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Abstract 

In several industrial sectors, Indonesia faces fierce competitive situation. To be surviving, th e firm 
must have a strategy that can make customers loyal. Customer will be loyal to the firm if the firm can 
satisfy their needs and wants. One of the firm strategies to win the competition is customer 
relationship management (CRJvf). The CRJvf can be done by developing customer insight, use of the 
technology, customer contact, personalizing customer interaction, achieving superior customer 
experience. 

CRM can be running well if the firm has data, information and knOYl'ledge. Knowledge about 
customer does not always in explicit knowledge form but also in tacit knolVledge. The jirm must be 
managing knowledge especially about customer. When the firm has good knowledge about her 
customers, she can fulfill their needs and wants. Ifthe customers are satisfied, they will be loyal to the 
firm. 

Keywords: Customer Relationship Management (CRlv1), Management Knowledge, Customer Loyalty 

1. Pendahuluan 

Persaingan di dunia bisnis semakin ketat, hal ini ditunjukkan dengan meluasnya persaingan di 
berbagai belahan dunia. Pesaing tidak hanya datang dari dalam negeri saja tetapi juga dari luar negeri. 
Meluasnya persaingan dipicu juga oleh dibukanya batas-batas persaingan di berbagai negara, melalui 
APEC, AFTA, NAFTA, dan lain-lain . 

Kondisi persaingan yang semakin ketat, memicu perusahaan untuk dapat melakukan strategi 
yang tepat agar dapat berta han did L1nia bi sn is. Berbagai strategi d i lakukan , terutama dalam 
menciptakan keunggulan bersaing bagi perusahaan. Karena dengan dimilikinya keunggulan bersaing 
dari perusahaan diharapkan dengan keunggulan tersebut dapat memuaskan pelanggan serta mel11buat 
pelanggan loyal. 

Dalam memperoleh pelanggan yang loyal, perusahaan berusaha untuk memuaskan 
pelanggannya (Bearden:2004). Beragam cara pemasaran di lakukan agar dapat memuaskan 
pelanggannya salah satu caranya adalah dengan berusaha membuat barang atau jasa yang sesuai 
dengan kebutuhan dan keinginan konsu mennya. Tetapi kegiatan pemasaran saat ini tidak hanya ilLl , 
AMA (2004) dalam Kotler (2006) mendefinisikan pemasaran merupakan suatll fungsi organisasi dan 
kumpulan dari proses penciptaan, komllnikasi dan penyampaian nilai kepada konsumen serta untuk 
mengelola hubungan pelanggan agar dapat memperoleh manfaat bagi organisasi dan pihak-pihak yang 
terkait. Oleh karena itu selain menciptakan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan 
keinginan diperlukan juga manajemen hubungan pelanggan agar perusahaan dapat mempertahankan 
pelanggannya. 

Berdasarkan hasi I penel itian dalam Winner (200 I) yang di lakukan oleh Rei ncheld, 
peningkatan laba sangat dramatis dengan adanya peningkatan tingkat retensi konsumen. Sementara 
konsultan McKinsey memperlihatkan adanya kemungkinan konsumen untuk kembali dua kali lebih 
besar d ibandingkan dengan mencari konsumen baru. Melihat hal tersebut maka peni ngkatan teknologi 
dan inovasi dalam kegiatan CRM dapat meningkatkan laba melalui pengurangan tingkat perpindahan 
konsumen. 

'''" 
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Agar kegiatan manajemen hubungan pelanggan (CRM) dapat berjalan dengan baik, maka 
perlu dukungan database dan komunikasi dengan pelanggan yang cukup. Dukungan database dan 
komunikasi dengan pelangan tersebut jika tidak di kelola dengan baik, tidak akan memberikan arti 
bagi perusahaan. Database dan komunikasi kepada peJanggan harus dipelihara dengan baik, dibuat 
menjadi suatu informasi yang bermanfaat dan dijadikan pengetahuan yang berguna bagi perusahaan. 
Oleh karena itu diperlukan manajemen pengetahuan di dalam mengeJoJa manajemen hubungan 
pelanggan. Compton (2004) menyatakan bahwa kunci sukses dari manajemen hubungan pelanggan 
adalah manajemen pengetahuan (knowledge management). 

2. 	 Manajemen Hubungan Pelanggan melalui Manajemen Pengetahuan dalam meningkatkan 
Loyalitas Pelanggan 

2.1 	Manajemen Hubungan Pelanggan 

Dalam melakukan strategi pemasaran, perusahaan melakukan berbagai macam cara untuk 
dapat memuaskan pelanggannya. Salah satu cara yang di lakukan adalah dengan melakukan strategi 
manajemen hubungan pelanggan. Sebab dengan hubungan yang baik, perusahaan dapat mengetahui 
dengan tepat apa yang menjadi kebutuhan dan keingginan konsumennya. 

Menurut Kotler & Amstrong (2006: 13) manajemen hubungan pelanggan (CRM) adaJ ah suatu 
proses keseluruhan untuk membangun dan memelihara hubungan dengan konsumen dengan cara 
menyampaikan nilai superior dan kepuasan konsumen. Sementara Zinkmund, McLeod, & Gilbert 
(2002:3) mengemukakan suatu manajemen hubungan pelanggan merupakan proses pengumpulan 
informasi untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana mengelola hubungan organisasi 
dengan konsulllennya. Lain hal dengan yang dikemukakan Gordon (2002:25) manajemen hubungan 
pelanggan merupakan kegiatan pengelolaan hubungan dengan pelanggan yang lebih memperhatikan 
pada nilai baru dan inovasi dan menjalin hubungan konsumen dibandingkan dengan pihak lain seperti 
perantara, karyawan dan pelllasok. Kellludian Laudon & Laudon (2006:393) mengemukakan bahwa 
manajemen hubungan pelanggan ditujukan untuk memaksilllalkan manfaat dari pelanggannya. 
Manajemen hubungan pelanggan merupakan suatu bisnis dan kegiatan menggunakan teknologi untuk 
mengelola hubLingan dengan pelanggan agar dapat memaksimalkan pendapatan, laba, kepuasan 
konsumen, dan retensi konsull1en. 

Teknologi informasi digunakan untuk melakukan interaksi dengan konsLimen dan 
menganal isa interaksi tersebut agar dapat memaksi malkan ni lai pelanggan .i angka panj ang bagi 
perusahaan sehingga secara simultan dapat memaksimalkan kepuasan bagi konsLimen. 

Ditinjau dari segi konsep manajemen hubungan pelanggan (customer relationship 
managemenl-CRM), menurut Storbacka dan Lehtinen (2001 :5), terdapat tiga konsep utama dari CRM. 
Konsep inti pertama dari CRM adalah membentuk nilai pelanggan. Tujuannya bukan untuk 
memaksimalkan keuntungan dari satu transaksi tetapi lebih pada membangun hubungan jangka 
panjang dengan pelanggan. Pembentukan hubungan pelanggan menuntut proses 
pembiasaanlfamiliarity yang menyeluruh dengan proses dimana pelanggan menciptakan nilai untuk 
diri mereka sendiri. Menurut pendekatan ini, keunggulan bersaing tidak didasarkan secara khusus 
pada harga, tetapi pada kemampuan penyedia jasa untuk membantu pelanggan menciptakan nilai 
untuk diri mereka sendiri. 

Konsep kedua, CRM memandang produk sebagai proses, dimana pembedaan tradisional antara 
barang dan jasa tidak berarti. Produk dilihat sebagai entitas yang meliputi pel1ukaran antara penyedia 
jasa dan proses pelanggan. Melalui pertukaran ini, kOll1petensi penyedia jasa sebagian berubah 
menjadi pembentukan nilai pelanggan. Dill1ana diferensiasi produk menjadi suatu proses diferensiasi 
dan membuka pel Liang yang ILias dalalll lllembentLik hubungan yang berbeda-beda. Mengelola proses
proses yang meilliliki hubungan dapat ITlcnjadi kOlTlpetcnsi inti perusahaan. 

Konsep ketiga, CRM berhubungan dengan tanggung jawab penyedia jasa, dimana tidak cukup 
bagi perLisahaan untuk hanya memuaskan kebutuhan pelanggan dan kepuasan mereka. Perusahaan 
dapat membangun hubungan yang lebih kLiat hanya apabila ia memiliki tanggung jawab untuk 
membentuk hubungan dan menawarkan pada pelanggan kemungkinan untuk menciptakan nilai bagi 
diri mereka sendiri. 
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2.1.1 Dimensi-dimensi dari CRM 

Hubungan pelanggan perlu dikelola dan agar berhasil maka diperlukan pemikiran inovatif. 
Manajemen hubungan pelanggan merupakan harta penting bagi perusahaan. Semakin banyak 
hubungan yang dibentuk oleh perusahaan maka semakin meningkat hartanya. Seperti yang telah 
dikemukakan sebelumnya tujuan dari manajemen hubungan pelanggan adalah untuk meningkatkan 
ni lai hubungan, yang dilakukan dengan menganalisis hubungan dari berbagai perspekti f dan 
menciptakan strategi untuk perkembangan hubungan. 

D 111'1Cn:; l- dlme] b 1 


Custorncr Relationship '\iclnagCtnL'nt 
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~ Increased 
...----.,---.-----., ~ ReIati 0 n s hip ~ .----s- t-i--u-k-tu-, r-' -' 

EXChange, Value 'h!uburigan 

$um ber : Storbacka and Lehti nen (2001: 17) 

Gambar 2.1 Dimensi Relationship management 

GambaI' 2.1 menunjukkan dimensi relationship management berdasarkan pada strategi 
hubungan pelanggan yang dapat diciptakan. Terdapat tiga dimensi dari manajemen hubungan yaitu 
tahapan hubungan, pertukaran, dan struktur hubungan. Sementara unsur-unsur penting dalam 
implementasi CRM dapat dilihat pada gambar 2.2. 

Relationship-based interfaces: untuk perusahaan besar agar efektif mereka harus bel1indak 
seperti perusahan keci 1yakni tetap berhubungan dengan pelanggan, bersikap responsi f, f1eksi bel dan 
mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan permintaan dari pelanggan. Dalam prakteknya terjadi 
kesenjangan tentang apa yang harus dilakukan perusahaan dengan apa yang mereka lakukan, 
Kesenjangan ini dapat diatasi dengan mengambil ide pengelolaan kesenjangan dalam delivery dan 
pelaksanaan manajemen hubungan, dimana hubungannya meliputi : a, manajemen pelanggan, b. staf 
dengan pelanggan, c. manajemen dengan staf, d. manajemen dengan sistem, e. layanan jasa dengan 
proses hubungan 
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Gambar 2,3 Unsur-unsur Customer Relationship Management 

Penekanan pada kualitas: untuk mengidentifikasi bagaimana memenuhi kebutuhan pelanggan, 
kita dapat memahami kualitas secara berbeda, dimana banyak perusahaan berhasil melalui produk 
yang tepat atau teknologi. Layanan dapat menjadi sllmber utama keunggulan bersaing melalui 
kustomisasi, penambahan nilai dan meningkatkan kualitas hubungan. 

Pengukuran kepuasan pelanggan dan pengelolaan layanan konsumen : pelanggan memiliki 
laporan mental mengenai pengalaman mereka terhadap suatu perusahaan, sehingga penting bagi 
perusahaan untuk memperoleh laporan ini dan mengevaluasinya, sehingga pelanggan dapat diprofil 
berdasarkan jenis-jenis pelanggan dan perusahaan dapat mengelola hubungan untuk pelanggan yang 
berbeda-beda. 

Investasi pada SDM: Semua pegawai memiliki kemampuan untuk mempengaruhi hubungan 
pelanggan dimana pada akhirnya hal ini menentukan keberhasilan hubungan perusahaan dalamjangka 
panjang. Sehingga diperlLlkan sllatu organisasi yang terintegrasi (internal marketing) yang 
memfokuskan diri pada perlakukan pegawai sebagai pelanggan internal dan pekerjaan mereka sebagai 
produk internal. 

Membina dialog dengan pelan ggan: pegawai perusahaan mengetahlli nama-nama pelanggan 
mereka, mengetahui produk kesllkaan mereka dan hal-hal lain yang dapat memuaskan pelanggan, 
walaupun perushaan tumbuh besar melalui teknologi informasi hal ini dapat diketahui oleh 
perusahaan seh ingga perusahaan dapat melaku kan personal isasi terhadap pelanggan. 

Aspek-aspek yang termasuk dalam manajemen hubllngan pelanggan menurut De Wulf dan 
Gabi (200 I :33) adalah meliputi : a. Direct mail, b. Preferential Treatment, c. Interpersonal 
Communication, dan d Tangible Reward. De Wulf dan Gabi (200 1:34) mengemukakan model 
keterkaitan antara CRM dengan peri laku loyal pelanggan seperti yang terlihat pada gambar 2.4. CRM 
merupakan kOl11binasi dari proses bisnis dan teknologi yang tujuannya untuk memahami pelanggan 
dari berbagai perspektif untuk membedakan produk dan jasa perusahaan secara kompetitif. CRM 
merupakan suatu usaha untuk memperbaiki identifikasi pelanggan, konversi, akuisisi, dan retensi. 
Fokus dari CRM itLl sendiri adalall Llntuk memperbaiki tingkat kepuasan pelanggan, meningkatkan 
loyalitas pelanggan, dan meningkatkan pendapatan dari pelanggan yang ada, dalam menghadapi 
tingginya tingkat persaingan, globalisasi dan perputaran pelanggan serta perkembangan biaya 
pengakuisisian pelanggan . 
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Garnbar 2.4 Model Customer Relation and Behavioral Loyalty 

Sementara B M Ghodeswar dalam bukunya Sheth, Partivar dan Shainesh (200 I: 73) 
menyatakan bahwa strategi untuk membangun manajemen hubungan peJanggan yang efektif adalah 
melalui : a. Developing customer insight, h. Use of technology in CRM. c Customer contact, d 
Personalizing Customer Interaction, e. Achieving Superior Customer Experience. 

Hubungan yang berkelanjutan dapat dibina meJalui CRM yang efektif, dimana CRM 
bermanfaat untuk : meningkatkan pelanggan yang loyal, pendapatan yang lebih besar dapat dibagi 
dengan pelanggan yang memperoJeh diskon yang berarti, biaya transaksi Jebih rendah, dan pelanggan 
lebih memiliki komitmen untuk melakukan bisnis dengan perusahaan yang memllaskan mereka dan 
menyenangkan bagi mereka. 

Hal diatas menciptakan lingkaran yang menghllbungkan antara profitabilitas kepada 
pelanggan dan pegawai dilihat dari loyalitas dan kepuasan. CRM merupakan sistem yang kompleks, 
sehingga perusahaan harus bertindak secara inovatif dalam menghubungkan pelanggan dan 
melibatkan mereka dalarn proses pertllkaran untuk menciptakan nilai. 

CRM untuk efektivitas bisnis bermanfaat untuk memberikan kepuasan pelanggan. Perusahaan 
dapat menunjukkan usahanya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang nyata dan hal ini Illenjadi 
konsekuensi ekonomi. Menurut Reicheld (1996) hal ini menunjuk pada pertumbuhan siklus 
berdasarkan loyalitas. Loyalitas sejati berasal dari merek yang kuat dan proposisi pasar yang tepat 
dikombinasikan dengan produk yang superior, layanan dan penghantaran. 

2.1.2 Manfaat Potensial dari CRM 

Kepuasan konSlImen diperoleh dengan memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Untllk itu 
diperlukan sistem manajemen hubungan pelanggan yang efektif yaitu dengan mengembangkan 
kegiatan dengan berfokus kepada konsumen. Dengan memfokuskan kepada pelanggan berarti 
perusahaan siap untuk melakukan proses pembelian dari kacarnata konsumen, dapat merasakan 
perasaan konsumen, dan dapat mernberikan informasi kepada konsumen dengan penuh perhatian. Jika 
perusahaan mampu memahami pelanggannya, dan pelanggannya merasakan kepuasan, kepercayaan 
dan mau berbicara positif terhadap perusahaan maka sistem perusahaan telah membuat konsllmen 
bertahan di perllsahaan. 
Mempertahankan konsllmen dan membangun loyalitas pelanggan merupakan tlljllan dari manajemen 
hubungan pelanggan. Dengan melakllkan manajemen hubllngan pelanggan dapat mengubah cara 
pandang perllsahaan dalam melakllkan kegiatan bisnisnya. Oleh karena itu perllsahaan akan 
memperoleh man faat yang berbeda walau harus mengeluarkan biaya yang berbeda pula. Gambar 2.6. 
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menggambarkan biaya dan manfaat potensial yang dapa! diperoleh dari penerapan manaJemen 
hubungan pelanggan. 

P o lcnrial C OS ts ,111d Bene fit~ 0 f CR~ I .:-)y~ tern 

Benefits 
Customer.Focus +-- --1Organiz'ation . Cos~ 
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relatl nshlp . , 
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Infrastru cture 
Investments 

Personalized service 
EnnancedReaction to process 
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Sumber : Z inkmund, Me Leod, Gilberl ( 2003 :6 ) 

Gambar 2.6 Potential Cost and Benefits of CRM System 

2.1.3 Program Customer Relationship Management (CRM) 

Sheth, Parvati yar, dan Shainesh (2001: 11) mengungkapkan bahwa CRM mempunyai 3 (tiga) 
tipe Program CRM, yaitu Continuity Marketing, One to one marketing dan partnership/Co-marketing. 
Ketiga program terse but mempunyai bentuk yang berbeda-beda yakni untuk pemakai akhir, 
pelanggan di stributor, atau pelanggan business-to-business (B2B). Tabel 2.1 menyajikan berbagai tipe 
dari program CRM untuk tipe pelanggan yang berbeda. 

Tabel2. 1 

Program-program CRM 


Customer 
Types/Progra ms 

T-'ypes 
Mass Marketing 

I 
Distributor 

I 

Business to Business 
Types 

Continuity - Special Sourcing 
Marketing - After Marketing - Continues Replinshment Arrangement 

- Loyalty 
Programs - ECR Programs 
- Cross Selling 

One to one - Permiss ion - Customer Business 
marketing Marketing Development - Key Account 

- Global Account 
- Personalization Programs 

Partneri ng/Co - Affinity 
marketing Partnering - Logistics Partnering - Strategic Partnering 

- Co Branding - Joint Marketing - Co Design 
- Co Development 

Sumber : Sheth, Jagdish N, Parvatiar A tor (2000: II) 

205 



Seminar Knowledge Management, KKMI FTI ITB - Universitas Widyatama - 2006 

1. Continuity Marketing Programs 

Perhatian yang besar untuk mempertahankan pelanggan telah menyebabkan banyak 

perusahaan berusaha mengembangkan program pemasaran yang berkesinambungan yang 

ditujukan untuk mempertahankan pelanggan dan meningkatkan loyalitas mereka (Bhattacharya 

1998; Payne 1995). Bagi konsumen dalam pasar massal program ini biasanya berbentllk kartu 

anggota sekaligus kartu kesetiaan. Oari pemi I ikan kartu tersebut, pelanggan akan mendapat 

reward berupa poin-poin, diskon, dan dapat membeli produk lain yang disediakan oleh 

perusahaan. 


2. One to one Marketing Programs 

One to one marketing atau pendekatan pemasaran sec3I'a individual didasarkan 

kepada konsep pemasaran yang berdasarkan perhitungan. Beberapa program ditujukan pada 

pemenllhan pemllasan kebutuhan yang dimiliki oleh pelanggan yang unik dan secara 

individuallperseorangan (Peppers dan Rogers, 1995). SlIatu konsep yang dahulu biasa terdapat 

dalam business to business (B2B) marketing. Saat ini juga diimplementasikan dalam mass 

market dan pelanggan yang menjadi distributor. Oalam market massal, informasi secara 

individu pada pelanggan sekarang memungkinkan biaya yang rendah karen a perkembangan 

teknologi. 


One to one marketing adalah memperlakukan pelanggan secara individual. Beberapa 

programnya bertujuan untuk memberikan kepuasan atas kebutuhan untuk dan kebutuhan 

individu peJanggan. Dalam pasar masal informasi tentang individu pelanggan didapatkan 

dengan biaya yang rendah yang berasal dari pengembangan dalam teknologi informasi. 


3. Partnering Program 
,j 

Tipe ketiga dari program CRM adalah melakukan hubllngan keljasama antara of 
I 

perusahaan dengan pihak lain untuk melayani pemakai akhir dalalll hal ini adalah pelanggan. 
Oalam pasar massal terdapat dua tipe dalam partnering program yaitu pada umumnya co
branding dan affinity program (Teagno: 1995). Oalam Co-branding, dua pemasar 
mengkoillbinasikan keterampilan dan sumberdaya merck untuk menawarkan produk dan jasa 
baru untuk pelanggan pasar massal (Marx, 1994) 

Affinity partnering program adalah hampir sarna dengan Co-branding, kecuali bahwa 

pemasar tidak membllat merek baru. Biasanya Affinity program mencoba membuat keuntungan 

dari keanggotaan pelanggan dalam suatu grup agar terjadi cross selling product dan jasa lain. 

Dalam kasus pelanggan distributor, kerjasama logistik dan pemasaran kooperatif menawarkan 

bagaimana program kerjasama dapat diimplementasikan. DaJam hal kerjasama, pemasaran dan 

pelanggan distributor berkooperasi dan berkolaborasi untuk mengatur persediaan dan 

penawaran logistik dan kadang-kadang mengajak dalam kerjasama pemasaran. 


Untuk pelanggan business-to-business, partnering program mencakup kegiatan 

kerjasama desain, kegiatan kerjasama mengembangkan dan kerjasama memasarkan yang tidal< 

umum lagi pada zaman sekarang, yang dilakukan diantaranya yaitll melakukan kerjasama 

dengan perusahaan lain untuk melayani kebutuhan pelanggan dan memberikan atau 

menyediakan layanan lain yang dibutuhkan pelanggan. 


2.2 Manajemcn Pengetahuan 

Data, informasi dan pengetahuan saling berhubungan. Oata di olah untuk dijadikan inforlllasi , 
kemudian informasi akan dibaca dan dianalisis akan berubah menjadi pengetahuan. Terdapat 
beberapa definisi data, informasi dan pengetahuan pada Tabel 2.2 
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Tabel 2.2 Definisi Data, Informasi dan Pengetahuan 
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Sumber Stenmark (2002) 

Pengetahuan menurut Davenport et. a!. (1998) adalah suatu nilai yang tinggi dari sebuah 
informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Laudon 
(2006) pengetahllan merupakan atribut dari individu dan kumplilan atribut yang ada dari perusahaan. 
Pengetahuan dapat bersifat kognitif, seperti kejadian, psikologikal, tapi dapat juga di simpan di 
perpustakaan dan catatan, sebagai suatu proses bisnis dalam perusahaan dan pengetahuan karyawan 
perusahaan. Pengetahuan dapat dibagi ke dalam : (a) Tacit Knowledge, merupakan pengetahuan yang 
tidak didokumentasikan oleh perusahaan tetapi ada dalam pikiran para karyawan perusahaan. 
Biasanya bersifat informal, tidak dikodefikasi dan tidak terstruktur. Dapat berupa nilai , perspektif, dan 
blldaya, (b) Explicit Knowledge, merllpakan pengetahllan yang didokllmentasikan di dalalll 
perllsahaan. Biasanya bers ifat formal, dikodefikasi dan terstruktllr. Dapat berupa database, manual 
prodllk, kebijakan dan laporan. Untllk lebihjelas dapat dilihat pada gambar 2. 7. 

KrJO''<,c/;ow and lea('n~')g 
Docwnented information embedded INithin the 
thDt carl facilitate action minds of tile people III 

tile organization 

Tacit KnO\l\rledge 

• Per<..mal 
• D:>nte>:t-'F"'cifi: 
• Diffi:ult to formalize 
• Diffi:ult to 

corrnltJ1iCJ ti
• 1,10n; diffi:ul t to 

triJn; f~'r 

Knowleelge guicles actions and informs decisjons. 
--------' 

Slimber: Kidwel et. at (2000:29) 

Gambar 2.7 Tacit and Explicit Knowledge 
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2.3 Customer Loyalty 

Memiliki pelanggan yang loya l ada lah tujuan akhir dari semua perusahaan. Tetapi kebanyakan 
dari perusahaan/produsen tidak mengetahui bahwa loyalitas pelanggan dapat c1ibentuk melalui 
beberapa tahapan , mulai dari menca ri ca lon pelanggan potensial sampai dengan advocate cllstomers 
yang akan membawa keuntungan bagi perusahaan. Loyalitas (Oliver 1996:392) merupakan komitmen 
yang mendalam yang dibuat konsumen untuk melakukan pembelian ulang bagi produk atau jasa 
secara konsisten dimasa yang akan datang. 

Griffin (1995:13) mengemukakan keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh perusahaan 
apabiJa memiliki pelanggan yang loyal antara lain: 

1. Mengurangi biaya pemasaran (karena biaya untuk menarik pelanggan baru lebih mahal). 
2. 	 Mengurangi biaya transaksi (seperti biaya negosiasi kontrak, pemrosesan pesanan, dll). 
3. 	 Mengurangi biaya turn over pelanggan (karena pergantian pelanggan yang lebih sedikit). 
4. 	Meningkatkan penjualan silang, yang akan memperbesar pangsa pasar perusahaan . 
5. Word of Mouth yang lebih positif, dengan asumsi bahwa pelanggan yang loyal juga berarti 


mereka yang merasa puas. 

6. 	Mengurangi biaya kegagalan (seperti biaya penggantian, dll). 

2.3.1 Karakteristik Loyalitas Konsumen 

Pelanggan yang loyal merupakan aset tak ternilai bagi perusahaan, karen a karakteristik dari 
pelanggan yang loyal menurut Griffin (1995:31) antara lain: 

1. Melakukan pembelian secara teratur 
2. 	 Membeli diluar lini produk/jasa 
3. 	 Menolal< produk lain 
4. 	 Menunjukkan kekebalan dari tarikan persaingan (tidak mudah terpengaruh oleh tarikan 


persaingan produk sejenis Jainnya). 


2.3.2 Peningkatan Loyalitas Pelanggan 

Untuk dapat menjadi pelanggan yang loyal , seorang pelanggan harus melalui beberapa 
tahapan. Proses ini berlangsung lama, dengan penekanan dan perhatian yang berbeda untuk masing
masing tahap, karena setiap tahap mempunyai kebutuhan yang berbeda. Dengan memperhatikan 
masing-masing tahap dan memenuhi kebutuhan dalam setiap tahap tersebut, perusahaan memiliki 
peluang yang lebih besar untuk membentuk calon pembeli menjadi pelanggan loyal dan klien 
perusahaan. Hill(1996:60) menjelaskan bahwa tingkatan loyal terbagi atas enam tingkat seperti yang 
terungkap di bawah ini: 
1. 	 Suspects - This segment includes all the buyers of the product/service category in the 

marketplace. Suspects are either unaware ofyour organisations product or service or have no 
inclination to purchase it. 

2. 	 Prospects - Prospects are potential customers who have some attraction towards your 
• ~ 10 j 

organization but have not yet taken to step ofdoing business with you. 
3. 	 Customers - Typically a one-of purchaser of your product (although the category may include 

some repeat buyers) who has no feeling ofloyalty towards your organization. 
4. 	 Clients - Repeat customers who have positive feelings of loyalty towards your organization but 

who support is passive rather than active, loyalty towards your organization. 
5. 	 Advocates - Clients who actively support your organization by recommending it to others. 
6. 	 Partners - A partnership is the strongest form of customer-supplier relationship which is 

sustained both parties see it as mutually beneficial. 
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2.4 	 Manajcmen Hubungan Pelanggan melalui Manajemen Pengctahuan dalam meningkatkan 
Loyalitas Pelanggan 

Dengan era globalisasi menyebabkan persaingan yang sangat pesat. Untuk dapat 
mempertahankan konsumennya perusahaan harus dapat melakukan strategi pemasaran yang baik. 
Strategi pemasaran yang baik adalah strategi pemasaran yang memang dapat memenuhi kebutuhan 
dan keinginan pelanggannya. Kebutuhan dan keinginan pelanggan dapat dipenuhi lewat barang atau 
jasa yang ditawarkan perusahaan . 

Dengan persaingan yang semakin ketat maka diperlukan strategi perusahaan yang tepat agar 
dapat menawarkan barang atau jasa yang tepat, dengan jumlah, tempat, harga dan waktu yang tepat 
kepada konsumennya. Penawaran barang atau jasa diwujudkan dengan bauran pemasaran jasa. Untuk 
dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan maka diperlutkan barang atau jasa yang 
memiliki nilai pelanggan. 

Dengan kondisi persaingan seperti saat ini, lebih mudah bagi perusahaan untuk 
mempertahankan konsumen dari pada harus mencari pelanggan baru. Untllk itu diperlukan program 
untuk mempertahankan agar konsumen tidak berpindah ke barang atau jasa yang ditawarkan pesaing. 
Salah satunya adalah dengan berusaha agar konsumen dapat bertahan. Dengan membuat Konsumen 
bertahan artinya perusahaan memiliki pelanggan-pelanggan yang loyal. 

Strategi manajemen hubungan pelanggan merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan 
perusahaan agar konsumen tetap bertahan untuk melakukan pembelian ulang pada prod uk atau jasa 
perusahaan. Kegiatan manajemen hubungan pelanggan menurut B M Ghodeswar dalam bukunya 
Sheth, Partivar dan Shainesh (2001: 73) dilakukan dengan cara: 

a. Developing customer insight 
Dengan melakukan pengumpulan informasi dari semua hal yang dapat dijadikan interaksi 

antara konsumen dengan organisasi. Fungsi ini difasilitasi dengan membuat database konsumen. 
b. Use of technology in CRM 

Dengan membuat aplikasi teknologi akan menjadikan barang dan jasa yang dihasilkan lebih 
menarik, lebih cepat berkembang, dan dapat mengikuti perubahan sesuai dengan keinginan 
konsumennya. Untuk itu alat-alat yang sering digunakan adalah Electronic point ofsales (EPOS), 
Sales Force Automation, Customer Service Helpdesk, Call Centres, dan Sytem integrations. 
C. Customer contact 

Konsumen dapat dengan mudah melakukan kontak dengan konsumennya. Alat yang paling 
mudah untuk digunakan adalah internet, yang dapat membantu perusahaan meningkatkan 
komunikasi dengan pelanggannya 
d. Personalizing Customer interaction 

Dengan adanya peralatan yang modern dengan dllkungan perkembangan teknologi yang 
didesain lIntuk membantu konsumen dalam membuat keputllsan pembelian. Cara-cara yang dapat 
dilakllkan perusahaan adalah dengan membuat customer communities secara online, selain itu jug 
dengan membuat personalization yaitu dengan membuat produk yang atau jasa yang disesuaikan 
dengan konsumennya secara personal. 
e. Achieving Superior Customer Experience 

Adanya website memungkinkan konsumen untuk mengecek pesanan mereka. Dengan demikian 
penyampaian barang atau jasa dapat sesuai dengan keinginan konsumen. Oleh karena itu, 
perusahaan dapat menciptakan' pengalaman' khusus bagi setiap konsumennya 

Agar perllsahaan dapat melakukan manajemen hubungan pelanggan dengan baik, maka 
diperlukan data, informasi dan pengetahuan agar dapat mengakses pelanggan. Guna dapat menjalin 
hubungan dengan baik kepada pelanggan maka diperlukan sistem informasi yang baik. 
Sistem informasi (Laudon 2006) terdiri data sebagai input, diproses dengan cara melakukan 
k I asi fikasi, pengaturan dan perhitungan untuk memperoleh output berupa i nformasi. Agar kebutuhan 
informasi di dalam perusahaan dapat dipenuhi (Leod 2004) tepat waktu, rei evan, akurat dan lengkap 
maka diperlukan manajemen data, informasi dan pengetahuan yang baik di dalam perusahaan. 

Mengingat pengetahllan terdiri dari dua macam yaitu tacit knowledge dan explicit knowledge. 
Tanpa adanya sistem informasi yang baik akan sulit untuk menyimpan pengetahuan terutama yang 
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bers ifat tacit knowledge. Tetapi dengan berkembangnya teknologi informasi tacit knowledge dapat 
disimpan dengan baik di dalam perusahaan . 

Pengelolaan pengetahuan di dalam perusahaan menjadi sangat penting hal tersebut disebabkan 
pengetahuan adalah harta perusahaan, pengetahuan memiliki bentllk yang 'unik', dalam 
penggunaannya pengetahuan juga haruslah disesuaikan dengan situasi , untllk lebih jelas dapat dilihat 
pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Importallt Dimensions of /(nowledf{e 
/(nowledRe is afirm asset 
Knowledge is an intangible asset 
The Trans/ormation 0/ data into useful in/ormation and knowledge requires organizational 
resources 
Knowledge is not subject to the lay 0/diminishing returns as are physical assets , but instead I 
experiences network eJJecls (law o/expanding returns) as its value increases as more people 
share it 
KnowledRe has different forms 
Knowledge can be either tacit or explicit (codified) 
Knowledge involves know-how, craft, and skill 
Knowledge in volves knowing how to follow precedures 
Knowled'Se involves knowing why , not sim£ly when, things happen (causality) 

. Knowledf{e has a location 
Knowledg e is a cognitive involving mental models and maps 0/ indivuals 
There is both a social and an individual basis ofknowledge 
Knowledge is 'sticky" (hard to move), situated (enmeshed in a firm's culture), and contextual 
(works only in certain situation) 
Knowledge is situational 
Knowledge is condit ional: Knowing when to apply a procedure is just as important as 

.,Iknowing the procedure (conditional) 
Knowledge is related to context: You must know holV to use a certain tool and under what 
circllmtances 
Sumber' Laudon & Laudon (2006.417) 

Berkai tan dengan tujuan pemasaran dimana perllsahaan ingin agar para pelanggannya loyal 
kepada perusahaan, maka salah satu strategi yang dilakukan perusahaan adalah dengan menjalin 
hubungan dengan pelanggan. Seperti dikernukaan diatas, untllk menjalin hubungan dengan pelanggan 
diperlukan kegiatan seperti Developing customer inSight, Use 0/ technology in CRJvI, Customer 
contact, Personalizing Customer Interaction, dan Achieving Superior Customer Experience. Untuk 
melakukan semua kegiatan tersebut diperlukan manajemen pengetahuan. Dengan adanya manajemen 
pengetahuan maka developing customer inSight menjadi lebih efektif. 

Sementara untuk penggunaan teknologi dal am kegiatan manajemen hubungan pelanggan 
dengan manajem en pengetahuan dapat diketahui dengan jelas mana pelanggan yang ada di tingkat 
client, mana yang di tingkat advocate dan mana yang di tingkatpartner. Selain itu dengan manajemen 
pelanggan akan memudahkan untuk melakukan customer contact. Sebab perusahaan tahu betul 
bagaimana caranya untuk berhubungan dengan pelanggan yang satu dan peJanggan yang lain . Cara 
untuk menjaJin hubungan dengan peJanggan akan berbeda-beda, mengingat pelanggan memiliki 
karakteristiknya mas i ng-mas i ng. 

Dari suatu barang atall pun jasa yang dicari pelanggan adalah kepuasan dari mengkonsum si 
barang atau jasa tersebut. Dengan perllsahaan mengetahui betuJ siapa pelanggannya menjadi kan 
perusahaan dapat dengan mudah mengidentifikasi harapan, kebutuhan dan keinginan pelanggan 
tersebut. Sehingga pe rusahaan dapat dengan mlldah melllbuat barang at au jasa yang leb ih sesllai 
(Personalizing) dengan keb lltuhan dan keingingan pelanggan. Selain itLi perusahaan juga dapat 
men ambahkan pelayanan khuSlIS bagi pelanggannya sehingga pelanggan dapat Illelllperoleh Superior 
Customer Experience. Agar dapat melakukan itu semua maka data, informasi dan pengetahuan 
menjadi sangat penting. 
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Pengetahllan tentang konsumen tidak semua merllpakan explicit knowledge, tetapi banyak juga 
yang berupa tacil knoH:ledge. Biasanya karyawan perusahaan lebih mengenal baik seperti apa 
pelanggan yang biasa dilayaninya. Jika pada suatu hari karyawan perusahaan yang biasa melayani 
pelanggan terse but tidak dapat hadir maka perusahaan harus berusaha bagaimana agar pelayanan 
dapat d i berikan seperti yang biasa diteri ma oleh pel anggan tersebut. Oleh karena itu pengetahuan 
tentang konsul11en tadi haruslah disil11pan di perusahan sehingga siapapun yang dapat melayani 
pelanggan terseb ut sebaik biasanya pelanggan tersebut dilayani oleh karyawan perusah aan yang 
sedang tidak hadir. Mengingat hal tersebut maka manajemen pengetahuan sangat diperlukan di dalam 
perusahaan. 

4. Kesimpulan 

Dalam kondisi persaingan yang ketat, perusahaan harus dapat menciptakan keunggulan 
bersaing terutama dalam mempertahankan konsumennya. Salah satu cara yang dapat dilakukan agar 
dapat mempertahankan konsumennya adalah dengan membuat konsumen puas. Kepuasan konsumen 
diperoleh melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumennya. Agar tahu apa yang 
dibutuhkan dan diinginkan konsumennya, perusahaan sebaiknya menjalin hubungan pelanggan. Cara 
untuk dapat memenajemen hubungan dengan pelanggan adalah dengan mengem bangkan pengetahuan 
tentang konsumen dengan lebih detail dengan memanfaatkan database konsumen, dengan 
menggunakan teknologi, dengan melakukan kontak langsung ke konsumen, dengan mel akukan 
personalisasi dal am berinteraksi dengan konsumen serta dengan memberikan pengalaman yang 
superior bagi konsumen. 

Untuk dapat melakukan kegiatan manajemen hubungan perusahaan tersebut, perlu didukung 
oleh data, informasi dan pengetahuan. Pengetahuan tentang konsumen tidak semua merupakan 
explicit knowledge, tetapi banyak juga yang berupa tacil knowledge. Mengingat hal tersebut maka 
manajemen pengetahuan khususnya tentang pelanggan sangat diperlukan di dalam perusahaan. 
Dengan mel11iliki pengetahuan ten tang pelanggan, diharapkan per ll sahaan dapa! l11emenuhi kebutuhan 
dan keinginan pelanggan terse but. Dengan demikian diharapkan perusahaan dapat l11emuaskan 
pelanggannya. Jika pelanggannya merasa puas, diharapkan pelanggan tersebut akan loyal terhadap 
perusahaan. 
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