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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Landasan Teori 

Bisnis tour and travel  sebagai salah satu usaha yang 

berada dalam struktur industri pariwisata  yang menjadi sub 

sektor industri jasa. Pasar yang dihadapi oleh bisnis  tour and 

travel  adalah pasar bisnis dan individu, oleh sebab itu, penelitian 

ini menyoroti bagaimana mempertahankan pasar yang dimiliki. 

Untuk menganalisis, penelitian ini menggunakan beberapa 

variabel yang meliputi kinerja manajemen kerelasian pelanggan, 

kualitas jasa, dan loyalitas pelanggan. Sehingga dalam penelitian 

ini dibutuhkan pemahaman dan kajian teoritik yang meliputi 

konsep kepariwisataan  sebagai landasan untuk menganalisis 

bisnis dan struktur industri bisnis jasa ini, serta konsep dan teori 

pemasaran jasa yang relevan dengan masing-masing variabel 

yang diteliti. Terlebih dahulu, akan dipaparkan tentang konsep 

dan pengertian mengenai Travel Agency atau Biro Perjalanan 

Wisata. 

2.1.1 Pengertian Travel Agency / Biro Perjalanan Wisata  

Biro perjalanan wisata (BPW) adalah kegiatan usaha yang 

bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan 

menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang, atau sekelompok 

orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk 

berwisata.  
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Menurut Effendi (dalam Alma, 2011:350), biro perjalanan 

adalah suatu perusahaan yang mempunyai tujuan untuk 

menyiapkan suatu perjalanan bagi orang-orang yang 

merencanakan untuk mengadakannya.  

Menurut Youti (dalam Alma, 2011:350), biro perjalanan 

suatu perusahaan yang menyelenggarakan, merencanakan, dan 

mengurus segala sesuatu mengenai perjalanan,  

pengadaan penginapan, dan hiburan bagi para wisatawan 

atau orang-orang yang mengadakan perjalanan.  

Dari kedua batasan ini maka dapat diperoleh tiga ciri biro 

perjalanan, yaitu:  

1. Merencanakan suatu perjalanan.  

2. Mengurus dan menyelenggarakan perjalanan.  

3. memperoleh pendapatan dari orang  yang menggunakan 

jasanya.  

Usaha biro perjalanan ini adalah usaha perantara yang 

menghubungkan pelanggan (wisatawan) dengan produsen objek 

wisata. 

Pelanggan  

Wisatawan 

dalam dan luar 

negeri : 

Individu  

Rombongan  

Pegawai  

Pengusaha  

Perantara 

 

Biro  

Perjalanan  

Produsen 

Tempat 

Wisata  

Penginapan  

Usaha 

angkutan  

Restoran  

Bank  

Asuransi  
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Gambar 2.1. Hubungan antara Produsen Jasa, Perantara dan 

pelanggan 

Dari gambar di atas terdapat hubungan timbal balik antara 

tiga lembaga marketing. Produsen-perantara-pelanggan. Ketiga 

lembaga ini saling membutuhkan, guna kelancaran usaha 

masing-masing. Pada biro perjalanan atau agen perjalanan ini 

jasa yang diberikan ialah memberi informasi yang meliputi segala 

macam dan bentuk perjalanan bagi umum. Jasa yang ditawarkan 

biro perjalanan antara lain:  

a. Memberikan informasi tentang fasilitas transportasi, obyek 

wisata, hotel, akomodasi, serta informasi-informasi lainnya yang 

dibutuhkan.  

b. Membuat rencana, memperhitungkan biaya perjalanan, dan 

mengadakan reservation atau pemesanan segala fasilitas 

perjalanan.  

c. Menyelenggarakan penjualan paket penerbangan seperti tour, 

trip, sightseeing.  

Adapun informasi yang dijual meliputi bidang-bidang 

sebagai berikut:  

1. Pengangkutan udara Internasional.  

2. Pengangkutan udara domestik (dalam negeri).  

3. Pengangkutan laut.  

4. Kapal pesiar (cruises).  

5. Hotel-hotel dalam dan luar negeri.  

6. Darmawisata luar dan dalam negeri.  

7. Pengangkutan kereta api luar dan dalam negeri.  

8. Pengangkutan bus luar dan dalam negeri.  
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Informasi ini haruslah informasi yang up to date, karena 

akan memudahkan seseorang menyambung perjalanan dari alat 

transport yang satu ke alat transport lain atau dari satu kota ke 

kota lain.  

Sehingga dapat diartikan bahwa kegiatan biro perjalanan 

wisata meliputi:  

a. Penyusunan dan penyelenggaraan paket wisata  

b. Penyediaan dan atau pelayanan angkutan wisata  

c. Pemesanan akomodasi, restoran dan sarana lainnya  

d. Penyelenggaraan pelayanan perlengkapan (dokumen) 

perjalanan wisata.  

2.1.2 Jasa 

Pembahasan mengenai perusahaan tour and travel  

merupakan pembahasan yang berkaitan dengan ilmu manajemen 

pemasaran jasa. Untuk itu, sebelum dimulai pembahasan 

mengenai konsep variabel-variabel penelitian, maka terlebih 

dahulu akan dibahas mengenai pengertian jasa, karakteristik 

jasa, pemasaran jasa, dan konsep karakteristik jasa tour and 

travel  . 

2.1.2.1 Pengertian Jasa 

Ditemukan berbagai pendapat mengenai pengertian jasa, 

dimulai dari jasa yang diberikan kepada setiap orang, hingga jasa 

sebagai sebuah produk. Lovelock (2002:4) memaparkan dua 

pendekatan mengenai esensi dari jasa yaitu: 

1. Jasa adalah tindakan atau kinerja yang ditawarkan suatu 

pihak kepada pihak yang lainnya, walaupun prosesnya 

mungkin terkait dengan produk fisik, kinerjanya pada 
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dasarnya tidak nyata dan biasanya tidak menghasilkan 

kepemilikan atas faktor-faktor produksi. 

2. Jasa adalah tindakan ekonomi yang menciptakan dan 

memberikan manfaat bagi pelanggan pada waktu dan 

tempat tertentu, sebgai hasil dari tindakan yang 

mewujudkan perubahan yang diinginkan dalam diri, atas 

nama penerima jasa tersebut. 

Kotler (2003:111) menyatakan bahwa jasa adalah setiap 

tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada 

pihak yang lain, yang pada dasarnya tidak berwujud  dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan sesuatu.  Produksinya mungkin saja 

terkait atau mungkin saja tidak terkait dengan produk fisik.  

Zeithaml and Bitner (2003:3) menyatakan “Service are 

deeds, process, and performance”.  Pendapat Zeithaml and 

Bitner mengandung pengertian bahwa jasa merupakan suatu 

tindakan, proses, dan kinerja. Hal yang hampir sama 

dikemukakan oleh Hand and Leong (2000:55) mengemukakan,   

“A service is a process. The process for a particular service 

consists of many backstage and frontstage activities where the 

customer interacts with the service organization. The purpose of 

this interaction is to statisfy some needs and wants of the 

customer, in a way that meets the customer’s expectations and 

gives value to the customer” . Pendapat Hand and Leong ini 

mengandung pengertian bahwa, jasa adalah suatu proses yang 

ditujukan untuk pelayanan khusus yang terdiri dari aktivitas-

aktivitas didepan dan dibelakang layar, dimana para pelanggan 

berinteraksi dengan organisasi jasa. Tujuan dari interaksi ini 

adalah untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan para 
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pelanggan, dan sedikit banyaknya dapat mempertemukan 

harapan pelanggan dan memberikan nilai pada pelanggan 

tersebut. 

Gronroos (1990: 27) menyatakan: A service is an activity or 

series of activities of more or less intangible nature that normally, 

but not necessarily, take place in interactions between the 

customer and service employees a nd/or physical resources or 

goods and/or systems of the service provider, which are provided 

as solutions to customer problems. Sementara itu, Perreault dan 

McCarthy (1996:227) mendefinisikan jasa sebagai suatu tindakan 

yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap pihak lainnya.  

Pengertian yang lebih komprehensif dikemukakan oleh 

Kotler & Keller (2006:372), yang mendefinisikan jasa sebagai: 

any act or performance that one party can offer to another that is 

essentially intangible and does not result in the ownership of 

anything. Its production may or may not be tied to a physical 

product. Sementara itu Bateson (1992:7) tidak mendefinisikan 

jasa, namun berpendapat bahwa jasa adalah suatu tingkat di 

mana suatu manfaat disampaikan kepada pengguna melalui 

dominasi suatu pelayanan daripada benda. Sedangkan Griffin 

dan Ebert (2007) mengemukakan perbedaan antara operasi 

manufaktur dan operasi jasa di mana input dari operasi 

manufaktur adalah benda tangible sedangkan input dari jasa 

adalah orang yang memiliki kebutuhan yang tidak terpuaskan 

sehingga dengan sendirinya outputnya adalah orang yang 

kebutuhannya terpuaskan. 

Berdasarkan definisi jasa yang dipaparkan di atas, pada 

dasarnya menekankan pada suatu rangkaian proses kegiatan 
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yang berhubungan dengan sifat kegiatan yang tidak berwujud 

untuk memenuhi harapan ataupun keinginan pelanggan yang 

bertujuan untuk memberikan kepuasan.  Disamping itu jasa 

memiliki dua pengertian yaitu;  sebagai bagian dari suatu produk 

dan sebagai produk itu sendiri. 

2.1.2.2 Karakteristik Jasa 

Terdapat empat karakteristik utama yang dimiliki jasa 

dimana keempat karakteristik ini sangat mempengaruhi desain. 

Secara umum perbedaan antara barang dan jasa tidak dapat 

dipisahkan dan keduanya merupakan hal yang unik, atau memiliki 

perbedaan relatif kecil, yang merupakan tantangan dalam bisnis 

jasa dan bagi pengusaha yang menjual jasa sebagai tawaran 

utama.  Perbedaan tersebut dapat dilihat berdasarkan 

karakteristik dari masing-masing produk barang dan jasa, 

menurut Zeithaml dan Bitner (2003:20): 

1. Ketidakberujudan (Intangibility) 

Sebagian besar dan umumnya, antara barang dan jasa 

berbeda, jasa memiliki sifat ketidakberujudan. Karena jasa 

lebih mengedapankan kinerja atau kegiatan daripada tujuan, 

jasa tidak dapat dilihat, diraba, dirasa, atau disentuh seperti 

halnya kita dapat merasakan wujud dari berbagai bentuk 

barang.  

Produk industri pariwisata  tidak berwujud (intangibility), 

produk itu tidak bisa dipisahkan, dicoba, disentuh, dicium dan 

bahkan dalam transaksi tidak terjadi hak milik dari produsen 

kepada konsumen. Oleh karena itu dalam pemasaran produk 

industri pariwisata suatu BPW hendaknya dan bahkan 
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merupakan keharusan memiliki informasi yang dapat 

dipercaya oleh calon wisatawan. Untuk itu diperlukan 

eksekutif yang profesional dalam memberikan informasi yang 

dapat dipercaya, khususnya tentang rencana perjalanan yang 

sesuai dengan penawaran paket wisata. 

2. Heterogenitas/keberagaman (Heterogenity) 

Oleh karena jasa merupakan kinerja, yang merupakan 

hasil kerja manusia, tidak ada dua jasa yang akan sama 

tepat. Para karyawan menyampaikan jasa biasanya 

berdasarkan penilaian pelanggan terhadap jasa yang 

disampaikan, dan setiap orang dimungkinkan memberikan 

kinerjanya yang berbeda-beda dari hari ke hari atau bahkan 

dari waktu ke waktu. Heterogenitas atau keragaman juga 

terjadi disebabkan tidak ada dua pelanggan yang sama tepat 

dalam menggunakan jasa; tiap-tiap pelanggan akan memiliki 

perbedaan permintaan jasa atau memiliki pengalaman 

tersendiri akan jasa. Oleh karena itu 

heterogenitas/keragaman berkaitan dengan sebagian besar 

berbagai jasa yang dihasilkan oleh interaksi manusia 

(hubungan antara karyawan dan pelanggan) dan seluruh 

perilaku yang menyertai interaksi tersebut. 

Produk industri pariwisata sangat bervariasi sifatnya, 

selain tidak punya standar yang baku dan kualitasnya sangat 

tergantung pada siapa produsen yang mengemas dan 

memberi pelayanan tentang produk yang dijual. Karena tidak 

konsistennya kualitas produk yang dihasilkan, maka sering 

menimbulkan ketidakpuasan wisatawan. 
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3. Produksi dan konsumsi secara simultan (Simultaneous 

Production and Consumption) 

Bila sebagian besar barang diproduksi terlebih dahulu, 

kemudian dijual lalu dikonsumsi, namun hampir sebagian 

besar jasa langsung dijual kemudian diproduksi dan 

dikonsumsi secara bersama-sama (simultan). Hasil akhir 

(outcome) yang lain dari jasa yang diproduksi dan dikonsumsi 

secara simultan adalah bahwa para produsen jasa 

melibatkan diri mereka sendiri dan bagian produk jasa itu 

sendiri dan merupakan hal yang utama dalam pemberian jasa 

kepada pelanggan. 

Dalam industri pariwisata pada khususnya dan industri 

jasa pada umumnya, produsen dan konsumen hadir pada 

waktu yang bersamaan dalam proses produksi dan konsumsi, 

karena antara produsen dan konsumen tidak ada jarak 

pemisah. Contoh bila seseorang membeli paket wisata untuk 

mengkonsumsinya orang tersebut harus ikut tour yang 

diselenggarakan oleh BPW atau Tour Operator yang menjual 

paket wisata. 

4. Tidak tahan lama (Perishability) 

Ketidaktahanan (perishability) jasa menunjukkan 

ternyata bahwa jasa tidak dapat disimpan, tidak dapat 

disimpan dalam bentuk persediaan, dijual kembali atau 

ditukar kembali kepada produsen jasa. 

Menurut A.Yoeti (2003 : 75) Servis atau produk jasa 

tidak bisa ditabung,   karenanya juga tidak diperlukan gudang 

untuk menyimpan produk yang tidak laku hari ini. Hal ini 

terjadi pada kamar hotel, tempat duduk (seats) pada airline, 
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kereta api, kapal, atau restoran. Contoh,  pesawat Boeing 

747 kapasitas tempat duduknya += 450 seats. Bila dalam 

satu hari Jakarta-Denpasar P.P ada 1 kali penerbangan 

kemudian terjadi pada pemberangkatan (departure) dari 

Jakarta 300 seat yang terjual maka perishabel adalah 150 

seat, sedangkan pada pemberangkatan di Denpasar terdapat 

250 seat yang terjual maka perishable adalah 200 seat 

sehingga total kerugian adalah sebesar (150+200) x harga 

tiket. Kerugian yang disebabkan karena terjadinya perishable 

product ini menjadi masalah dalam pemasaran, baik  airline 

yang bersangkutan, juga pemasaran suatu BPW yang hampir 

selalu menggunakan airline product dalam penyusunan paket 

wisata (package tours). 

2.1.2.3 Pemasaran Jasa 

Saat ini suasana persaingan dari seluruh bisnis menjadi 

semakin intens dan dinamis dari sebelumnya. Salah satu dari 

sektor bisnis yang memiliki tingkat persaingan yang tinggi dan 

menantang adalah industri jasa karena jasa memiliki sifat-sifat 

yang tidak dapat dilihat, disentuh maupun dicicipi. Industri jasa 

pada saat ini merupakan industri yang sangat besar dan berada 

pada tahap pertumbuhan yang pesat. Pertumbuhan dalam 

industri jasa ini terjadi karena jasa yang telah ada saat ini 

semakin berkembang disamping tumbuh pula jenis-jenis jasa 

baru seiring dengan adanya tuntutan dan perkembangan 

teknologi. Dilihat dari konteks globalisasi, pesatnya pertumbuhan 

bisnis jasa antar negara ditandai dengan meningkatnya intensitas 
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pemasaran lintas negara serta terjadinya aliansi berbagai 

penyedia jasa di dunia. 

Perkembangan tersebut pada akhirnya mampu 

memberikan tekanan yang kuat terhadap perubahan-perubahan 

pada regulasi terutama pengurangan proteksi serta memanfaatan 

teknologi baru yang secara langsung akan berdampak kepada 

menguatnya kompetisi dalam industri. Kondisi ini secara 

langsung menghadapkan para pelaku bisnis kepada 

permasalahan persaingan usaha yang semakin tinggi. Dinamika 

yang terjadi pada sektor jasa telihat dari perkembangan berbagai 

industri seperti perbankan, asuransi, penerbangan, 

telekomunikasi, retail, konsultan dan pengacara. Selain itu, 

terlihat pula dari maraknya organisasi nirlaba seperti LSM, 

lembaga pemerintah, rumah sakit, perguruan tinggi yang kini 

semakin menyadari perlunya peningkatan orientasi kepada 

pelanggan atau pelanggan. 

Pemasaran merupakan penghubung antara organisasi 

dengan pelanggannya. Peran penghubung ini akan berhasil bila 

semua upaya pemasaran berorientasi pada pelanggan atau 

pelanggan. Keterlibatan semua pihak dari manajemen puncak 

hingga karyawan pada tingkat operasional dalam merumuskan 

maupun mendukung pelanksanaan pemasaran yang berorientasi 

kepada pelanggan merupakan hal yang mutlak harus dilakukan. 

Lovelock (2002, 65) menyatakan bahwa pemasaran harus 

memenuhi hal-hal sebagai berikut: 

a. Mencakup perumusan upaya strategik yang dilakukan oleh 

manajemen puncak 
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b. Merupakan fungsi dari sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh 

manajemen tingkat bawah, dan 

c. Merupakan sarana bagi upaya untuk menjadikan keseluruhan 

bagian organisasi yang berorientasi kepada pelanggan 

Lovelock (2002, 9) juga mengemukakan perbedaan-

perbedaan yang terdapat pada pemasaran produk jasa 

dibandingkan dengan pemasaran produk fisik yaitu (1) pelanggan 

tidak menentukan kepemilikan jasa, (2) hasil produk jasa bersifat 

tidak nyata, (3) keterlibatan pelanggan dalam proses produksi 

sangat besar, (4) orang merupakan bagian dari produk jasa, (5) 

terdapat banyak variasi dalam menghasilkan masukan dan 

keluaran, (6) banyak jasa yang sangat sulit untuk dinilai oleh 

pelanggan, (7) tidak diperlukan tempat penyimpanan, (8) waktu 

merupakan faktor yang relatif lebih penting, dan (9) sistem 

penyampaian jasa banyak melibatkan saluran distribusi fisik dan 

elektronik. 

2.1.3 Manajemen Kerelasian Pelanggan (Customer 

Relationship Management) 

Pada tahun 1960-an, pemasaran ditujukan kepada pasar 

industri. Pemasaran non profit atau pemasaran sosial menjadi 

fokus pemasaran pada tahun 1970-an. Selanjutnya pada tahun 

1980-an sektor jasa yang mendapat perhatian, sampai akhirnya 

pada tahun 1990-an, relationship marketing (RM) mendapatkan 

perhatian yang meningkat. Pada konsep yang baru ini, 

penekanan terletak pada interaksi antara perusahaan dengan 

berbagai jaringan hubungan, tidak hanya dengan pelanggan 

tetapi dengan semua pihak yang berkepentingan terhadap 

perusahaan atau yang disebut dengan stakeholders.  
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Hubungan  adalah aset yang paling mendasar bagi suatu 

perusahaan melebihi apapun juga karena hubungan menentukan 

masa depan suatu perusahaan. Karena itu pengembangan dari 

RM merubah paradigma pemasaran mulai dari persaingan dan 

konflik sampai kepada kerjasama yang saling menguntungkan, 

serta independen dan saling ketergantungan. RM lebih 

menekankan kepada kerjasama daripada kompetisi dan konflik 

diantara para pemasar. Konsep ini berdasarkan kepada 

pembentukan nilai antara perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan kepada perusahaan. Dalam hal ini kerjasama 

sangat dibutuhkan untuk menciptakan nilai tersebut. Pada 

pendekatan pemasaran transaksional, penekanan terletak pada 

pasar masa di mana pelanggan tidak diketahui. Tujuannya agar 

pelanggan memilih satu merek tertentu diantara berbagai macam 

merek yang ada. Hal ini menyebabkan timbulnya persaingan 

antara para pemasar dengan pelanggan.  

Dalam menjalin suatu hubungan, perusahaan harus 

mengetahui karakteristik tertentu yang dibutuhkan untuk 

membuktikan bahwa suatu hubungan  itu eksis sehingga dapat 

memberikan sumbangan yang positif terhadap hubungan  

tersebut. Menurut Hollensen (2003) terdapat dimensi kunci dalam 

membangun sebuah hubungan, yaitu (1) ikatan, yang merupakan 

bagian dari suatu hubungan  di mana kedua pihak membentuk 

suatu kesatuan untuk mencapai tujuan; (2) kepercayaan, yaitu 

suatu keyakinan di mana masing-masing pihak akan menepati 

janjinya dan tidak akan merugikan pihak lainnya; (3) empati, yaitu 

dimensi dari hubungan  bisnis yang memungkinkan kedua pihak 

melihat situasi dari sudut pandang pihak lawannya yang dapat 
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diartikan sebagai usaha memahami hasrat dan keinginan 

seseorang; dan yang terakhir adalah (4) resiprokal, yaitu di mana 

kedua pihak saling memberikan sesuatu yang menguntungkan 

keduanya.  

  Berdasarkan konsep mengenai RM seperti yang telah 

diuraikan sebelumnya maka muncullah apa yang dinamakan 

dengan Manajemen Kerelasian Pelanggan (Customer 

Relationship Management) yang dalam hal ini perusahaan 

menjalin hubungannya dengan pelanggan. Konsep ini 

menekankan pada pelanggan karena dalam hal ini pelanggan 

dianggap sebagai ujung tombak suatu usaha. Seiring dengan 

berubahnya dinamika bisnis saat ini maka peran pelanggan pun 

terus menerus mengalami perubahan di mana dewasa ini 

pelanggan semakin terlibat dalam komunikasi yang aktif dan 

eksplisit dengan perusahaan sebagai penghasil produk atau jasa 

tersebut. Yang lebih penting lagi, saat ini komunikasi tersebut 

tidak lagi dikendalikan oleh perusahaan. Pelanggan secara 

individu dapat mengetahui dan mempelajari perusahaan yang ia 

hadapi dengan pengetahuan mereka sendiri atau dari 

pengetahuan pelanggan lain dari perusahaan tersebut. Oleh 

karena itu kini pelanggan telah berubah dari audiens menjadi 

pemain di atas panggung.  

Mengingat semakin tingginya peran pelanggan bagi suatu 

perusahaan maka dirasakan perlu untuk menjalin hubungan yang 

lebih mendalam dan dalam jangka panjang dengan pelanggan 

atau yang lebih dikenal dengan istilah Manajemen Kerelasian 

Pelanggan (Customer Relationship Management).  
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Menurut Storbacka dan Lehtinen (2001:4) ada tiga konsep 

dari Manajemen Kerelasian Pelanggan (Customer Relationship 

Management). Konsep yang pertama adalah penciptaan nilai 

pelanggan yang bertujuan tidak hanya untuk memaksimalkan 

pendapatan dari transaksi tunggal, melainkan keunggulan 

bersaing yang tidak hanya berdasarkan harga, tetapi juga 

berdasarkan kemampuan provider untuk membantu pelanggan 

menghasilkan nilai untuk mereka sendiri dan untuk membina 

hubungan  jangka panjang dengan pelanggan.  

Konsep kedua adalah dengan melihat produk sebagai 

suatu proses dalam hal ini perbedaan antara barang dan jasa 

tidak berarti lagi. Produk dilihat sebagai suatu entitas yang 

mencakup pertukaran antara proses yang dijalankan provider 

dengan proses yang dijalankan oleh pelanggan. Melalui 

pertukaran ini kompetensi provider sebagian dipindahkan ke 

dalam penciptaan nilai pelanggan. Karena itu diferensiasi produk 

menjadi diferensiasi proses sehingga membuka peluang yang tak 

terbatas yang menghasilkan berbagai macam hubungan .  

Konsep ketiga adalah tanggung jawab provider. Suatu 

perusahaan dapat membina hubungan yang lebih kuat hanya jika 

perusahaan bertanggung jawab dalam membangun hubungan  

tersebut dan menawarkan para pelanggannya untuk 

menghasilkan nilai-nilai untuk mereka sendiri. 

Fokus dari Manajemen Kerelasian Pelanggan (Customer 

Relationship Management) itu sendiri adalah untuk memperbaiki 

tingkat kepuasan pelanggan, meningkatkan loyalitas pelanggan 

dan meningkatkan pendapatan dari pelanggan yang ada, dalam 

menghadapi tingginya tingkat persaingan, globalisasi dan 
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perputaran pelanggan serta perkembangan biaya pengakuisisian 

pelanggan. Dengan diterapkannya Manajemen Kerelasian 

Pelanggan (Customer Relationship Management), 

memungkinkan perusahaan untuk memiliki kapabilitas dalam 

memahami perilaku pembelian pelanggan dengan lebih baik dan 

untuk menentukan tipe komunikasi yang bagaimana yang 

seharusnya dijalankan dalam menghadapi pelanggan.  

Pada dasarnya tujuan Manajemen Kerelasian Pelanggan 

(Customer Relationship Management) adalah mengenali 

pelanggan yang terbaik dan memberikan kepercayaan terhadap 

pelanggan, memenuhi harapan mereka dan membuat hidup 

mereka berubah, maka pelanggan suatu perusahaan tidak boleh 

diperlakukan secara sama (Storbacka dan Lehitnen; 2001: 42). 

Pelanggan melakukan keputusan pembelian tidak hanya 

berdasarkan harga dan produknya saja, tetapi berdasarkan 

keseluruhan pengalaman mereka yang mencakup produk dan 

harga serta seluruh interaksi mereka dengan perusahaan. Jika 

perusahaan dapat menyampaikan interaksi pemasaran, 

penjualan, jasa, serta dukungan secara konsisten maka 

perusahaan akan diberikan penghargaan berupa loyalitas 

pelanggan dan nilai pelanggan, hal yang sangat penting dalam 

keunggulan bersaing. 

Interaksi merupakan komponen penting bagi setiap inisiatif 

Manajemen Kerelasian Pelanggan (Customer Relationship 

Management). Perlu diingat bahwa interaksi tidak muncul hanya 

melalui pemasaran dan saluran penjualan saja tetapi dapat 

dilakukan dengan cara yang berbeda dalam area yang berbeda 

dari suatu organisasi. Mulai dari distribusi dan penyampaian 
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kepada customer service dan situs web. Untuk membina 

hubungan, suatu organisasi harus memilih keyakinan bahwa 

seluruh area organisasi mempunyai kemudahan akses terhadap 

informasi pelanggan yang relevan dan berguna. Pelatihan 

mengenai bagaimana menggunakan informasi pelanggan ini 

harus diberikan untuk menjembatani interaksi perusahaan 

dengan pelanggan berdasarkan kebutuhan pelanggan dan nilai 

pelanggan yang potensial. Dengan memiliki akses terhadap 

informasi serta pelatihan yang benar, suatu organisasi akan siap 

dalam meningkatkan nilai yang akan disampaikan ke pelanggan. 

Semakin sering perusahaan berinteraksi dengan pelanggan 

dan mempelajarinya, semakin mudah perusahaan mengetahui 

nilai terbesar bagi suatu perusahaan. Pandangan ini akan 

membantu usaha untuk mendapatkan pelanggan yang paling 

berharga. Pemahaman perusahaan terhadap segmen pelanggan 

yang paling berharga dapat membuat usaha mendapatkan 

pelanggan meningkat secara efektif karena perusahaan dapat 

melakukannya dengan menggunakan saluran, media, produk, 

penawaran, dan waktu yang tepat serta pesan yang relevan.  

Sukses atau tidaknya ketahanan pelanggan bagi suatu 

perusahaan akan tergantung kepada kemampuan organisasi 

untuk secara konsisten menyampaikan tiga prinsip utama yaitu 

menjaga interaksi dengan melaksanakan forum dialog dua arah 

dan tidak berhenti mendengarkan, selalu menyampaikan definisi 

pelanggan tentang nilai, dan waspada terhadap perubahan dan 

bersiap untuk memodifikasi jasa perusahaan dan menilai 

proposisi sesuai dengan perubahan. Dengan menjaga tiga prinsip 

utama ini, siklus Manajemen Kerelasian Pelanggan (Customer 
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Relationship Management) akan berlanjut. Dengan bergeraknya 

suatu tahapan menuju tahapan berikutnya, pandangan dan 

pemahaman perusahaan akan meningkat. Begitu juga dengan 

implementasi dari proses Manajemen Kerelasian Pelanggan 

(Customer Relationship Management) dan hasil diferensiasi 

perusahaan di pasar. 

Sheth, Parvatiyar dan Shainesh (2002: 86) 

mengungkapkan bahwa Manajemen Kerelasian Pelanggan 

(Customer Relationship Management) mempunyai tiga tipe 

program, yaitu continuity marketing, one to one marketing dan 

partnering program. Ketiga program tersebut mempunyai bentuk 

yang berbeda-beda yakni untuk pemakai akhir, pelanggan 

distributor, atau pelanggan business to business. Tabel 2.1 

menyajikan berbagai tipe dari program Manajemen Kerelasian 

Pelanggan (Customer Relationship Management) untuk tipe 

pelanggan yang berbeda. 

 Tabel 2.1. Program Manajemen Kerelasian Pelanggan 

(Customer Relationship Management) 

Customer 

Types/ 

Program types 

Mass Marketing Distributor Business to 

Bussines Types 

Continuity 

Marketing 

After Marketing 

Loyalty Programs 

Cross Selling 

Continuous 

Replinshment 

ECR Programs 

Special Sourcing 

Arrangement 

One To One 

Marketing 

Permission 

Marketing 

Personalization 

Customer 

Business 

Development 

Key Account 

Global Account 

Programs 
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Partnering/ 

Co-Marketing 

Affinity Partnering 

Co Branding 

Logistics 

Partnering 

Joint Marketing 

Strategic 

Partnering 

Co-Design 

Co-Development 

Sumber: Sheth, Parvatiyar, dan Shainesh (2001:11).  

Perhatian yang besar untuk mempertahankan pelanggan 

telah menyebabkan banyak perusahaan berusaha 

mengembangkan continuity marketing program yang ditujukan 

untuk mempertahankan pelanggan dan meningkatkan loyalitas 

mereka (Parvatiyar dan Sheth; 2001: 11). Bagi pelanggan dalam 

pasar misal, program ini biasanya berbentuk program kartu 

keanggotaan dan juga kartu loyalitas di mana pelanggan sering 

diberi penghargaan yang dapat berupa layanan khusus secara 

individu, poin untuk upgrades, diskon, serta pembelian silang. 

Untuk pelanggan distributor, continuity marketing program 

dilaksanakan dalam bentuk program-program penambahan yang 

berkelanjutan mulai dari program manajemen Just in Time (JIT) 

sampai kepada respon pelanggan, temasuk di dalamnya proses 

pemesanan elektronik dan perencanaan sumber material. Dalam 

pasar bisnis, program ini berbentuk program pelanggan khusus 

atau perjanjian sourcing khusus termasuk single sourcing, dual 

sourcing, dan network sourcing, serta perjanjian sourcing Just in 

Time (Parvatiyar dan Sheth; 2001: 11). Premis dasar dari 

program continuity marketing adalah untuk mempertahankan 

pelanggan dan meningkatkan loyalitas melalui pelayanan khusus 

jangka panjang yang berpotensi untuk meningkatkan nilai melalui 

saling mempelajari masing-masing pihak. 

One to one marketing atau pendekatan pemasaran secara 

individual merupakan suatu program yang ditujukan pada 
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pemenuhan pemuasan kebutuhan yang dimiliki oleh pelanggan 

yang unik dan secara individual. Suatu konsep yang dahulu biasa 

terdapat dalam business to business marketing saat ini juga 

diimplementasikan dalam konteks pasar massal dan pelanggan 

distributor.  Dalam pasar massal, informasi pelanggan secara 

individu dapat diperoleh dengan biaya rendah sehubungan  

dengan tingginya tingkat perkembangan teknologi informasi dan 

ketersediaan data. Dengan menggunakan informasi online dan 

database, interaksi pelanggan individu, para pemasar mencoba 

untuk memenuhi kebutuhan unik dari pelanggan secara masal. 

Informasi pelanggan individu digunakan untuk membangun 

pemasaran interaktif dan program pasca pemasaran dalam 

mengembangkan pelanggan (Parvatiyar dan Sheth; 2001: 12). 

Untuk pelanggan distributor, program ini berbentuk 

customer business development. Hubungan ini memerlukan 

tindakan kooperatif dalam penciptaan nilai. Dalam konteks pasar 

bisnis, dikenal dengan program key account management dimana 

para pemasar membentuk tim pelanggan yang menjembatani 

sumber daya perusahaan sesuai dengan kebutuhan pelanggan 

individual. Program ini memerlukan sumber alokasi sumber daya 

yang ekstensif dan perencanaan gabungan dengan pelanggan. 

Program ini dilaksanakan untuk pelanggan domestic yang 

berlokasi ganda. 

Tipe ketiga dari program Manajemen Kerelasian Pelanggan 

(Customer Relationship Management) adalah hubungan 

kemitraan antara pelanggan dan para pemasar untuk melayani 

kebutuhan pemakai akhir. Dalam pasar masal terdapat dua tipe 

partnering program yaitu Co-branding dan Affinity Partnering. 
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Dalam Co-branding dua pemasaran menggabungkan sumber 

daya dan keahlian mereka untuk mengalokasikan produk dan 

jasa lanjutan untuk pelanggan pasar masal (Parvatiyar dan 

Sheth; 2001: 12). Affinity partnering program mirip dengan Co-

branding hanya saja para pemasar tidak menciptakan merek baru 

tetapi menggunakan strategi endorsement. Biasanya program ini 

mencoba untuk mengambil keuntungan dari keanggotaan 

pelanggan dalam satu kelompok untuk melakukan pembelian 

silang terhadap produk atau jasa lainnya.  

2.1.4 Kualitas Jasa 

2.1.4.1 Pengertian  

Kompetisi global memberikan penekanan baru pada 

sejumlah prinsip dasar bisnis. Bentuk penekanan tersebut berupa 

diperpendek siklus kehidupan produk dan memfokuskan pada 

pentingya kualitas, harga yang bersaing, dan produk inovative. 

Menurut Cateora dan Graham (2007,p.39), kualitas 

dapat didefinisikan ke dalam dua dimensi : kualitas dari 

perspektif pasar  dan kualitas kinerja. Keduanya merupakan 

konsep penting, namun pandangan pelanggan atas kualitas 

produk lebih banyak kepada kualitas dari perpektif pasar 

dibandingkan dengan kualitas hasil. 

Selain itu, pelayanan terhadap pelanggan mempunyai 

pengaruh yang dominan dalam kegiatan usaha suatu 

perusahaan. Apabila pelayanan terhadap pelanggan tidak 

dilaksanakan dengan baik, akan mengakibatkan kepercayaan 

pelanggan terhadap perusahaan akan berkurang dan pelanggan 

akan berusaha mencari perusahaan lain yang memberikan 
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pelayanan yang lebih memuaskan. Hal ini dapat menjadi 

penyebab turunnya penjualan perusahaan oleh karena itu 

pelayanan terhadap pelanggan perlu dilaksanakan dengan 

baik sehingga sasaran perusahaan dapat tercapai. 

Menurut Kotler, Amstrong, Ang, dkk. (2005, p.220), 

“Service is any activity or benefit that one party can offer to 

another that is essentially intangible and does not result in 

ownership of anything.” Artinya pelayanan itu , bukan sekedar 

kegiatan atau untuk mencari keuntungan saja, tetapi merupakan 

salah satu bagian penting yang ditawarkan dimana sifatnya tidak 

terlihat dan hasilnya tidak bersifat kepemilikan siapa pun. 

Sehingga setiap pelayanan yang diberikan tidak hanya 

memberikan gambaran kepada pelanggan bahwa pelayanan dari 

perusahaan tersebut memuaskan tetapi secara tidak langsung 

membangun citra perusahaan yang lebih baik. Oleh sebab itu, 

terutama perusahan jasa, pelayanan merupakan hal yang 

utama yang harus diperhatikan guna membangun hubungan 

yang baik dengan pelanggan. 

Dalam jurnal Mohammad Rizan, dkk (2008), menyimpulkan 

bahwa peningkatan Kualitas Jasa akan memberikan dampak 

yang baik untuk meningkatkan loyalitas. Kualitas Jasa memiliki 

pengaruh langsung terhadap loyalitas dan mempengaruhi 

loyalitas melalui kepuasan. 

Menurut Tjiptono (2005, p.59), Kualitas Jasa adalah tingkat 

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat 

keungulan untuk memenuhi keinginan pelanggan. 

Menurut Simamora (2004, p.180), definisi Kualitas Jasa 

adalah berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan 
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keinginan pelanggan serta penyampaian untuk mengimbangi 

harapan pelanggan. 

Dalam jurnal Agyapong (2010), “Service quality has also 

been defined by zepiel (1990) as customer perceptionof how well 

a service meets or exceeds their expectations, service quality is 

commonly noted as a critical prerequisite and determinant of 

competitiveness for establishing and sustaining satisfying 

relationships with customer.” 

Dari beberapa pendapat yang ada, dapat disimpulkan 

bahwa Kualitas Jasa adalah upaya perusahaan untuk 

memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggannya guna 

membangun dan mempertahankan hubungan yang memuaskan 

pelanggan. 

2.1.4.2 Lima Dimensi Jasa / Pelayanan 

Menurut Umar (2005, p.237), pengukuran terhadap 

Kualitas Jasa dinyatakan dalam lima dimensi Kualitas Jasa yaitu: 

1. Bentuk fisik (Tangible) 

 Untuk mengukur penampilan fisik, kenyamanan dan 

kebersihan. 

2. Kehandalan (Reliability) 

 Merupakan kemampuan perusahaan dalam memberikan 

jasa yang tepat waktu dan dapat diandalkan. 

3. Daya Tangkap (Responsiveness) 

 Mampu memberikan pelayanan yang cepat dan efisien 

terhadap pelanggan. 

4. Jaminan (Assurance) 

 Mengukur kemampuan dan kesopanan karyawan. 
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5. Empati (Emphaty) 

 Pengukuran meliputi: komunikasi yang baik dan memiliki 

perhatian pribadi antara karyawan dengan pelanggan. 

2.1.4.3  Manfaat Kualitas Jasa 

Menurut Simamora (2003, p.180), keberhasilan suatu 

perusahaan dalam membangun bisnisnya, tidak luput dari 

peran pelayanan yang baik dan memuaskan pelanggan. 

Kualitas Jasa akan memberikan manfaat yang cukup besar bagi 

perusahaan sebagai berikut : 

1. Pelayanan yang istimewa (nilai pelayanan yang benar-benar 

dialami pelanggan melebihi harapannya) atau sangat 

memuaskan merupakan suatu basis untuk penetapan  harga 

premium. 

2. Pelayanan istimewa membuka peluang untuk diversifikasi 

produk dan harga. Misalnya pelayanan dibedakan menurut 

kecepatan pelayanan yang diminta oleh pelanggan yaitu 

tariff mahal dibebankan untuk pelayanan yang membutuhkan 

penyelesaian paling cepat. 

3. Menciptakan loyalitas pelanggan. Pelanggan yang loyal tidak 

hanya potensi untuk penjualan yang sudah ada tetapi juga 

untuk produk-produk baru dari perusahaan. 

4. Pelanggan yang terpuaskan merupakan sumber informasi 

positif bagi perusahaan dari produk-produk kepada pihak 

luar, bahkan mereka dapat menjadi pembela bagi 

perusahaan khususnya dalam menangani isu-isu negative. 

5. Pelanggan merupakan sumber informasi bagi perusahaan 

dalam hal intelijen pemasaran dan pengembangan 
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pelayanan atau produk perusahaan pada umumnya. 

Kualitas yang baik berarti menghemat biaya-biaya seperti 

biaya untuk mendapatkan pelanggan baru, untuk memperbaiki 

kesalahan, membangun kepercayaan, membangun citra 

karena prestasi dan sebagainya. Jadi mempertahankan 

pelanggan yang sudah ada dengan Kualitas Jasa yang 

memuaskan adalah suatu hal yang penting. 

2.1.4.4 Proses Kualitas Jasa 

Menurut Reid dan Bojanic (2010, p.55), “The service 

quality process is the product of expectations and perceptions 

of a firm’s management, its employees, and the customers it 

serves”.  Yang  artinya  produk  dari  harapan  dan  persepsi  

manajer  suatu  perusahaan,  para karyawan  dan  pelanggan  

sebagai  pusatnya.  Ketika  dimana  perbedaan  dalam  harapan  

atau persepsi dari pelayanan, sesuatu yang potensial untuk 

suatu celah dalam ketersediaan Kualitas Jasa. Perusahaan perlu 

mendiagnosa kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. 

Singkatnya, ketika pelanggan merasa puas, mereka akan lebih 

menyukai pembelian dari penyedia layanan tersebut  kembali.  

Dalam  jangka  panjang,  apabila  mereka  terus  merasa  puas,  

mereka  akan menjadi pelanggan yang loyal. Kesempatan dalam 

pelayanan adalah kesempatan terakhir yang tersedia ketika 

dimana suatu perbedaan antara harapan pelanggan dari 

suatu pelayanan dan persepsi  mereka  yang  bersifat  nyata  

ketika  dikonsumsi.  Ketika  perbedaan  ini  terjadi,  ini 

merupakan salah satu hasil atau lebih kesempatan yang terjadi 
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dalam proses Kualitas Jasa. Terdapat 5 kesempatan potensial 

dari Kualitas Jasa yaitu 

1. Knowledge gap, dimana terjadi ketika persepsi manajer 

dari harapan  pelanggan yaitu perbedaan dari harapan 

nyata. Gap ini mungkin menjadi pendahulu dari gap lainya 

dalam proses Kualitas Jasa. 

2. Standards gap, dimana lebih kepada perbedaan yang bisa 

terjadi antara persepsi manager tentang apa yang 

diharapkan pelanggan dan bagaimana proses 

menyampaikan layanan dibuat untuk memenuhi harapan. 

3. Delivery gap, dimana terjadi ketika terdapat perbedaan 

antara pelayanan dalam spesifikasi penyampaian layanan. 

4. Communications gap, dimana terjadi ketika perbedaan 

antara penyampaian layanan dan janji layanan melalui 

komunikasi eksternal perusahaan dengan pelanggan. 

5. Service gap, dimana terjadi ketika jasa yang dipersepsikan 

tidak konsisten dengan jasa yang diharapkan. Gap ini bisa 

menimbulkan sejumlah konsekuensi negative, seperti 

contohnya memberikan kualitas buruk, dampak negative 

akan dirasa terhadap citra perusahaan. 

2.1.5 Loyalitas Pelanggan 

2.1.5.1 Pengertian Loyalitas Pelanggan 

Menurut Oliver (1996) dalam Hurriyati (2005, p.128) 

mengungkapkan definisi loyalitas pelanggan sebagai berikut: 

“Customer loyalty is deefly held commitment to rebuy or 

repatronize a preferred product or service cinsistenly in the 
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future, despite situation influences and marketing efforts having 

the potensial to cause switching behavior”. 

Dari definisi diatas terlihat bahwa loyalitas adalah 

komitmen untuk bertahan secara mendalam untuk melakukan 

pembelian ulang atau berlangganan kembali produk atau jasa 

terpilih secara konsisten di masa yang akan datang, meskipun 

pengaruh situasi dan usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi 

untuk menyebabkan perubahan perilaku. 

Menurut Griffin (2004) yang dikutip oleh Hurriyati 

(2005,p.129), “Loyalty is defined as non random purchase 

expressed over time by some decision making unit” 

bedasarkan definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa loyalitas 

lebih mengacu pada wujud perilaku dari unit-unit 

pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian secara 

terus-menerus barang atau jasa suatu perusahaan yang dipilih. 

Menurut Griffin (2005,p.11) loyalitas yang meningkat 

dapat menghemat biaya perusahaan sedikitnya di 6 bidang: 

1. Biaya pemasaran menjadi berkurang (biaya pengambil 

alih pelanggan lebih tinggi dari pada biaya 

mempertahankan pelanggan). 

2. Biaya transaksi menjadi lebih rendah, seperti negosiasi, 

kontrak dan pemesanan order. 

3. Biaya  perputaran  pelanggan  (customer  turn  over)  

menjadi  berkurang  (lebih  sedikit pelanggan hilang atau 

berpindah pada kompetitor. 

4. Keberhasilan proses cross-selling menjadi meningkat, 

menyebabkan pangsa pelanggan lebih besar. 

5. Pemberitaan dari mulut ke mulut atau mouth to mouth 
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(viral marketing) menjadi lebih positif dengan 

6. Asumsi para pelanggan yang loyal merasa puas akan 

produk atau jasa yang ditawarkan. 

7. Biaya kegagalan menjadi menurun (seperti biaya 

penggantian). 

2.1.5.2 Persyaratan Loyalitas 

Dua faktor yang sangat penting bila ingin mengembangkan 

loyalitas: 

1. Keterikatan  yang  dirasakan  pelanggan  terhadap  

produk  atau  jasa  dibentuk  dari  dua dimensi, yaitu: 

- Tingkat preferensi (seberapa besar keyakinan 

pelanggan terhadap produk atau jasa tertentu) 

- Tingkat diferensiasi produk (seberapa signifikan 

pelanggan membedakan produk atau jasa tertentu) 

2. Pembelian berulang 

Pembelian yang dilakukan secara terus menerus oleh 

pelanggan karena faktor loyalitas pelanggan dan 

kepercayaan pelanggan terhadap produk atau jasa. 

2.1.5.3 Tahapan Loyalitas 

Menurut  Griffin  (2002,  p.35),  di  dalam  Hurriyati  (2005,  

p.140),  membagi  tahapan loyalitas sebagai berikut: 

1. Suspect meliputi semua orang yang mungkin akan 

membeli barang atau jasa perusahaan tetapi belum tau 

apapun mengenai perusahaan dan barang atau jasa 

yang ditawarkan. 

2. Prospects yaitu orang-orang yang memiliki kebutuhan 
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akan suatu produk atau jasa dan  yang mempunyai 

kemampuan untuk membelinya. Dalam pengertiannya 

adalah meskipun pelanggan belum melakukan 

pembelian, pelanggan tetap mengetahui keberadaan 

perusahaan barang atau jasa yang ditawarkan, 

karena seseorang telah merekomendasikan barang atau 

jasa tersebut kepadanya. 

3. Disqualified Prospects yaitu Prospect yang telah 

mengetahui keberadaan barang atau jasa , tetapi tidak 

mempunyai kebutuhan akan barang atau jasa tersebut. 

4. First Time Customer yaitu pelanggan yang membeli untuk 

pertama kalinya dan masih tergolong pelanggan baru. 

5. Repeat Customer yaitu pelanggan yang telah 

melakukan pembelian suatu produk sebanyak dua kali 

atau lebih, mereka adalah yang melakukan pembelian 

atas produk yang sama sebanyak dua kali atau lebih, 

atau membeli dua macam produk yang berbeda dalam 

dua kesempatan yang berbeda pula. 

6. Client yaitu membeli semua barang atau jasa  yang  

ditawarkan,  pelanggan  yang membeli secara teratur 

yang sudah memiliki hubungan dengan jenis pelanggan 

ini sudah kuat dan berlangsung lama pelanggan seperti 

ini tidak mudah terpengaruh oleh produk pesaing. 

7. Advocates yaitu seperti halnya client, advocates membeli 

barang atau jasa yang ditawarkan serta juga melakukan 

pembelian secara teratur atau rutin. Namun mereka 

mendorong teman-teman mereka agar membeli barang 

atau jasa untuk di rekomendasikan pada orang lain. 
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Dengan begitu secara tidak langsung mereka telah 

membantu melakukan pemasaran untuk perusahaan 

dan membawa pelanggan untuk perusahaan. 

Tahapan loyalitas yang diungkapkan Griffin dikenal dengan 

istilah sebagai “profit generator system”. Cara kerja profit 

generator system sebagai berikut: Pertama, seluruh suspects 

masuk ke dalam system pemasaran, kemudian akan tersaring 

menjadi qualified prospect dan disqualified prospects. Dalam 

hal ini, disqualified prospect tidak menguntungkan bagi 

perusahaan, maka disqualified prospects keluar dari system, 

sementara qualified prospects masuk ke proses-proses 

selanjutnya. Semakin cepat menentukan disqualified 

prospects, semakin menguntungkan bagi perusahaan karena 

proses ini menghabiskan uang dan waktu yang dimiliki. 

Kemudian seluruh qualified prospect difokuskan menjadi “first 

time buyer”, setelah itu didorong menjadi repeat customers, 

loyal client dan paling akhir menjadikan mereka sebagai 

advocates bagi perusahaan dimana advocates ini akan 

mempengaruihi orang lain agar membeli produk atau jasayang 

ditawarkan dari perusahaan. 

2.1.5.4 Definisi Empat Cabang Dari Loyalitas 

Dalam Griffin (2005, p.10) menayatakan ada empat aspek 

dalam pengukuran loyalitas: 

1. Melakukan pembelian berulang secara teratur 

Pelanggan yang merasa puas dengan produk atau jasa 

yang dibelinya, akan melakukan pembelian kembali. 

2. Membeli antarlini produk dan jasa 
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Selain melakukan pembelian produk atau jasa utama, 

pelanggan juga membeli produk di luar keinginan. 

3. Merekomendasi kepada orang lain 

Memberikan rekomendasi kepada orang lain mengenai 

pembelian produk dan jasa pada perusahaan tersebut. 

4. Menunjukan kekebalan terhadap tarikan pesaing 

Pelanggan tidakan mudah beralih pada perusahaan lain 

yang menawarkan produk atau jasa yang serupa. 

2.1.6 Hubungan Antar Variabel 

2.1.6.1 Hubungan antara CRM dan Loyalitas Pelanggan 

Menurut penelitian dalam jurnal Mojtaba P. Salami 

(2009), “CRM is a strategy where banks to build and manage 

long-term relationships with their customers. Researchers 

have shown that CRM implementation can provide better 

customer service, as well as improvement and management of 

customer expectations and loyalty (Cho et.al., 2001; Reich 

held, 1996; Reichheld & Sassari, 1990, Romano, 2001; Winer, 

2001). “Dari kutipan tersebut dapat kita ketahui bahwa 

penerapan akan CRM sangatlah diperlukan dimana selain 

meningkatkan pelayanan tetapi juga memperbaiki dan 

mengelola sesuai dengan harapan dan loyalitas pelanggan. 

Menurut penelitian Mosad Zineldin (2006), “A company 

has to creat customer relationships that deliver value beyond 

the provided by the core products. This involves added tangible 

and intangible elements to the core products this creating and 

enchancing the “product surrounding”. One  
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necessary expecting result of the creation of value added is 

customer loyalty.  

This is an important function to ensure the fulfillment of 

given customer requirenments and companies profits, survival 

and competitive positioning.” 

Dari penelitian tersebut dapat kita ketahui bahwa 

sebuah perusahaan harus menciptakan hubungan pelanggan 

yang akan menghantarkan nilai tambah di samping yang 

diberikan oleh produk-produk. Hal ini melibatkan penambahan 

unsur berwujud dan tidak berwujud dengan produk inti sehingga 

menciptakan dan meningkatkan “Produk surrounding”. Salah 

satu hasil yang perlu diharapkan dari terciptanya nilai tambah 

adalah loyalitas pelanggan. 

2.1.6.2 Hubungan antara Kualitas Jasa dan Loyalitas 

Pelanggan 

Bedasarkan hasil penelitian Rahim Mosahab. Osman 

Mahamad and T.Ramayah (2010), “In addition, finding of this 

research show that there is a positive and meaningful relation 

among all fivefold dimensions of service quality with satisfaction 

and loyalty”. Dari kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

hubungan antara Kualitas Jasa dengan k e p u a s a n  d a n  

loyalitas pelanggan saling berkaitan satu sama lainya.  

Menurut Lovelock dan Witz (2011), “The foundation for true 

loyalty lies in customer satisfaction, for which service quality is 

a key input”. Dari kutipan tersebut dapat kita ketahui bahwa 

untuk membuat loyalitas yang sesunguhnya perlu kepuasan 

pelanggan dimana  kualitas Jasa sebagai inputnya. 
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2.1.6.3 Hubungan CRM, Kualitas Jasa, dan Loyalitas 

Pelanggan. 

Keterkaitan antar variabel dengan mengkaji jurnal 

penelitian sebelumnya mengenai CRM dan kualitas jasa terhadap 

loyalitas pelanggan  terlihat dalam Tabel 2.2 dibawah ini : 

Tabel 2.2. Jurnal Hasil Penelitian Sebelumnya 

Authors  
Model 

Penelitian  
Variabel Inti  

Hasil 

Penelitian 

 Ala`a Nimer 

AbuKhalifeh1 & 

Ahmad Puad 

Mat Som (2012 

; 136) 

Service Quality 

Management in 

Hotel Industry: 

A Conceptual 

Framework for 

Food and 

Beverage 

Departments  

- Service quality  

- Guest 

satisfaction  

- Customer 

loyality 

Terdapat 

pengaruh 

factor kualitas 

jasa terhadap 

kepuasan 

tamu serta 

terhadap 

loyalitas tamu 

yang 

menginap 

Lin, Chen-Hsien 

(2006) 

Relationship 

between guest 

perceptions of 

service quality 

And customer 

loyalty in the 

hotel industry in 

south Florida  

- Tangibilty  

- Emphaty  

- Responsiveness 

- Reability 

- Assurance 

-  repeat-

patronage 

intention,  

- price 

Terdapat 

pengaruh 

dimensi dari 

kualitas jasa 

terhadap 

dimensi 

loyalitas 

pelanggan  
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Authors  
Model 

Penelitian  
Variabel Inti  

Hasil 

Penelitian 

insensitivity,  

-  wordof- 

- mouth  

Rajnish Jain 

Sangeeta Jain 

Upinder Dhar 

(2003 ; 1) 

Measuring 

customer 

relationship 

Management 

1. Sales 

2. Profits 

3. Market Share 

4. New Customers 

5. Customer 

Turnover or 

Defection Rate 

6. Cost reduction 

7. Service time 

8. Complaints 

CRM dapat 

meningkatkan 

sales, profit, 

market share, 

new customer, 

customer turn 

over, cost 

reduction, 

service time, 

pengurangan 

tingkat 

komplain 

Choi Sang 

Long1, Raha 

Khalafinezhad1, 

Wan 

Khairuzzaman 

Wan Ismail2 & 

Siti Zaleha Abd 

Rasid2 (2013;  

247) 

Impact of CRM 

Factors on 

Customer 

Satisfaction and 

Loyalty 

- Behavior of the 

employees 

- Quality of 

services and 

products  

- Relationship 

development  

- Interaction 

management  

CRM 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

kepuasan dan 

loyalitas 

pelanggan 

 Ehsan 

Ahadmotlaghi, 

Dr. Prafulla 

Analysis of crm 

programs 

practiced by 

- Service quality 

-  Trust 

- Communication 

CRM 

berpengaruh 

kuat terhadap 
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Authors  
Model 

Penelitian  
Variabel Inti  

Hasil 

Penelitian 

Pawar (2012 ; 

119) 

passengers’ 

Airline industry 

of india and its 

impact on 

Customer 

satisfaction and 

loyalty 

- Customization 

- Commitment 

- Flight patterns 

- Involvement 

kepuasan dan 

loyalitas 

pelanggan 

penumpang 

pesawat 

terbang 

Hugar & . Vaz 

(2010 ; 143) 

CRM 

implementation  

- The formulation 

of the CRM 

implementation 

team  

- Sorting 

preliminary 

issues 

- Preparation for 

implementation  

- Implementation 

of CRM 

technology  

- Constant 

evaluation and 

monitoring of the 

project for 

performance  

Hasil penelitian 

menunjukan 

bahwa 

beberapa 

factor yang 

diimplementasi

kan cukup 

penting dalam 

proses CRM 

Injazz J. Chen 

and Karen 

Understanding 

customer 

- People : 

organization 

Hasil penelitian 

menunjukan 
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Authors  
Model 

Penelitian  
Variabel Inti  

Hasil 

Penelitian 

Popovich (2003 

; 672) 

relationship 

management 

(CRM) : People, 

process and 

technology   

culture 

facilitative 

leadership  

- Process : cross 

functional 

integration 

training 

communication  

- Technology  

bahwa 

beberapa 

factor pople, 

proses dan 

teknologi 

diimplementasi

kan di bank 

cukup penting 

dan baik  

dalam proses 

 Mukerjee and 

Singh (2009 ; 

65) 

CRM 

performance  

CRM vision  

CRM goals  

CRM 

implementation  

beberapa 

factor visi, 

tujuan dan 

implementasi 

CRM yang 

diimplementasi

kan cukup 

penting 

Cristobal, 

Eduard,  

Flavian & l 

Quinaliu (2007 ; 

317) 

CRM : 

implementation & 

performance  

Servqual  

Satisfaction  

Loyalty  

Hasil penelitian 

menunjukan 

bahwa 

beberapa 

factor yang 

diimplementasi

kan dalam 

proses CRM 

berpengaruh 
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Authors  
Model 

Penelitian  
Variabel Inti  

Hasil 

Penelitian 

terhadap 

kepuasan dan 

loyalitas 

 Zineldin (2006 ; 

430) 

Multidimensional 

model of quality 

attributes 

impacting the 

level of CRM 

strategy and 

loyalty level  

Total quality  

Satisfaction & 

loyalty  

Positive CRM 

strategy  

Digambarkan 

beberapa 

proses kualitas 

jasa dan 

kepuasan 

sebagai hasil 

positive dari 

pelaksanaan 

proses CRM  

 

Sumber : Diadaptasi oleh Peneliti dari berbagai sumber 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ala`a Nimer 

AbuKhalifeh1 & Ahmad Puad Mat Som (2012 ; 136), tentang 

management hubungan pelanggan (CRM) : strategi ke 

implementasi, tujuan dari CRM adalah secara efektif dan efisien 

meningkatkan akuisisi dan penahanan pelanggan. Pelanggan 

yang menguntungkan dengan memulai membangun dan 

hubungan-hubungan pemeliharaan yang sesuai dengan mereka. 

Kemajuan teknologi informasi dapat membantu pengembangan 

hubungan pelanggan. Tujuan dari artikel ini untuk menguji 

perkembangan CRM dan mengusulkan model implementasi 

CRM. 
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1. Menguji peran dari model CRM dan mempertimbangkan dan 

menganggap penting strategi pengembangan CRM  

2. Untuk mendiskusikan asal usul dan peranan dari CRM  

3. Meninjau ulang pendekatan alternatif pengembangan ke 

pengembangan strategi CRM  

4. Mengusulkan model untuk strategi CRM  

5. Menggunakan struktur model untuk membantu 

mengidentifikasikan keuntungan riset dimasa yang akan 

datang  

Ada 5 proses untuk pengembangan strategi CRM yaitu : 

1. Suatu proses pengembangan  

2. Penciptaan nilai  

3. Pengintegrasian multichannel 

4. Manajemen informasi  

5. Penilaian kinerja 

Pengembangan model yang dilakukan dalam artikel ini 

adalah tentang strategi dan implementasi model. Model ini 

mempunyai dua komponen utama, unsur-unsur implementasi 

CRM. Ada 4 unsur untuk sukses implementasi CRM : 

- CRM project management  

- CRM readiness assessment  

- CRM change management  

- Employee engagement  

Proses pengembangan strategi adalah proses pertama 

yang dipertimbangkan karena menggambarkan sasaran hasil dan 

parameter untuk aktivitas organisasi CRM. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Lin, Chen-Hsien (2006) 

menggunakan metode analisis kuantitatif yang objek 

penelitiannya adalah pada 141 hotel yang ada di Florida. Tujuan 

dari penelitian dalam artikel ini adalah untuk melihat bagaimana 

CRM dapat dikembangkan disektor perhotelan. CRM dipandang 

sebagai suatu cara untuk mengintegrasikan penjualan, 

memasarkan dan melayani pelanggan untuk jangka panjang. Ada 

dua model yang dikembangkan yaitu customer database dan 

customer intelligence. 

Rajnish Jain Sangeeta Jain Upinder Dhar (2003 ; 1), 

meneliti tentang implementasi dan pengembangan model strategi 

manajemen hubungan pelanggan yang dilakukan di RBS Royal 

Bank of Canada. Walaupun RBC sudah menggunakan CRM 

sebagai suatu strategi, namun masih ada kekurangan-

kekurangan berkenaan dengan implementasi strategi. Strategi 

tersebut yang menghambat sasaran RBC dalam upaya mencapai 

kesetiaan pelanggan. Alat utama yang dimanfaatkan untuk 

memastikan (Bahamas) adalah percakapan, wawancara dan 

email pribadi. Dengan informasi yang diberikan melalui survai 

untuk memperoleh wawasan mengenai bagaimana manajemen 

hubungan pelanggan dipandang oleh organisasi. 

Pengembangan model  yang dilakukan oleh Choi Sang 

Long1, Raha Khalafinezhad1, Wan Khairuzzaman Wan Ismail2 & 

Siti Zaleha Abd Rasid2 (2013;  247) adalah tentang variabel  

yang mempengaruhi manajemen hubungan pelanggan bank. 

Model yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah 

effectiveness of CRM strategies in Banks, yang terdiri dari 3 
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variabel inti yaitu Behavior of the employees, Quality of services 

and products, Relationship development Interaction management. 

Bank adalah pemegang peranan penting bagi perekonomian 

negara manapun. Namun untuk bertahan hidup dilingkungan 

bisnis yang kompetitif, bank perlu fokus untuk membangun dan 

mempertahankan hubungan klien dan untuk mengidentifikasi 

bagaimana karyawan mempengaruhi hubungan ini. Pengaruh 

variabel dalam artikel ini berkaitan dengan pegawai bank pada 

manajemen hubungan pelanggan dari sebuah bank. Dalam 

artikel ini diungkapkan bahwa knowledge ability variabel dan 

sikap karyawan bank memiliki dampak signifikan secara statistik 

pada efektivitas dan strategi CRM bank. Strategi bagi bank untuk 

meningkatkan knowledge ability karyawan mereka dan sikap 

dalam rangka untuk memastikan CRM lebih efektif. Yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah klien bank Nelson Mandela 

Metropolitan in South Africa.  

Menurut Injazz J. Chen and Karen Popovich (2003 ; 672) . 

Pelanggan strategis mendapatkan keuntungan-keuntungan yang 

lebih tinggi dari awal service dari ATM. Industri perbankan 

menawarkan telepon perbankan, perbankan tata jaringan dan 

lain-lain. Ada 4 variabel yang dikembangkan dalam artikel ini 

yaitu :  

1) people, dalam pengembangan dari CRM menurut 

professional misalnya Brown (2000) mengemukakan ada 3 

CRM development customer strategy, product and marketing 

channel & infra structure construction. Menurut Knox et.al 

(2003) ada 5 CRM development yaitu : strategic 
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development, value creation, channel and media integration, 

information management & performance assessment. 

2) procces, CRM penting ketika suatu daya dorong kunci 

stategis suatu bisnis adalah keakraban pelanggan bank. 

Bank perlu mengintegrasikan front office.  

3) tecnology, manajemen hubungan pelanggan tergantung pada 

pengintegrasian yang tepat suatu variasi dari sumber data. 

Data bisnis, seluruh perusahaan dikumpulkan dari data 

pelanggan dalam front office.  CRM memerlukan perusahaan 

untuk menginvestasikan prasarana IT. IT management 

adalah meletakan strategi manajemen kedalam praktek. 

Praktek, termasuk kontak pelanggan dan CRM dapat 

menggunakan media online untuk mengarahkan pelanggan. 

Bank-bank perlu membangun berbagai saluran seperti 

ATM, i Banking, PC Banking (perbankan komputer pribadi), FEDI 

(pertukaran data elektronik keuangan), PDA (Personal Data 

Asisten), telepon yang dilengkapi dengan GSM atau WAP. Bank-

bank perlu membangun hubungan pelanggan untuk menarik 

pelanggan (nasabah) baru dan mempertahankan nasabah yang 

sudah ada. 

Hugar and Vaz (2010 : 143) dalam papernya tentang 

implementasi CRM di Indian Public Sector Banks. Terdapat lima 

variabel dalam pelaksanaan CRM yaitu : the formulation of the 

CRM implementation of CRM technology, and constant 

evaluation and monitoring of the project for performance. 

Mukerjee and Singh (2009 : 65) menulis paper tentang 

CRM performance. Dalam analisisnya menggunakan 3 variabel 
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yaitu CRM vision, CRM goals & CRM implementation. Paper ini 

membahas mulai dari aspek CRM yang dimulai dengan visi CRM, 

dan kemudian menuju kedalam sasaran-sasaran CRM dan 

proses implementasi CRM penelitian-penelitian kedalam CRM 

menegaskan bahwa 60% dari proyek-proyek CRM berakhir 

dalam kegagalan (Kale, 2004). Perusahaan-perusahaan 

konsultan juga telah menjalankan penelitian kedalam aspek ini 

dan menyebutkan bahwa hampir 70% dari implementasi-

implementasi CRM telah gagal sebagaimana dijanjikan (IBM 

Website article, 2004). Dalam paper ini mengusulkan suatu 

karangan yang dapat digunakan untuk menjalankan pendekatan 

strategis. Diharapkan laju keberhasilan CRM dapat ditingkatkan 

dengan menggunakan suatu pendekatan strategis. Paper ini juga 

memperlihatkan aspek-aspek seperti visi CRM dan juga 

menyoroti aspek-aspek kritis dari sasaran sasaran CRM dan 

proses implementasinya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Cristobal, et-al (2007 : 317) 

mengukur fenomena CRM yang dibentuk dari mutu pelayanan. 

Pandangan peneliti beranggapan bahwa unsur terpenting dalam 

CRM adalah mutu. Model penelitian ini dirumuskan untuk 

menjawab permasalahan yang berkaitan dengan mutu 

pelayanan. Sejauh ini jumlah penelitian yang ada masih belum 

dapat memberikan penjelasan yang lengkap dan mudah untuk 

memahami pengukuran mutu pelayanan dalam membentuk 

perilaku pelanggan yang loyal kepada perusahaan. Temuan 

dalam penelitian ini menggambarkan hubungan segitiga yang 

membentuk sinergi  yang positif antara mutu pelayanan, 

kepuasan pelanggan dan loyalitas. Penelitian ini memberikan 
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pijakan penting bahwa implementasi dan hasil CRM ditentukan 

dari implementasi dan hasil mutu pelayanan. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Zineldin (2006 : 

430) berusaha untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi tinggi rendah pendekatan mutu pelayanan, 

kepuasan dan loyalitas serta CRM. Model penelitian telah 

merumuskan kerangka positif. CRM telah menjadi prioritas studi 

bagi para peneliti dan praktisi. Pada berbagai studi CRM 

menghasilkan berbagai keuntungan bagi perusahaan, namun dari 

pengamatan mereka berbagai studi tersebut masih sedikit yang 

meneliti pada wilayah yang paling mendasar yaitu pelanggan. 

Sementara inti rumusan CRM adalah pelanggan sebagai tujuan 

utama strategi CRM. Kesimpulan penelitian ini bahwa nilai 

strategis dari penelitian ini adalah memperkuat justifikasi 

pemahaman CRM. Mutu pelayanan merupakan dasar sukses 

penerapan strategi CRM. Mutu pelayanan menghasilkan kinerja 

yang diharapkan pelanggan. Kepuasan akan membentuk perilaku 

yang loyal. 

2.2 Kerangka Pemikiran  

Kerangka pemikiran merupakan alur berpikir yang 

sistematis sebagai jawaban teoritis  terhadap fenomena yang 

muncul sebagai kesenjangan antara fakta dan kondisi ideal 

berkaitan dengan manajemen kerelasian pelanggan yang 

diterapkan oleh PT Berjaya Abadi tour and travel  dalam rangka 

memenuhi Kualitas jasa dan  meraih loyalitas pelanggan. 

Jawaban ini dikaji secara metode ilmiah berdasarkan literatur-
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literatur yang digunakan dalam penelitian ini. Didasarkan atas 

pemikiran bahwa manajemen kerelasian pelanggan ditujukan 

untuk meraih loyalitas pelanggan PT Berjaya Abadi tour and 

travel, maka definisi operasional dari Manajemen Kerelasian 

Pelanggan (Customer Relationship Management) dalam 

penelitian ini adalah proses keseluruhan untuk membangun dan 

memelihara hubungan pelanggan yang menguntungkan melalui 

pemahaman terhadap pelanggan dan penghantaran nilai 

pelanggan yang optimal dalam jangka panjang melalui continuity 

marketing, one to one marketing dan partnering program. 

Kerangka logis yang mendasari definisi manajemen 

kerelasian pelanggan ini adalah dikarenakan perusahaan jasa 

yang dikenal sebagai tour and trevel, dalam menjalankan 

kegiatan bisnisnya, sangat erat kaitannya dengan kemampuan 

mengelola hubungannya dengan pihak pelanggan. Saat ini peran  

agen tour and travel semakin diakui eksistensinya dalam 

memberikan layanan produk perjalanan. Dikarenakan pengguna 

jasa tour and travel yang masih relatif sedikit, maka pihak 

manajemen  harus memfokuskan perhatiannya pada bagaimana 

membina hubungan yang baik dengan para pelanggan mereka. 

Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa pelanggan tersebut 

tidak dengan serta merta beralih ke perusahaan lain apabila para 

pelanggan tersebut menemukan ada pihak perusahaan lain yang 

memberikan pelayanan yang lebih baik dari perusahaan  yang 

sekarang ini mereka gunakan. 

Analisis sub variabel dari  kinerja manajemen kerelasian 

pelanggan untuk mendapatkan gambaran yang jelas 

menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Sheth, Parvatiyar 
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dan Shainesh (2002:86), bahwa manajemen kerelasian 

pelanggan mempunyai tiga tipe program, yaitu continuity 

marketing, one to one marketing dan partnering program. Ketiga 

tipe program ini dinilai sangat tepat untuk membentuk 

manajemen kerelasian pelanggan yang ada pada perusahaan 

tour and travel dalam rangka menciptakan loyalitas pelanggan. 

Pada subvariabel continuity marketing, indikator yang 

digunakan adalah pemberian pelayanan berkelanjutan yang 

dilakukan oleh perusahaan, dengan ukuran penilaiannya adalah 

tingkat manfaat dari metode pembayaran dan daya tarik 

kebijakan tarif yang diberikan oleh perusahaan tour and travel. 

Pada subvariabel One-to-one Marketing indikator yang digunakan 

adalah pelaksanaan usaha dalam memberikan jasanya kepada 

pelanggan, dengan ukuran penilaiannya adalah tingkat kunjungan 

perusahaan khusus kepada klien dan tingkat daya tarik 

pemberian hadiah yang diberikan. Selanjutnya, untuk subvariabel 

Partnering Program, terdapat dua buah indikator dan ukuran. 

Indikator pertama yang digunakan adalah kerjasama yang 

dilakukan perusahaan dalam melayani pelanggan. Indikatornya 

adalah penyelenggaraan customer gathering dengan klien, 

dimana ukuran penilaiannya adalah tingkat manfaat customer 

gathering yang diadakan oleh perusahaan dengan kliennya. Dan 

untuk indikator lainnya adalah dalam hal pelaksanaan kegiatan 

promosi. 

Definisi operasional variabel kualitas jasa dalam penelitian 

ini adalah kriteria dasar suatu jasa yang diharapkan pelanggan 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka dimana 

tingkat pemenuhannya berbanding lurus dengan kepuasan 
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pelanggan dan memiliki pengaruh  besar terhadap loyalitas 

pelanggan. Perusahaan tour and travel   menampung aspirasi 

dari pengguna jasa mereka, dimana perusahaan tersebut akan 

menilai tentang apa yang diberikan kepada pelanggannya dapat 

memuaskan pelanggan apabila kebutuhan, keinginan dan 

permintaan dari pelanggan dapat dipenuhi dengan sebaik-

baiknya, sehingga dapat memuaskan para pelanggan dan 

akhirnya mereka diharapkan akan menggunakan jasa 

perusahaan tour and travel   dikemudian hari. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat kerangka 

hubungan elemen-elemen CRM, kualitas jasa dan loyalitas 

pelanggan adalah sebagai berikut : 
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Gambar 2.2. Kerangka hubungan antara CRM dan Kualitas Jasa 

Terhadapa Loyalitas Pelanggan 

2.3 Hipotesis 

 

Berdasarkan pada pola hubungan antar variable maka 

disusun gambaran hipotesis sebagai berikut :  

Hipotesis 1 :  

Customer relationship management berpengaruh secara 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

Manajemen Hubungan 

Pelanggan 

 Continuity Marketing 

 One to One Marketing 

 Partnering Program 
Loyalitas 

Pelanggan 

 

 Repeat Purchase 

 Refers Others 

 Across Product 

 Immunity 

 

Kualitas Jasa 

 Tangible 

 Reliability 

 Responsiveness 

 Assurance 

 Emphaty 
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Hipotesis 2 : 

Kualitas jasa berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas 

Pelanggan 

 

Hipotesis 3 :. 

 Customer relationship management dan kualitas jasa 

berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap loyalitas 

Pelanggan  PT.Berjaya Abadi Tour & Travel 

  

Gambar 2.3. Model penelitian : hubungan antar variable 

Keterangan : 

X1 = Manajemen Kerelasian  

X2 = Kualitas Jasa  

Y = Loyalitas Pelanggan 

 = Nilai Sisa  
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