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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

Pembahasan kajian teori dan kerangka pikir ini bertujuan untuk 

menerangkan atau mempertahankan konsep-konsep teori yang berhubungan 

dengan permasalahan dalam peneliatan agar terarah dan sistematis. 

Kegunaan dari kerangka teoritis memuat teori-teori yang akan 

mempermudah menjawab permasalahan dalam teori. Dari kerangka teoritis inilah 

konsep operasional dirumuskan dan untuk mempermudah pelaksanaan penelitian 

dilapangan.
9
 

Adapun teori-teori yang menjelaskan dan menjadi landasan guna 

mengarahkan penelitian dan memperoleh kebenaran dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Strategi 

A. Definisi Strategi 

Menurut Cangara
10

, strategi adalah seni dimana melibatkan kemampuan 

intelegensia atau pikiran untuk membawa semua sumber daya yang tersedia dalam 

mencapai tujuan dengan memperoleh keuntungan yang maksimal dan efisien. 

Strategi menghasilkan gagasan dan konsepsi yang dikembangkan oleh para 

praktisi. 

Menurut David
11

, strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka 

panjang yang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi georafis, 

diversifikasi, akusisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengetatan, 

divestasi, likuidasi, dan usaha patungan atau joint venture. Strategi adalah aksi 

potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya 

                                                             
9
 Jalaludin Rahmat. Metode Penelitian Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosda 

Karya,1996), hal.220. 
10

Hafied Cangara.Perencanaan & Strategi Komunikasi, (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2013), hal.61. 
11

 David, Fred R. Strategic Management: Concept and Cases,(United States: Prentice 

Hall, 2006), hal 18-19. 
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perusahaan dalam jumlah besar.Rangkuti berpendapat bahwa strategi
12

 adalah 

perencanaan induk yang komprehensif, yang menjelaskan bagaimana perusahaan 

akan mencapai semua tujuan yang telah di tetapkan berdasarkan misi yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

Strategi perusahaan nerupakan rumusan perencanaan komperehensif 

tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi akan 

memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan 

bersaing.
13

 Jadi strategi adalah suatu hal-hal yang direncanakan untuk dilakukan 

agar tercapainya visi, misi, dan tujuan atau sasaran perusahaan baik dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang. 

 

B. Tipe Strategi 

Menurut David, ada 4 macam tipe-tipe strategi
14

, antara lain: 

a. Strategi Integrasi 

1. Integrasi ke Depan (Forward integration) 

Integrasi ke depan (forward integration) adalah upaya memiliki atau 

meningkatkan kendali atas distributor atau pengecer. Saat ini semakin banyak 

perusahaan manufaktur (pemasok) yang menjalankan strategi integrasi kedepan 

dengan cara mendirikan situs web untuk menjual produk-produk mereka secara 

langsung kepada konsumen. Strategi tersebut menyebabkan gejolak di sejumlah 

industri. 

2. Integrasi ke Belakang (Backward integration) 

Integrasi ke belakang (backward integration) adalah strategi untuk mencoba 

memiliki atau meningkatkan kontrol terhadap perusahaan pemasok. Strategi ini 

sangat tepat di gunakan ketika perusahaan pemasok saat ini tidak dapat 

diandalkan, terlalu mahal, atau tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka. 

Persaingan global juga memacu perusahaan untuk mengurangi jumlah 

                                                             
12

 Rangkuti, Freddy. Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis,(Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama,2013)hal 183. 
13

J. David Hunger, Thomas L. Wheelen. Manajemen Strategis, (Yogyakarta: Andi),hal      

16. 
14

David, Fred R. Manajemen Strategis: Konsep, (Jakarta: Salemba Empat, 2009) hal. 252-

272. 
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pemasoknya dan menuntut pelayanan dan mutu yang lebih baik dari yang ada 

sekarang ini. 

3. Integrasi Horizontal (Horizontal Integration) 

Strategi pertumbuhan integrasi horizontal dilakukan melalui akuisisi 

perusahaan pesaing yang memiliki line of business yang sama. Yang dapat 

dilakukan dalam strategi ini adalah dengan meningkatkan ukuran perusahaan, 

meningkatkan penjualan, keuntungan dan pasar potensial dari perusahaan. 

 

b. Strategi Intensif 

1. Penetrasi Pasar (Market Penetration) 

Strategi penetrasi pasar berusaha meningkatkan pangsa pasar untuk produk 

dan jasa yang sudah ada di pasar melalui usaha pemasaran yang gencar. Strategi 

ini sering di gunakan sendirian atau di kombinasikan dengan strategi lainnya. 

Penetrasi pasar dapat terdiri dari upaya menambah jumlah pramuniaga, 

menambah belanja iklan, melakukan promosi penjualan ekstensif, atau 

meningkatkan upaya publisitas. 

2. Pengembangan Pasar (Market Development) 

Pengembangan pasar terdiri dari upaya memperkenalkan produk atau jasa 

yang ada ke wilayah geografis baru. Berikut ini adalah panduan mengenai kapan 

pengembangan pasar dapat menjadi strategi yang efektif : 

1) Ketika ada saluran-saluran distribusi baru yang dapat diandalkan, murah, dan 

bermutu baik. 

2) Ketika organisasi sangat berhasil dalam hal yang di kerjakannya. 

3) Ketika ada pasar baru yang belum di manfaatkan dan belum jenuh. 

4) Ketika organisasi mempunyai modal maupun sumber daya manusia yang di 

perlukan untuk mengelola operasi yang semakin besar. 

5) Ketika organisasi mempunyai kapasitas produksi yang berlebihan. 

6) Ketika lingkup industri dasar organisasi menjadi global dengan cepat. 

3. Pengembangan Produk (Product Development) 

Pengembangan produk adalah strategi yang berupaya meningkatkan 

penjualan dengan memperbaiki atau memodifikasi produk/jasa yang sudah ada. 
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Pengembangan produk biasanya memerlukan biaya yang besar untuk penelitian 

dan pengembangan. Lima hal yang bisa dijadikan pedoman kapan sebaiknya 

menerapkan strategi pengembangan produk secara efektif, yaitu : 

1) Ketika organisasi mempunyai produk sukses yang mencapai tahap 

kematangan dalam daur hidupnya; idenya adalah menarik para pelanggan 

yang puas untuk mencoba produk-produk baru (yang lebih baik) karena 

mereka memiliki pengalaman positif dengan produk atau jasa organisasi saat 

ini. 

2) Ketika organisasi bersaing dalam industri dimana perkembangan teknologi 

terjadi sangat cepat. 

3) Ketika para pesaing utama menawarkan produk dengan mutu lebih baik dan 

harga yang sebanding. 

4) Ketika organisasi bersaing dalam industri yang tumbuh cepat. 

5) Ketika organisasi mempunyai kemampuan penelitian dan pengembangan 

yang sangat kuat 

 

c. Strategi Diversifikasi 

Pada strategi diversifikasi ini terbagi menjadi 3 jenis, anatara lain: 

1. Diversifikasi Konsentris 

Enam hal yang bisa menjadi pedoman kapan diversifikasi konsentris tepat 

dilakukan,yaitu : 

1) Ketika organisasi bersaing dalam industri yang tidak tumbuh atau 

pertumbuhannya lambat. 

2) Ketika menambah produk baru, namun masih terkait, akan meningkatkan 

penjualan produk yang ada saat ini secara signifikan. 

3) Ketika produk baru, namun masih terkait, dapat di tawarkan dengan harga 

yang sangat bersaing. 

4) Ketika produk baru, namun masih terkait mempunyai fluktuasi penjualan 

musiman yang menyeimbangkan fluktuasi penjualan perusahaan tersebut saat 

ini. 
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5) Ketika produk-produk organisasi saat ini dalam tahap daur hidup produk yang 

menurun. 

6) Ketika organisasi mempunyai tim manajemen yang kuat. 

2. Diversifikasi Horisontal (Horizontal Diversification) 

Menambah produk atau jasa baru yang tidak terkait untuk pelanggan yang 

sudah ada disebut diversifikasi horizontal (Horizontal diversification). Resiko 

strategi ini tidak sebesar diversifikasi konglomerat karena perusahaan pasti sudah 

mengenal pelanggan yang sudah ada. 

3. Diversifikasi Konglomerat (Conglomerate Diversification) 

Menurut Purwanto (2008:120) “strategi ini dilakukan dengan cara 

mengakuisisi perusahaan lain yang memiliki line of business yang sama sekali 

berbeda”. Strategi ini dilakukan untuk beberapa alasan, di antaranya : 

1) Perusahaan di dalam industri yang pertumbuhannya lambat mengakuisisi 

perusahaan yang berada dalam industri yang berkembang cepat dengan tujuan 

untuk meningkatkan pertumbuhan total. 

2) Perusahaan yang memiliki kelebihan uang cash sering mendapatkan bahwa 

investasi dalam industri yang berbeda merupakan strategi yang sangat 

menguntungkan. 

3) Perusahaan yang mengakuisisi memiliki kemampuan manajemen, finansial 

dan teknik serta pemasaran yang bisa diaplikasikan kepada perusahaan yang 

lebih lemah sehingga dapat meningkatkan kemampuan laba perusahaan yang 

lemah tersebut. 

4) Perusahaan melakukan diversifikasi dengan maksud membagi-bagi risiko ke 

dalam beberapa industri. 

 

d. Strategi Defensif 

1. Rasionalisasi biaya (Retrenchment) 

Rasionalisasi biaya (retrenchment) terjadi ketika suatu organisasi melakukan 

restrukturisasi melalui penghematan biaya dan aset untuk meningkatkan kembali 

penjualan dan laba yang sedang menurun.Rasionalisasi biaya dirancang untuk 

memperkuat kompetensi pembeda dasar organisasi. 
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2. Divestasi (Divestiture) 

Menjual suatu divisi atau bagian dari organisasi disebut divestasi 

(Divestiture). Divestasi sering digunakan untuk meningkatkan modal yang 

selanjutnya akan digunakan untuk akuisisi atau investasi strategis lebih lanjut. 

Divestasi dapat menjadi bagian dari strategi rasionalisasi biaya menyeluruh untuk 

melepaskan organisasi dari bisnis yang tidak menguntungkan, yang memerlukan 

modal terlalu besar atau tidak cocok dengan aktivitas lainnya dalam perusahaan. 

3. Likuidasi (Liquidation) 

Likuidasi (liquidation) adalah menjual semua aset sebuah perusahaan secara 

bertahap sesuai nilai nyata aset tersebut. Likuidasi merupakan pengakuan 

kekalahan dan akibatnya bisa merupakan strategi yang secara emosional sulit 

dilakukan. 

 

C. Fungsi Strategi 

Adapun fungsi-fungsi strategi menurut David
15

, antara lain: 

a. Dapat membantu perusahaan dalam menyusun strategi yang lebih baik 

dengan mempergunakan pendekatan yang jauh lebih sistematis, rasional, 

dan logis. 

b. Untuk mencapai pengertian serta komitmen dari semua pihak manajer dan 

karyawan 

c. Memperkuat pengertian dari karyaan tentang efektivitas dengan cara 

mendorong serta menghargai mereka para karyawan untuk bisa 

berpartisipasi didalam pengambilan suatu keputusan 

d. Meningkatkan kesadaran terhadap ancaman eksternal 

e. Mendatangkan laba 

f. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang strategi dari pesaing 

g. Meningkatkan produktivitas para karyawan 

h. Berkurangnya penolakan terhadap suatu perubahan dalam perusahaan 

                                                             
15

 David, Fred R. Manajemen Strategis: Konsep-konsep (Edisi Kesembilan), (Jakarta: PT. 

Indeks Kelompok Gramedia, 2002). hal 15. 
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i. Memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang hubungan prestasi dan 

penghargaan 

 

D. Karakteristik Strategi 

Pada umumnya strategi senantiasa bisa menyikapi dinamika terjadinya 

suatu perubahan lingkungan sehingga bisa mempengaruhi terhadap implementasi 

strategi itu sendiri serta berupaya untuk merealisasikan tujuan yang telah 

ditetapkan dengan sejalan pada hal tersebut maka berikut ini akan ditunjukkan 

karakteristik strategi
16

: 

a. Strategi bersifat jangka panjang 

b. Strategi bersifat dinamik 

c. Strategi merupakan sesuatu yang berpadu oleh manajemen operasional 

d. Strategi perlu dimotori oleh unsur-unsur pada manajer tingkat puncak 

e. Strategi berorientasi dan mendekati untuk masa depan 

f. Strategi senantiasa harus didorong dan didukung dalam pelaksanaannya 

oleh semua sumber daya ekonomi yang tersedia 

 

E. Hal-hal Yang Mempengaruhi Strategi 

a. Visi, misi, pemilihan strategi yang menghasilkan strategi induk, dan tujuan 

strategi organisasi untuk jangka panjang merupakan acuan dalam merumuskan 

rencana strategi, namun dalam teknik penempatannya sebagai keputusan 

manajemen puncak secara tertulis semua acuan tersebut terdapat didalamnya. 

b. Tujuan, yang merupakan hasil akhir dari suatu aktivitas atau kinerja.Dalam 

tujuan ini akan ditegaskan apa yang akan dicapai, kapan, berapa yang harus 

dicapai. 

c. Kebijakan,  yaitu cara mencapai tujuan perusahan.  Kebijakan meliputi 

garis pedoman, aturan dan peraturan serta prosedur guna mendukung usaha 

pencapaian tujuan. 

                                                             
16

Sintang-Bengkayang, “Makalah Manajemen Strategi”, Dalam 

http://papacindy.wordpress.com/2014/07/17/makalah-majemen-strategi/amp/, diakses pada tanggal 

7 September 2017 pukul 20.48 di Pekanbaru. 

http://papacindy.wordpress.com/2014/07/17/makalah-majemen-strategi/amp/
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d. Profil Perusahaan,  yang menggambarkan keaadan perusahaan baik dari 

sisi keuangan, sumberdaya manusia, dan sumberdaya fisik.  

e. Lingkungan ekternal, semua kekuatan yang akan mempengruhi pilihan 

strategi serta mendefinisikan situasi kompotitifnya. 

f. Lingkungan Internal, meliputi semua unsur bisnis yang ada di dalam 

perusahaan. 

g. Analisis Strategi dan Pilihan, terutama ditujukan pada keputusan investasi 

untuk masa yang akan datang. 

h. Strategi Unggulan, yaitu rencana umum dan komprehensif dari semua 

tindakan utama yang ditujukan kepada pencapaian tujuan dalam lingkungan yang 

dinamis. 

i. Strategi Fungsional, merupakan penjabaran dari strategi umum yang akan  

dilaksanakan oleh bagian-bagian (divisi).
17

 

 

2. Manajeman Hubungan Nasabah (Customer Relationship Management) 

A. DefinisiCustomer Relationship Management 

Manajemen hubungan nasabah atau customer relations management
18

 

adalah aktivitas usaha dan strategi yang melibatkan seluruh sumberdaya untuk 

menjalin, mengelola dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan yang ada 

untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan pelanggan. Manajemen hubungan 

nasabah atau customer relationship management (CRM)
19

 merupakan strategi inti 

dalam bisnis yang mengintegrasikan proses-proses dan fungsi-fungsi internal 

dengan semua jaringan eksternal untuk menciptakan serta mewujudkan nilai bagi 

para konsumen secara profitabel. Dalam menjalin komunikasi dengan nasabah 

Customer Relationship Management (CRM) dipandang sangat efektif dalam 

memberikan pelayanan kepada nasabahnya. 

 

                                                             
17

Sintang-Bengkayang, “Makalah Manajemen Strategi”, Dalam 

http://papacindy.wordpress.com/2014/07/17/makalah-majemen-strategi/amp/, diakses pada tanggal 

7 September 2017 pukul 20.48 di Pekanbaru. 
18

Lukas Ade. Customer Relations Management, (Jakarta: Ciptamaya,2001). 
19

Francis Buttle. Customer Relationship Management Concepts and Technologies, 

(Oxford: Routledge, 2009) hal 15. 

http://papacindy.wordpress.com/2014/07/17/makalah-majemen-strategi/amp/
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B. Tipe Customer Relationship Management 

Customer Relationship Management (CRM) dapat dikaji dari tiga 

tataran
20

, yaitu: 

a. CRM Strategis 

Pandangan „top down’ tentang CRM sebagai strategis bisnis paling penting 

yang mengutamakan konsumen dan bertujuan memikat dan mempertahankan 

konsumen yang menguntungkan. 

CRM Strategis terfokus pada upaya untuk mengembangkan kultur usaha yang 

berorientasi pada pelanggan atau customer-centric. Kultur ini ditujukan untuk 

merebut hati konsumen dan menjaga loyalitas mereka dengan menciptakan serta 

memberikan nilai bagi pelanggan yang mengungguli para pesaing. 

b. CRM Operasional 

Pandangan tentang CRM yang berfokus pada proyek-proyek otomatisasi 

seperti otomatisasi layanan, otomatisasi armada penjualan, dan otomatisasi 

penjualan. 

c. CRM Analitis 

Pandangan „bottom up’ tentang CRM yang terfokus pada kegiatan penggalian 

data konsumen untuk tujuan-tujuan strategis dan taktis. 

d. CRM Collaborative 

Kolaborasi CRM menjalankan teknologi diseluruhbjajaran organisasi dengan 

pandangan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan, partner dan konsumen. 

 

C. Fungsi Customer Relationship Management 

Berikut ini beberapa fungsi dari Customer Relationship Management
21

, 

antara lain: 

a. Penggunaan CRM berfungsi untuk meningkatkan nilai suatu perusahaan, 

yaitu: 

 

                                                             
20

 Francis Buttle. Customer Relationship Management Concepts and Technologies, 

(Oxford: Routledge, 2009) hal 15. 
21

cloudindonesia.com/sekilas-tentang-crm-dan-manfaatnya/ diakses pada tanggal 6 

September 2017 pukul 16.47 WIB di Pekanbaru. 
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1. Meningkatkan loyalitas nasabah 

Aplikasi CRM memungkinkan untuk menggunakan informasi dari semua titik 

dengan nasabah, baik via web, call center, ataupun lewat staff pemasaran dan 

pelayanan di lapangan. 

2. Mengurangi biaya 

CRM juga memungkinkan penjualan atau pelayanan dengan biaya yang 

lebih murah dalam sebuah skema program pemasaran yang spesifik dan terfokus. 

Tertuju pada nasabah yang tepat dengan waktu yang tepat pula. 

3. Meningkatkan efisiensi operasional 

Otomasi penjualan dan proses layanan dapat mengurangi resiko turunnya 

kualitas pelayanan dan mengurangi beban cashflow. 

4. Peningkatan Time to Market 

Aplikasi CRM memungkinkan membaa produk ke pasar dengan lebih cepat 

dengan informasi nasabah yang lebih baik, adanya data trend pembelian oleh 

pelanggan. 

5. Peningkatan Pendapatan 

Aplikasi CRM menyediakan informasi untuk meningkatkan pendapatan dan 

keuntungan bagi perusahaan. Dengan aplikasi CRM, perusahaan dapat melakukan 

penjualan dan pelayanan melalui website sehingga peluang dari penjualan secara 

global tanpa perlu menyediakan upaya khusus untuk mendukung penjualan dan 

pelayanan tersebut. 

b. CRM membantu perusahaan untuk mengembangkan produk baru 

berdasarkan pengetahuan yang lengkap tentang keinginan pelanggan, dinamika 

pasar dan pesaing dengan cara: 

1. Menjaga nasabah yang sudah ada 

2. Menarik nasabah baru 

3. Cross Selling: menjual produklain yang mungkin dibutuhkan nasabah 

berdasarkan pembeliannya  

4. Upgrading: Menawarkan status nasabah yang lebih tinggi (gold card vs. 

silver card) 

5. Identifikasi kebiasaan nasabah untuk menghindari penipuan 



 18 

6. Mengurangi resiko operasional karena data nasabah tersimpan dalam saru 

sistem 

7. Respon yang lebih cepat ke nasabah 

8. Meningkatkan efisiensi karena otomasi proses 

9. Meningkatkan kemampuan melihat dan mendapatkan peluang 

Menurut Kalakota dan Robinson adapun fungsi dari CRM
22

 itu adalah: 

a. Menggunakan hubungan yang telah ada untuk meningkatkan keuntungan. 

Maksudnya adalah mempersiapkan pandangan yang luas kepada nasabah untuk 

memaksimalkan hubungan mereka dengan perusahaan dengan menggunakan 

crosselling dan up-selling dan disaat yang sama perusahaan dapat meningkatkan 

keuntungan dengan mengidentifikasi kebutuhan, menarik perhatian,dan 

mempertahankan nasabah potensial. 

b. Menggunakan informasi yang terintegritasi untuk memberikan pelayanan 

informasi nasabah yang terbaik. 

c. Memperkenalkan alur proses dan prosedur yang konsisten dan mudah 

ditiru bagi para karyawan dalam melakukan transaksi penjualan. 

 

D. Karakteristik Customer Relationship Management 

Menurut Buttle, CRM memiliki 8 karakteristik utama
23

, yaitu: 

a. Visi CRM 

Pernyataan visi dibutuhkan bagi organisasi sebagai arah tujuan perusahaan 

serta acuan dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan. 

b. Strategi CRM 

Dari visi tersebut harus ditransformasikan menjadi strategi perusahaan yang 

mampu menjawab kebutuhan nasabah, mengetahui kapabilitas internal perusahaan 

serta memiliki komitmen dalam memberikan pelayanan yang terbaik. 

 

 

                                                             
22

Kalakota, Ravi dan Marcia Robinson. E-Business2.0:Roadmap for success, (New 

Jersey:Addison-Wesley, 2001), P. 173. 
23

Francis Buttle. Customer Relationship Management Concepts and Tools, (Oxford: 

Elsevier Butterwort-Heinemann, 2006). hal. 29. 
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c. Consistent Valued-Customer Experience 

Aktivitas pada elemen ini memastikan bahwasanya proposition memiliki nilai 

bagi nasabah dan perusahaan, mendapatkan market position dan konsistensi 

pelayanan pada setiap channel yang digunakan. 

d. Orgazinational Collaborations 

Elemen ini melibatkan transformasi budaya perusahaan, stuktur dan prilaku 

dari setiap pegawai dan unit organisasi, mitra, supplier, dalam bekerjasama 

memenuhi kebutuhan nasabah. 

e. CRM Processes 

Cangkupan dari kegiatan ini melibatkan manajemen dalam hubungannya 

dengan customer life cycle, analysis dan knowledge management. 

f. CRM Information 

Berdasarkan data berkualitas yang dikumpulkan dari berbagai sumber diolah 

menjadi informasi yang akurat dan up-to-date untuk dipergunakan sebagai basis 

dalam proses pengambilan keputusan oleh manajemen. 

g. CRM Technology 

Perusahaan yang sukses pada umumnya memanfaatkan data dan informasi 

manajemen, aplikasi-aplikasi dalam berhubungan dengan nasabah yang didukung 

oleh infrastruktur IT dalam menjalankan CRM. 

h. CRM Metrics 

Pengukuran kinerja berdasarkan tolak ukur dari sudut pandang internal 

maupun eksternal dalam implementasi CRM merupakan hal penting yang harus 

dapat dilakukan oleh system tersebut. 

 

E. Hal-hal Yang MempengaruhiCustomer Relationship Management 

Menurut Suprapto untuk menerapkan CRM
24

 diperlukan suatu pengertian 

komitmen dan dukungan dari semua pihak dalam perusahaan. Filosofi dalam 

CRM dapat merubah cara pandang dan pemikiran bahkan memperluas perspektif 

seseorang. Untuk mengimplementasikan CRM dengan sukses, suatu perusahaan 

                                                             
24

 J. Supranto. Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan Untuk Meningkatkan Pangsa 

Pasar,(Jakarta: Ryneka Cipta, 2006). hal. 233.  
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harus memiliki orientasi pada nasabah. Perusahaan yang berorientasi kepada 

nasabah tidak akan berjalan apabila: 

a. Budaya memerintah dan mengontrol dimana hal ini tidak memungkinkan 

terjadinya suatu usaha yang berorientasi pada nasabah (birokratif). 

b. Pengambilan keputusan marketing yang terpusat. Pemasaran, promosi dan 

penjualan sebaiknya berada di frontline. Akan tetapi pengambilan keputusan yang 

tersntralisasi tidak mendukung kesuksesan CRM. 

c. Tidak adanya keinginan untuk melakukan perubahan di bagian sales dan 

marketing. Pentingnya CRM harus dapat diterima dan dimengerti oleh setiap 

orang di perusahaan. 

 

Konsep utama Manajemen Hubungan Nasabah atau Customer 

Relationship Management (CRM) adalah penciptaan nilai pelanggan dan untuk 

membina hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Tujuan utama yang ingin 

dicapai oleh semua strategi Customer Relationship Management(CRM)
25

 adalah 

untuk mengembangkan hubungan yang menguntungkan dengan 

pelanggan.Terdapat lima tahap proses untuk pengembangan dan penerapan 

strategi manajemen hubungan nasabah: 

a. Analisis Portofolio Pelanggan 

Tahap ini melibatkan analisis terhadap basis pelanggan secara aktual 

danpotensial untuk mengidentifikasi pelanggan mana yang ingin dilayani di masa 

mendatang. 

b. Keintiman pelanggan 

Pada tahap ini dapat dikenali identitas, riwayat, tuntutan, harapan, dan pilihan 

pelanggan. 

c. Pengembangan jaringan 

Untuk mengidentifikasi, menjeleaskan, dan mngelola hubungan dengan 

anggota jaringan dalam perusahaan. 
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d. Pengembangan proporsi nilai 

Tahap ini melibatkan pengidentifikasian sumber-sumber nilai bagi pelanggan 

dan penciptaan suatu proporsisi dan pengalaman yang memenuhi kebutuhan, 

harapan, dan pilihan mereka. 

e. Mengelola siklus hidup pelanggan 

Siklus hidup pelanggan adalah perjalanan pelanggan dari status suspect 

(apakah konsumen itu cocok dengan profil target market) hingga menjadi 

pendukung (Konsumen yang mendatangkan pemasukan tambahan berkat referensi 

lisan mereka yang mendatangkan konsumen-konsumen baru lainnya). 

 

F. Customer Communications (Komunikasi Pelanggan) 

Kepuasan dan kesenangan pelanggan merupakan dua unsur utama dalam 

mengimplementasikan manajemen hubungan nasabah.Komunikasi memegang 

peranan yang sangat penting dalam aktivitas bisnis, terutama yang berkenaan 

dengan pelanggan. Berkomunikasi berarti berusaha untuk mencapai kesamaan 

makna atau kesamaan arti. Komunikasi yang efektif sangatlah penting karena 

akan menentukan tepat tidaknya komunikasi dilakukan.  

Melalui komunikasi yang mendalam dan tepat, diharapkan makna yang 

tersimpan dibalik apa yang disampaikan komunikator dapat disampaikan secara 

effektif. Dengan kata lain, hasil atau respon yang diharapkan komunikator 

bergantung dari bagaimana proses dn strategi komunikasi yang digunakan 

komunikator. 

Prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi adalah 

REACH (Respect, Empathy, Audible, Claritu, Humble), karena sesungguhnya 

komunikasi pada dasarnya adalah upaya bagaimana komunikator mampu meraih 

perhatian, cinta kasih, minat, kepedulian, simpati, tanggapan, maupun respon 

positif. 

Pelanggan merupakan aset yang sangat penting karena tidak ada satupun 

organisasi bisnis yang akan mampu bertahan hidup bila ditinggalkan oleh 

pelanggannya, sehingga komunikasi dengan pelanggan harus dilakukan seefektif 
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mungkin agar organisasi bisnis dapat terus menjalin kerjasama yang baik dengan 

pelanggan.
26

 

 

3. Teori Kepuasan Pelanggan 

A. Definisi Kepuasan Pelanggan 

Pelanggan adalah semua orang yang membeli suatu produk tertentu baik 

berupa barang atau jasa. Kepuasaan adalah tanggapan pelanggan atas terpehinya 

kebutuhan. Kepuasan pelanggan merupakan suatu tingkatan dimana kebutuhan, 

keinginan, dan harapan dari pelanggan dapat terpenuhi yang akan mengakibatkan 

terjadinya pembelian ulang atau kesetiaan yang berlanjut.
27

 Menurut Kohler dan 

Amstrong, kepuasan pelanggan
28

 adalah sejauh mana anggapan kinerja produk 

memenuhi harapan pembeli. Bila kinerja produk lebih rendah ketimbang harapan 

pelanggan, maka pembelinya merasa puas.
 

Menurut Mowen Minor,kepuasan pelanggan
29

 adalah keseluruhan sikap 

yang ditunjukkan konsumen atas barang dan jasa setelah mereka memperoleh dan 

menggunakannya. Kepuasan pelanggan merupakan suatu tingkatan dimana 

kebutuhan, keinginan dan harapan dari pelanggan akan dapat pembelian ulang. 

Sedangkan menurut Tjiptono,kepuasan
30

 adalah perasaan senang sesorang yang 

muncul setelah menggunakan produk dimana produk tersebut telah sesuai dengan 

kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggan. 

Kepuasan pelanggan dapat diartikan sebagai rasa senang dan kelegaan 

pelanggan setelah menggunakan produk atau jasa suatu perusahaan dengan 

mendapatkan pelayanan dari suatu produk atau jasa tersebut. 
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B. Tipe Kepuasan Pelanggan 

Stauss & Neuhaus membedakan lima yaitu tiga tipe tipe kepuasan dan dua 

tipe ketidakpuasan pelanggan
31

 yang dijabarkan dalam Demanding Customer 

Satisfaction, Stable Customer Satisfaction, Resign Customer Satisfaction, Stable 

Customer Dissatisfaction dan Demanding Customer Dissatisfaction yang dapat 

diukur melalui komponen emosi, ekspektasi dan minat berperilaku. 

1. Demanding customer satisfaction 

Tipe ini merupakan tipe kepuasan yang aktif. Adanya emosi positif dari 

konsumen, yakni optimisme dan kepercayaan. 

2. Stable customer satisfaction 

Konsumen dengan tipe ini memiliki tingkat aspirasi pasif dan perilaku yang 

menuntut. Emosi positifnya terhadap penyedia jasa bercirikan steadiness dan trust 

dalam relasi yang terbina saat ini. Konsumen menginginkan segala sesuatunya 

tetap sama. 

3. Resigned customer satisfaction 

Konsumen dalam tipe ini juga merasa puas. Namun, kepuasannya bukan 

disebabkan oleh pemenuhan harapan, namun lebih didasarkan pada kesan bahwa 

tidak realistis untuk berharap lebih. 

4. Stable customer dissatisfaction 

Konsumen dalam tipe ini tidak puas terhadap kinerjanya, namun mereka 

cenderung tidak melakukan apa-apa. 

5. Demanding dissatisfaction 

Tipe ini bercirikan tingkat aspirasi aktif dan perilaku menuntut. Pada tingkat 

emosi, ketidakpuasannya menimbulkan protes dan oposisi. 
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C. Fungsi Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan memiliki peran penting dalam perusahaan, ini berarti 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, hal ini menjadi alasan utama 

bagi sebuah perusahaan untuk menarik dan mempertahankan mereka.
32 

Adapun fungsi perusahaan memperhatikan kepuasan pelanggan 

dikemukakan oleh Tjiptonomeliputi
33

: 

a. Reputasi perusahaan semakin positif di mata masyarakat pada umumnya 

dan pelanggan pada khususnya 

b. Mendorong loyalitas pelanggan 

c. Memungkinkan terciptanya rekomendasi dari mulut kemulut (wordof-

mouth) yang menguntungkan bagi perusahaan sehingga banyak membeli 

d. Meningkatkan volume penjualan dan keuntungan 

e. Hubungan harmonis 

f. Mendorong setiap anggaota organisasi untuk bekerja dengan tujuan serta 

kebanggaan yang lebih baik 

g. Menekan biaya melayani pelanggan sebagai dampak familiaritas dan relasi 

khusus dengan pelanggan 

h. Terbukanya peluang melakukan penjualan silang (cross selling product). 

Pengukuran mutu pelayanan dan kepuasan pelanggan dapat digunakan untuk 

beberapa tujuan
34

, yaitu: 

a. Mempelajari persepsi masing-masing pelanggan terhadap mutu pelayanan 

yang dicari, diminati, dan diterima atau tidakditerima pelanggan, yang akhirnya 

pelanggan merasa puas dan terus melakukan kerjasama. 

b. Mengetahui kebutuhan, keinginan, persyaratan, dan harapan pelanggan 

pada saat sekarang dan masa yang akan datang yang disediakan perusahaan yang 

sesungguhnya dengan harapan pelanggan atas pelayanan yang diterima. 

c. Meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan harapan-harapan pelanggan. 
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d. Menyusun rencana kerja dan menyempurnakan kualitas dimasa akan 

datang. 

 

D. Karakteristik Kepuasan Pelanggan 

Menurut Kotler yang dikutip Fandy Tjiptono ada beberapa metode yang 

dipergunakan setiap perusahaan untuk mengukur dan memantau kepuasan 

pelanggannya dan pelanggan pesaing. Kotler mengidentifikasikan empat metode 

untuk mengukur kepuasan pelanggan
35

, antara lain: 

1. Sistem Keluhan dan Saran 

Suatu perusahaan yang berorientasi pada pelanggan akan memberikan 

kesempatan yang luas pada para pelanggannya untuk menyampaikan saran dan 

keluhan, misalnya dengan menyediakan kotak saran, kartu komentar dan lain-lain. 

Informasi dari para pelanggan ini akan memberikan masukan dan ide-ide bagi 

perusahaan agar bereaksi dengan tanggap dan cepat dalam menghadapi masalah-

masalah yang timbul. Sehingga perusahaan akan tahu apa yang dikeluhkan oleh 

para pelanggannya dan segera memperbaikinya. Metode ini berfokus pada 

identifikasi masalah dan juga pengumpulan saran-saran dari pelanggannya 

langsung. 

2. Ghost Shopping (Mystery Shopping) 

Salah satu cara memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan 

adalah dengan mempekerjakan beberapa orang ghost shopers untuk berperan atau 

berpura-pura sebagai pelanggan potensial. Sebagai pembeli potensial terhadap 

produk dari perusahaan dan juga dari produk pesaing. 

Kemudian mereka akan melaporkan temuan-temuannya mengenai kekuatan 

dan kelemahan dari produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman 

mereka dalam pembelian produk- produk tersebut. Selain itu para ghost shopper 

juga bisa mengamati cara penanganan terhadap setiap keluhan yang ada, baik oleh 

perusahaan yang bersangkutan maupun dari pesaingnya. 
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3. Lost Customer Analysis 

Perusahaan akan menghubungi para pelanggannya atau setidaknya mencari 

tahu  pelanggannya yang telah berhenti membeli produk atau yang telah pindah 

pemasok, agar dapat memahami penyebab mengapa pelanggan tersebut berpindah 

ke tempat lain. Dengan adanya peningkatan customer lost rate, di mana 

peningkatan customer lost rate menunjukkan kegagalan perusahaan dalam 

memuskan pelanggannya. 

4. Survei Kepuasan Pelanggan 

Sebagian besar riset kepuasan pelanggan dilakukan dengan menggunakan 

metode survei, baik survei melalui pos, telepon, e-mail, website, maupun 

wawancara langsung. Melalui survei perusahaan akan memperoleh tanggapan dan 

balikan secara langsung (feedback) dari pelanggan dan juga akan memberikan 

kesan positif terhadap para pelanggannya.
 

 

E. Hal-hal Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan 

Faktor paling penting untuk menciptakan kepuasan pelanggan adalah 

kinerja dari karyawan perusahaan terhadap pelanggannya, apakah karyawan 

tersebut bisa menciptakan kualitas pelayanan yang baik dimata pelanggan. 

Dengan memberikan kualitas pelayanan yang diharapkan oleh pelanggan, maka 

akan menimbulkan minat pembelian dari diri pelanggan serta dapat meningkatkan 

kepuasan dari pelanggan itu sendiri.
36

 

Menurut Zeithaml terdapat empat faktor yang mempengaruhi persepsi dan 

ekspetasi pelanggan
37

, yaitu sebagai berikut: 

1. Apa yang didengar pelanggan dari pelanggan lainnya (word of mounth 

communication). Dimana hal ini merupakan faktor potensial yang menentukan 

eksspetasi pelanggan. 
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2. Ekspetasi pelanggan sangat bergantung dari karakteristik individu dimana 

kebutuhan pribadi (personel needs). 

3. Pengalaman masa lalu (past experience) dalam menggunakan pelayanan 

dapat juga mempengaruhi tingkat ekspetasi pelanggan. 

4. Komunikasi dengan pihak eksternal (external communication) dari 

pemberi layanan memainkan peranan kunci dalam membentuk ekspetasi 

pelanggan. Berdasarkan external communication, perusahaan pemberilayanan 

dapat memberikan pesan-pesan secara langsung maupun tidak langsung kepada 

pelanggannya.  

Aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan secara 

efektif
38

, yaitu: 

1. Warranty Costs 

Beberapa perusahaan dalam menangani warranty costs produk atau jasa 

mereka dilakukan melalui persentase penjualan. 

2. Penanganan Terhadap Komplain Pelanggan 

Secara statistik hal ini penting untuk diperhatikan, namun seringkali terlambat 

bagi perusahaan untuk menyadarinya. Bila komplain atau klaim dari pelanggan 

tidak secepatnya diatasi, maka customer defections tidak dapat dicegah. 

3. Market Share 

Merupakan hal yang harus diukur dan berkaitan dengan kinerja perusahaan. 

Jika market share diukur, maka yang diukur adalah kuantitas, bukan kualitas dari 

pelayanan perusahaan. 

4. Costs Of Poor Quality 

Hal ini dapat bernilai memuaskan bila biaya untuk defecting customer dapat 

diperkirakan. 

5. Industry Reports 

Terdapat banyak jenis dari industry reports ini, seperti report yang fairest, 

most accurate, dan most eagerly yang dibuat oleh perusahaan. 
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4. Komunikasi Eksternal 

A. Pengertian Komunikasi Eksternal 

Menurut Onong, komunikasi
39

 adalah proses penyampaian pesan oleh 

seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau 

prilaku, baik secara lisan (langsung) ataupun tidak langsung (melalui media). 

Menurut Anggoro, komunikasi eksternal
40

 adalah komunikasi antara pimpinan 

organisasi dengan khalayak diluar organisasi. 

Dapat disimpulkan bahwa pengertian komunikasi eksternal adalah proses 

atau kegiatan komunikasi yang terjadi antara seorang pimpinan atau pegawai 

perusahaan kepada publik diluar perusahaan ataupun sebaliknya. 

 

B. Tipe-tipe Komunikasi Eksternal 

Komunikasi eksternal terdiri dari dua jalur secara timbal balik, yakni: 

a. Komunikasi dari Organisasi kepada Khalayak 

Komunikasi dari organisasi kepada khalayak umunya bersifat informatif, 

yang dilakukan sedemikian rupa sehingga khalayak merasa ada keterlibatan, 

setidak-tidaknya ada hubungan batin. Komunikasi dari organisasi kepada 

khalayak dapat melalui majalah organisasi, press release, artikel surat kabar dan 

majalah, pidato radio, film dokumenter, brosur, leaflet, poster, dan konferensi 

pers. 

b. Komunikasi dari Khalayak kepada Organisasi 

Komunikasi dari khalayak kepada organisasi merupakan umpan balik sebagai 

efek dari kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh organisasi. 
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C. Fungsi Komunikasi Eksternal 

Komunikasi eksternal memiliki fungsi-fungsi penting dalam kelancaran 

aktivitas sebuah perusahaan, adapun fungsi-fungsi tersebut sama seperti fungsi 

komunikasi pada umumnya
41

 antara lain: 

1. Fungsi Informatif 

Fungsi ini diperlukan dalam mewujudkan kelancaran aktivitas perusahaan, 

baik itu pimpinan ataupun karyawan. Fungsi informatif umumnya bersifat global, 

artinya fungsi informatif dalam komunikasi eksternal dimaksudkan agar publik 

eksrernal mengetahui peristiwa apa saja yang akan atau sudah terjadi di dlam 

perusahaan seperti informasi penjualan, pemasaran, produkasi, tenaga kerja, 

keuangan, dan lainsebagainya. 

2. Fungsi Persuasif 

Komunikasi eksternal yang persuasif adalah komunikasi yang bertujuan 

untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan prilaku seseorang 

sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator atau 

pihak lain diluar perusahaan (eksternal). Dalam hal ini win win solution selalu 

diperhatikan. Wujud dari fungsi persuasif salah satunya adalah negosiasi. 

3. Fungsi Integrative 

Fungsi integratif dalam komunikasi eksternal adalah untuk menciptakan 

situasi kerja yang kondusif, efektif, dan efisien dalam sebuah perusahaan. 

Sehingga perusahaan dapat beroperasi utuh dan terpadu. Dalam hal ini, termasuk 

juga fungsi koordinasi dan penjadwalan aktivitas, penetapan saluran informasi dan 

otoritas, serta untuk menarik dan melatih karyawan. Fungsi integratif ini juga 

merupakan salah satu fungsi penting dari komunikasi eksternal 

 

D. Karakteristik Komunikasi Eksternal 

Proses komunikasi eksternal yang merupakan karakteristik dari proses 

komunikasi itu sendiri
42

,antara lain: 
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1. Pengiriman Pesan atau Informasi 

Sama halnya dengan proses komunikasi pada umumnya. Proses komunikasi 

bisnis juga diawali dengan pengiriman pesan oleh seseorang yang memiliki ide 

atau gagasan atau informasi untuk disampaikan kepada seseorang, dengan harapan 

dapat dipahami oleh orang yang menerima pesan sesuai dengan yang 

dimaksudkannya. 

2. Simbol atau Isyarat 

Tahap yang kedua, seseorang yang memiliki ide atau gagasan atau informasi 

tersebut, kemuadian dituangkan ke dalam sebuah simbol atau isyarat yang dapat 

berupa bahasa, tulisan, kode, gerakan anggota badan, dan lain sebagainya untuk 

mengajak, membujuk, mengubah sikap, perilaku atau menunjukkan arah tertentu. 

3. Media atau Penghubung 

Media merupakan sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada 

penerima pesan. Mediakomunikasi yang digunakan dapat berupa media elektronik 

eperti TV, radio, surat kabar, papan pengumuman, telepon, internet, dan lainnya. 

Dalam memilih media yang digunakan untuk menyampaikan pesan, haruslah 

memperhatikan isi pesan yang akan disampaikan, jumlah pesan, situasi, dan 

sebagainya. Hal tersebut perlu diperhatikan karena efektifitas dalam komunikasi 

bisnis sangat diperhitungkan. 

4. Mengartikan Kode / Isyarat 

Tahap ke 4 adalah tahap dimana penerima pesan untuk mengartikan kode 

isyarat yang telah di terima melalui panca indera (telinga, mata dan seterusnya). 

Dengan mengartikan kode / isyarat tersebut, penerima pesan akan mudah untuk 

memahami isi pesan yang di kirim oleh pengrim pesan. 

5. Penerima Pesan 

Setalah kode/isyarat di terima oleh penerima pesan. tahap selanjutnya adalah 

penerima pesan, artinya pesan tersebut diadopsi atau dilakukan sesuai dengan 

maksud pengirim pesan tanpa mengurangi arti pesan  yang dimaksud oleh 

pengirim. 
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6. Feedback (Umpan Balik) 

Tahap ke 6 ini adalah tahap di mana penerima pesan memberikan balasan atas 

pesan yang telah di terimanya dari pengrim pesan. Dengan adanya balikan 

(feedback) ini, pengirim pesan akan dapat mengetahui bagaimana tanggapan dari 

penerima pesan. Balikan dapat berupa kesan, kritikan, informasi, dan lain 

sebagainya. 

7. Gangguan 

Ganggungan  bukanlah salah satu tahap dalam proses komunikasi bisnis. 

namun gangguan memiliki pengaruh yang negatif terhadap efektifitas dalam 

komunikasi bisnis. gangguan dalam komunikasi bisnis akan dapat menghambat 

bahkan memutus proses komunikasi bisnis. Oleh karena itu, gangguan ini perlu 

untuk di kurangi atau di minimalisir. 

 

E. Hal-hal Yang Mempengaruhi Komunikasi Eksternal 

Keberhasilan komunikasi di dalam suatu organisasi akan ditentukan oleh 

kesamaan pemahaman antara-orang yang terlibat dalam kegiatan komunikasi. 

Kesamaan pemahaman ini dipengaruhi oleh kejelasan pesan, cara penyampaian 

pesan, perilaku komunikasi, dan situasi (tempat dan waktu) komunikasi. 

Dalam keberhasilan komunikasi eksternal juga sangat ditentukan oleh 

adanya efektivitas dalam proses komunikasi. Efektivitas tersebut seperti halnya 

jenis komunikasi lainnya ditentukan beberapa hal
43

: 

1. Persepsi 

Komunikator harus dapat memprediksi apakah pesan yang disampaikan dapat 

diterima komunikan. 

2. Keberhasilan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Salah satu faktor keberhasilan komunikasi bisnis dalam penggunaan 

teknologi informasi dan komunikasi yaitu adanya proses integrasi informasi 

menyangkut ketersediaan komunikasi data yang tepat guna. Ini mencakup 

beberapa faktor antara lain, pertama, cakupan (range) produk jasa komunikasi 
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data yang dimiliki. Dengan adanya hirarki, jenis, dan besar kecilnya manufaktur 

mempunyai perbedaan karakteristik sistem informasi yang dibutuhkan sehingga 

diperlukan jenis layanan komunikasi yang berbeda pula. Kedua, Coverage. 

Diperlukan provider yang dapat menyediakan layanan di lokasi manapun 

mengingat lokasi manufaktur yang menyebar dan terkadang di daerah yang 

terpencil (rural area). Ketiga, unjuk kerja (performansi). Performansi yang tinggi 

merupakan syarat utama agar komunikasi selalu dapat dilakukan. Keempat, Biaya. 

Faktor biaya menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan agar efisiensi 

tetap dapat ditingkatkan. 

3. Ketepatan 

Komunikan atau audience memiliki kerangka pikir. Agar komunikasi yang 

dilakukan tepat sasaran, komunikator perlu mengekspresikan hal yang ingin 

disampaikan sesuai dengan kerangka pikir komunikan. 

4. Kredibilitas 

Dalam berkomunikasi komunikator perlu memiliki suatu keyakinan bahwa 

komunikan dapat dipercaya. Sebaliknya dia juga harus bisa mendapatkan 

kepercayaan dari komunikan. 

5. Pengendalian 

Dalam komunikasi, komunikan memberika reaksa/umpan balik/feedback 

terhadap pesan yang disampaikan. Reaksi ini harus bisa diantisipasi sekaligus 

dikendalikan oleh komunikator sehingga tidak melenceng dari target komunikasi 

yang diharapkan. 

6. Kecocokan 

Komunikator yang baik selalu dapat menjaga hubungan persahabatan yang 

menyenangkan dengan komunikan. 

Selain itu agar dapat melakukan komunikasi eksternal yang efektif, seorang 

komunikan harus memiliki 3 kemampuan (skill)
44

, yaitu : empati, pembicara yang 

sederajat, dan proyeksi atau menciptakan dampak. 
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B. Kajian Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian dan untuk menghindari 

duplikasi pada desain dan temuan dalam penelitian ini maka dicantumkan 

beberapa penelitian terdahulu. Selain itu dengan mengenal peneliti terdahulu, 

maka sangat membantu peneliti dalam memilih dan mendapatkan desain 

penelitian yang sesuai karena peneliti memperoleh gambaran dan 

perbandingandari desain-desain yang telah dilaksanakan. 

Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan 4 penelitian terdahulu 

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti: 

Novri Randi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

tahun 2014 yang membahas tentang peran customer service dalam meningkatkan 

kepuasan konsumen pada PT. BNI Syariah cabang Pekanbaru. Untuk menjaga dan 

meningkatkan kepercayaan nasabah, bank perlu menjaga citra positif di mata 

masyarakat sehingga nasabah setia menggunakan jasa yang ditawarkan. Untuk 

meningkatkan citranya, bank perlu menyiapkan karyawan yang mampu 

menangani keinginan dan kebutuhan nasabahnya adapun karyawan yang mampu 

dan diharapkan dapat melayani keinginan dan kebutuhan nasabah biasa disebut 

Customer service.
45

 Skripsi Novri Randi ini menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif yang mana teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan pada teknik pengumpulan data 

ini ialah 3 orang pegawai customer service dan 1 orang customer service head PT. 

BNI Syariah Pekanru. Dan lokasi penelitian pada skripsi ini adalah di PT. BNI 

Syariah Cabang Pekanbaru JL. Sudirman No. 484 Pekanbaru.Dan pada skripsi ini 

menjelaskan salah satu peran customer service ialah sebagai customer relations 

officer. Customer relations officer ialah orang yang membina hubungan baik 

dengan nasabah/konsumen, termasuk merayu atau membujuk agar nasabah tetap 

bertahan tidak laridari bank yang bersangkutan apabila menghadapi 

masalah.Customer service juga melakukan kegiatan external relations, internal 

Relations dan Customer relations dimana ketiga istilah itu merupakan suatu 
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kegiatan yang diperuntukkan menjalin hubungan baik dengan lingkungan luar dan 

lingkungan dalam perusahaan serta berupaya menjalin hubungan baik dengan 

pelanggan agar pelanggan setia/loyal terhadap produk dari perusahan itu sendiri. 

Seorang customer service harus mampu mempertahankan konsumen supaya tidak 

beralih kepesaing dan menggunakan jasa dalam jangka panjang (long term). 

Namun jika hal tersebut tidak terlaksana dengan baik oleh customer service, maka 

akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan/instansi/lembaga/organisasi. 

Dimana konsumen akan berpindah kepada pesaing, yang akhirnya menimbulkan 

citra negatif dan mengancam kelansungan perusahaan tersebut. Maka setiap 

perusahaan khususnya customer service memiliki kiat atau cara agar konsumen 

puas menggunakan jasa/produk yang telah ditawarkan. 

Supriandi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

tahun 2014 dengan rumusan masalah tentang analisis pengaruh relationship 

marketing terhadap kepuasan nasabah pada Bank BRI cabang Bagansiapi-Api 

Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Pada latar belakang Supriandi 

mengatakan
46

, kepuasan konsumen merupakan hal yang sangat penting dan 

menjadi kunci utama setiap perusahaan maupun perbankan untuk memperoleh 

keberhasilan dari usaha yang dijalankan. Dengan bagusnya produk yang 

ditawarkan, pelayanan yang baik maka dapat teciptalah suatu kepuasan 

konsumen.Untuk meningkatkan kepuasan nasabah adalah dipengaruhi oleh 

kepercayaan yang dirasakan oleh nasabah itu sendiri. Hal ini dikarenakan jika 

tidak ada kepercayaan, maka nasabah tidak akan menggunakan produk maupun 

jasa yang ditawarkan oleh bank. Namun demikian, faktor-faktor lainnya seperti 

komitmen, komunikasi dan hubungan timbal balik juga juga sangat berpengaruh 

yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah dalam 

menggunakan produk maupun jasa yang ditawarkan. Lokasi penelitian dalam 

skripsi ini adalah di Bank BRI cabang Bagansiapi-Api Kecamatan Bangko 

Kabupaten Rokan Hilir.Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif 

yakni menggambarkan dan menjelaskan permasalahan lebih kepada aspek 
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pengukuran secara objektif melalui angka-angka. Adapun jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder 

dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang. Pengambilansampel dilakukan 

dengan metode slovin dan dibantu dengan analisa regresi linear berganda. Adanya 

kesamaan objek pada judul penulis yaitu kepuasan pelanggan, sedangkan 

perbedaannya ialah pada subjek pembahasan. 

Muchlish (mahasiswa Universitas Mercu Buana Jakarta) tahun 2007 

dengan permasalahan tentang bagaimana strategi customer relations dalam 

memberikan kepuasan pelanggan di PT. Panen Lestari Internusa. Pada penelitian 

ini dikatakan
47

,kegiatan customer relations sebenarnya adalah bentuk jalinan 

komunikasi yang dilakukan perusahaan kepada konsumennya sebagai sebuah 

hubungan, yaitu hubungan antara konsumen dengan perusahaan. Strategi 

merupakan tahapan untuk memperoleh jawaban atau memberikan solusi yang 

tepat untuk menanggulangi suatu masalah. Strategi Public Relations 

diperuntukkan untuk memperjelas rencana sehingga rencana dapat disampaikan 

secara sistematis.PT. Panen Lestari Internusa adalah perusahaan yang bergerak 

dibidang retail. Kegiatan customer relations merupakan ujung tombak perusahaan 

yang akan berhadapan langsung dengan publik eksternal atau konsumennya untuk 

memberikan kepuasan kepada pelanggan. Perlunya menjalin hubungan yang baik 

disini, dikarenakan secara umum customer PT. Panen Lestari Internusa 

merupakan stakeholder atau mereka yang mempertaruhkan hidupnya untuk 

perusahaan.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mana 

teknik pengumpulan datanya melalui wawancara kepada bapak Deddy Setiawan 

selaku customer relations manager PT Panen Lestari Internusa, ibu Mirsawati 

selaku supervisor dansdri. Rika selaku staff customer relations. Dan sebagai data 

sekunder, dilakukan penyebaran kuesioner kepada dua puluh orang customer / 

pelanggan yang terdiri dari dua belas orang berjenis kelamin perempuan dengan 

persentase sebesar enam puluh persen dan delapan orang berjenis kelamin laki-

laki dengan persentase sebesar empat puluh persen. Lokasi penelitian pada skripsi 
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ini adalah di PT. Panen Lestari Internusa (SOGO), Jl. M.H. Thamrin kav. 28-30 

Jakarta Pusat.Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam membina hubungan baik 

pelanggan dengan Customer Relations merupakan tanggung jawab dari semua 

bagian perusahaan. Bagian dari Customer Relations hanya bersifat sebagai 

penunjang operasional program. Strategi yang di gunakan untuk menunjang 

terlaksananya sebuah program, yaitu Fact finding, Planning, Communication, 

danEvaluasi. Untuk mengetahui kepuasan pelanggan maka dilakukan penyebaran 

kuesioner terhadap customer maka ada pelanggan yang merasa puas dan tidak 

puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Customer Relations dan termasuk 

staff yang berada dilingkungan perusahaan. Kegiatan Customer Relations tersebut 

merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memberikan kepuasan 

pelanggan. 

Eva Oktaviani, mahasiswi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 

Yogyakarta tahun 2011. Dengan judul “Strategi Customer Relations Dalam 

Menangani Keluhan Pelanggan di Balai Karantina Pertanian Semarang”. 

Penelitian ini didasarkan oleh
48

 adanya keluhan dari seorang pengusaha di BKP 

Semarang pada 4 Maret 2011.  Pengusaha tersebut mengeluhkan bahwa hasil 

pertaniannya yang akan diekspor harus menjalani proses fumigasi dulu padahal 

pengusaha tersebut butuh segera untuk menjual barangnya. Pengusaha tersebut 

nampak marah saat menemui bagian customer relations BKP Semarang. BKP 

Semarang memiliki bagian customer relations yang fungsinya memiliki kontak 

paling besar dengan lingkungan eksternal. Customer relations memainkan 

strategian yang paling penting dalam pengembangan instansi.Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif kualitatif. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi 

pustaka yang dilakukan pada Ir.Sugiyanta, M.Si sebagai pimpinan BKP 

Semarang, Nurhayati sebagai pimpinan customer relation BKP Semarang, dan 

Sukarmanto seorang customer BKP Semarang. Lokasi penelitian pada skripsi ini 

adalah di Jl. M. Pardi, No. 7, Kompleks Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.Hasil 
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penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan Balai Karantina 

Pertanian Semarang dalam menangani keluhan pelanggan yaitu dengan cara 

kooperatif terhadap konsumen. Customer service memberikan pelayanan yang 

baik dan memprioritaskan penanganan sesegera mungkin terhadap keluhan 

pelanggan dengan cara menanggapi serta mengatasi semua permasalahan yang 

diajukan pelanggan berdasarkan keluhannya. Customer service Balai 

KarantinaPertanian Semarang dibagi menjadi dua bagian yaitu pelayanan 

konsumen dan informasi khusus. 

Dan penulis akan memaparkan juga 3 jurnal yang berkaitan dengan 

permasalahan yang akan diteliti: 

Jurnal Yohanna Ristua, Mahasiswi program studi Ilmu Komunikasi, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau tahun 2015, dengan judul 

“Strategi Komunikasi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Pekanbaru 

Dalam Menarik Minat Nasabah”. Model penelitian ini adalah deskriptif kualitatif 

dengan fokus penelitian pada
49

 perkembangan PT. Pegadaian(Persero) yang 

mengalami fluktuasi. Hal ini diprediksi ada hambatan dalam perkembangannya, 

yang mana seharusnya PT. Pegadaian(Persero) bisa memperoleh nasabah yang 

lebih banyak lagi. Dan salah satu faktor penyebabnya adalah banyaknya bank-

bank syariah yang juga menjalankan bisnis gadai yang lebih menekankan bahwa 

bisnis layanan gadai yang dikembangkan berfous kepada pemberian modal kerja 

kepada usaha mikro dan menengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

strategi komunikasi yang dilakukan PT. Pegadaian (Persero) cabang Pasar Kodim 

dalam menarik minat calon nasabah berdasarkan konsep yang telah ditetapkan 

menggunakan strategi komunikasi pemasaran yang terdiri dari produk(product), 

harga (price), promosi (promotion), tempat (place) oleh kantor wilayah. Dan 

dalam mempromosikan produk menyampaikan pesan kepada lapisan masyarakat 

bahwa menggadaikan suatu barang di PT. Pegadaian (Persero) mempunyai 

keuntungan, serta PT. Pegadaian (Persero) Cabang pasar Kodim memakai alat 

atau media yang digunakan dalam mempromosikan produk. 

                                                             
49

 Jurnal Yohanna Ristua, “Strategi Komunikasi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar 

Kodim Pekanbaru Dalam Menarik Minat Nasabah”,  Vol. 2 No. 1 (Februari 2015), 3. 



 38 

Jurnal Wulan Sari, Mahasiswi program studi Ilmu Adrministrasi Bisnis, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau tahun 2017, dengan judul 

“Pengaruh Customer Relationship Management Terhadap Loyalitas Nasabah PT. 

Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Pekanbaru”.Rumusan masalah 

penelitian ini mengemukakan bahwa
50

terdapat beberapa masalah yang dihadapi 

PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Pekanbaru dalam 

mempertahankan dan menjaga hubungan dengan nasabahnya. Dimana bisa dilihat 

bahwa adanya penurunan dalam tingkat penjualan polis asuransi serta target 

penjualan yang belum tercapai. Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah 

metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner dan 

wawancara.Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan Customer Relationship 

Management pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang 

Pekanbaru secara keseluruhan dinilai sudah baik. Dapat dilihat pada hasil 

rekapitulasi jawaban responden terhadap variabel Customer Relationship 

Management. Dari tiga dimensi yang terdapat pada variabel CRM yaitu people, 

process dan technology, dimensi technology memiliki skor tertinggi. Dan 

tanggapan responden secara keseluruhan di nilai baik. Dari empat dimensi yang 

terdapat pada variabel loyalitas nasabah yaitu melakukan pembelian ulang, 

mereferensikan kepada orang lain, kebal terhadap pesaing dan membeli antar lini 

produk, dimensi pembelian antara lini produk memiliki skor tertinggi.  

Jurnal Yuanira Oktariana, Achmad Fauzi dan Srikandi Kumadji 

mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang tahun 

2014, dengan judul“Faktor-Faktor Customer Relationship Management 

(Manajemen Hubungan Pelanggan) Dalam Mewujudkan Kepuasan Anggota Dan 

Dampaknya Terhadap Loyalitas Anggota (Survey Pada Anggota Koperasi 

Nusantara Cabang Malang di Kantor Pos Besar Malang)”. Model penelitian ini 

termasuk penelitian explanatory research. Sampel diambil dengan menggunakan 

teknik accidental Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan data 

yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan Analisis faktor dan Analisis 
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Jalur.Dengan fokus penelitiannya
51

 ialah untuk mengetahui dan menjelaskan 

faktor-faktor yang membentuk customer relationship management dalam  

mewujudkan kepuasan anggota dan dampaknya terhadap loyalitas anggota. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa, keempat faktor hasil ekstraksi dari 14 indikator 

CRM berpengaruh langsung secara signifikan dengan arah positif terhadap 

kepuasan anggota, pada hasil analisis jalur tidak dijumpai pengaruh langsung yang 

signifikan dari CRM terhadap loyalitas anggota, pada hasil analisis jalur tidak 

dijumpai pengaruh langsung yang signifikan dari kepuasan terhadap loyalitas 

anggota. 

 

C. Kerangka Pikir 

Manajemen hubungan nasabah atau  customer relationship management 

merupakan salah satu bagian penting didalam suatu perusahaan. Karena menjalin 

hubungan yang baik dengan nasabah merupakan tugas utamanya. Seperti yang 

kita ketahui nasabah merupakan aset berharga bagi perusahaan, manajemen 

hubungan nasabah dituntut dapat menjadi komunikator, mediator, kreator, 

sekaligus konseptor. Selain membina hubungan yang baik dengan seluruh 

nasabahnya, manajemen hubunagan nasabahharus dapat membujuk agar nasabah 

tetap bertahan atau tidak lari ke perusahaan lain. 

Manajemen hubungan nasabah suatu perusahaan tentunya memiliki 

strategi dalam menjalankan perannya ini. Strategi sendiri merupakan fungsi 

manajemen yang mana nantinya menjadi acuan terhadap apa yang akan dilakukan 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Salah satu strategi yang dapat digunakan 

adalah strategi komunikasi dengan nasabah. Saat frontlinermenjalankan fungsinya 

tentu ia melakukan proses komunikasi, yang mana proses komunikasi ini 

merupakan inti dari aktivitas bisnis yaitu untuk meraih dan menjaga nasabah agar 

tidak lari ke perusahaan lain.  

                                                             
51

 Jurnal Yuanira Oktariana, Achmad Fauzi dan Srikandi Kumadji, “Faktor-Faktor 

Customer Relationship Management (Manajemen Hubungan Pelanggan) Dalam Mewujudkan 

Pepuasan Anggota Dan Dampaknya Terhadap Loyalitas Anggota (Survey Pada Anggota Koperasi 

Nusantara Cabang Malang di Kantor Pos Besar Malang)”,  Vol. 6 No. 2 (2014), 159. 



 40 

Didalam strategi ini terdapat langkah-langkah apa saja yang akan 

dilakukan baik itu langkah untuk jangka pendek maupun langkah untuk jangka 

panjang. Ada beberapa strategi menurut Schnaars yang dapat dilakukan dalam 

meningkatkan kepuasan nasabah
52

,antara lain relationship marketingyaitu 

hubungan transaksi antara customer relations perusahaan dengan nasabah bersifat 

berkelanjutan dan secara terus menerus, superior customer service yaitu untuk 

meningkatkan kepuasan nasabah, customer relations perusahaan dapat merancang 

jaminan serta layanan tertentu untuk nasabahnya dan yang terakhir penanganan 

keluhan nasabah yaitu dalam penanganan keluhan yang baik dapat mengubah 

nasabah yang tidak puas menjadi nasabah yang puas. Pada penanganan ini 

manajemen hubungan nasabah harus dengan siaga dan cepat serta memberi 

kemudahan bagi pelanggan untuk menghubungi perusahaan. 

Nasabah selain harus dipuaskan dan dilayani dengan baik, juga berperan 

sebagai mitra (partner) strategis bagi organisasi bisnis. Sementara itu, nasabah 

biasanya mengharapkan barang atau jasa yang dikonsumsi dapat diterima dan 

dinikmatinya dengan pelayanan yang baik serta memuaskan. Dari kepuasan 

nasabah ini terbentuk persepsi dan selanjutnya membuat nama perusahaan baik 

dimata nasabahnya. 

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi manajemen 

hubungan nasabah yang digunakan PT Pegadaian (Persro) Kanwil II 

Pekanbarudalam meningkatkan kepuasan nasabahnya yang meliputi relationship 

marketingyaitu hubungan yang dibangun antara perusahaan dengan nasabah 

dalam proses pemasaran untuk menarik dan mempertahankan nasabah, 

superiorcustomer service yaitu pelayanan yang lebih yang diberikan oleh 

perusahaan kepada nasabah dimana pelayanan ini tidak diberikan atau ditawarkan 

oleh perusahaan lain, dan penanganan keluhan nasabah yaitu penyelesaian 

masalah atau solusi yang diberikan oleh perusahaan kepada nasabah agar keluhan 

yang ada tadi teratasi dan terciptanya kepuasan nasabah. Ketiga strategi ini bisa 

didapat baik secara online maupun offline. Secara online adalah perusahaan 
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melayani kebutuhan dan keinginan nasabah melalui sistem didunia maya 

(internet) dengan cara mengakses portal perusahaan atau dengan menghubungi 

call center perusahaan. Sementara itu secara offline maksudnya adalah perusahaan 

melayani keinginan dan kebutuhan dari nasabahnya dengan cara bertemu 

langsung, disini nasabah datang langsung ke perusahaan untuk mengurus atau 

menyelesaikan kepentingannya. 

 

Gambar 2.1Strategi Manajemen Hubungan NasabahDalam Meningkatkan 

Kepuasan Nasabah 
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nasabah itu tadi. Yang mana kepuasan nasabah ini nantinya akan dapat menarik 

nasabah baru dan juga mempertahankan nasabah yang sudah ada. 

 


