan 

Salah satu syarat strategi bersaing perusahaan untuk mencapai keunggulan 

kompetitif berkelanjutan dalam bisnis adalah fokus pada pelanggan. Dalam fokus 

pelanggan perusahaan membutuhan informasi profil dari pelanggan mereka, 

kemudian keinginan dan kebutuhan yang dinginkan pelanggan, bagaimana cara 

puaskan pelanggan mereka dan faktor-faktor yang terkait dengan pelanggan. 

Customer relationship management (CRM) merupakan strategi tentang bagaimana 

mengoptimalkan profitbilitas melalui hubungan baik dengan pelanggan dan 

penciptaan kepuasan pelanggan.  

Dodi Putra Sirait (2018) Customer Relationship Management and Service Quality 

on Customer Relationship Management and Service Quality on Customer Satisfaction) 

menghsilkan penelitian menunjukkan bahwa manajemen hubungan pelanggan dan 

kualitas layanan secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan di PT. Matahari Department Store Kota Jambi. Dengan 

mengaplikasikan meningkatkan kualitas pelayanan dan Customer RelationShipm 

Management dapat maka akan menimbulkan suatu kesenangan tersendiri terdapat 

pada pelanggan pelanggan bengkel honda yang akan melakukan service motor 

ditempat tersebut atau melakukan pembelian onderdil onderdil motor di bengkel 

AHASS. 
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Gambar 2.1 

Paradigma Penelitian 

 

Kualitas Pelayanan (X1) 

1. Buktu Fisik (Tangibles) 

2. Empati (Emphaty) 

3. Kehandalan (Reliability) 

4. Daya Tanggap (Responsivenes) 

5. Jaminan (Assurance) 

 

 

Customer Relation Management 

(X2) 

1. Technology: the technology that 

supports CRM. 

2. People: the skills, abilities and 

attitude of the people who 

manage CRM. Reliability 

(reliabilitas) 

3. Conformance to specifications 

(kesesuaian dengan spesifikasi) 

4. Process: the process companies 

use to access and interact with 

their costumer in the pursuit of 

new value and mutual satisfaction 

Serviceability 

5. Knowledge and insight  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepuasaan Pelanggan (Y) 

1. Membeli lagi 

2. Mengatakan hal hal yang 

baik tentang perusahaan 

kepada orang lain dan 

merekomendasikan 

3. Kurang memperhatikan 

merk dan iklan produk 

pesaing 

4. Menawarkan ide produk 

atau jasa kepada perusahaan 
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2.4 Hipotesis Penelitian  

Sugiyono (2017:63) menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Proporsi juga merupakan ungkapan 

dan pernyataan yang dapat dipercaya, disangkal atau diuji kebenarannya mengenai 

konsep atau konstruk yang menjelaskan atau memprediksi fenomena-fenomena. 

Dengan demikian hipotesis merupakan penjelasan sementara tentang prilaku, 

fenomena atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Berdasarkan 

teoritis serta kerangka konseptual yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H1: Terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasaan pelanggan pada 

bengkel AHASS Delima Bandung 

H2: Terdapat pengaruh Customer Relationship Managemenyt terhadap kepuasaan 

pelanggan pada bengkel AHASS Delima Bandung 

H3: Terdapat pengaruh kualitas pelayanan dan Customer Relationship 

Management terhadap kepuasaan pelanggan pada bengkel AHASS Delima 

Bandung.


