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BAB III

PELAYANAN KOPERASI  DAN KEPUASAAN NASABAH

A. Pengertian Pemasaran

pemasaran selalu ada dalam setiap usaha, baik usaha yang

berorientasi profit maupun usaha-usaha sosial. Pentingnya pemasaran

dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat

akan suatu produk dan jasa. Dalam melakukan kegiataan suatu perusahaan

memiliki tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan jangka panjang maupun

jangka panjang.

Philip Kotler mendefinisikan pengertian pemasaran adalah :

Suatu proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan

kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan

cara  menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak

lain.

Pemasaran merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan dan

keinginan para nasabahnya terhadap produk dan jasa. Untuk mengetahui

kebutuhan dan keinginan konsumen. Pengertian kebutuhan manusia (

nasabah ) adalah suatu keadaan dimana dirasakan tidak ada dalam diri

seseorang, seperti kebutuhan akan rasa aman, lapar, haus dan  kebutuhan

lainya. Dalam praktiknya kebutuhan konsumen atau nasabah adalah

sebagai berikut1 :

1 Kasmir, Pemasaran Bank, ( Jakarta : Prenada  Media Group, 2004 ), h. 52-54
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1.Kebutuhan akan produk dan jasa

2. Kebutuhan rasa aman dalam menggunakan produk atau jasa

tersebut

3. Kebutuhan kenyamanan menggunakan produk atau jasa

4. Kebutuhan untuk dihormati dan dihargai

5. Kebutuhan untuk persahabatan

6. Kebutuhan untuk diberi perhatian

7. Kebutuhan status/prestise

8. Kebutuhan aktualisasi diri

Selanjutnya, pengertian keinginan manusia ( konsumen atau

nasabah ) adalah merupakan kebutuhan yang dibentuk oleh kultur dan

kepribadian individu.  Contoh keinginan konsumen adalah sebagai

berikut :

1.Ingin agar bisa memperoleh pelayanan yang cepat

2.Ingin agar bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi

3.Ingin memperoleh komitmen perusahaan

4.Ingin memperoleh pelayanan yang bermutu ( cepat dan

memuaskan )

5.Ingin memperoleh kepuasaan atas penggunaan produk atau jasa

6. Ingin dihargai dan dihormati

7. Ingin memperoleh perhatian

8.Ingin memperoleh status / prestise

9. Ingin memperoleh keuntungan aatau manfaat.
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Dalam hal produk atau jasa perbankan, baik produk simpanan

tabungan maupun pinjaman harus dilakukan dengan perencanaan yang

yang telah disusun dan dijalankan perlu dilakukan pengawasan dan

pengendalian secara terus menerus agar tidak menyimpang dari yang

sudah direncanakan. Pada kegiataan pemasaran diharapkan dapat

memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah serta juga akan

memberikan kepuasaan kepada para nasabahnya.

B. Pengertian Pelayanan

Didalam suatu koperasi pelayanan yang memuaskan merupakan

hal yang paling utama yang perlu diperhatikan bagi perkoperasian untuk

kepuasaan pelanggan atau nasabahnya. Pelayanan produk dan jasa harus

dilakukan dengan baik dan benar sehingga mendapat simpati dan menarik

bagi masyarakat calon nasabah  yang bersangkutan. Apabila pelayanan

dilakukan dengan baik dan benar maka pemasaran produk dan jasa

diharapkan akan berhasil baik pula.

Pelayanan adalah suatu  aktivitas atau  serangakaian aktivitas yang

bersifat  tidak kasat  mata ( tidak dapat diraba ) yang terjadi sebagai akibat

adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal lain yang

disediakan oleh perusahaan pemberian pelayanan yang dimaksudkan

untuk memecahkan permasalahan atau pelanggan2.

Menurut KBBI  pelayanan adalah suatu kegiataan yang diberikan

seseorang atau badan untuk melayani kebutuhan orang lain.

2 Daryanto & Ismanto Setyobudi, Konsumen dan Pelayanan, ( Yogyakarta : Gava Media,
2014 ), h. 135
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Pelayanan atau service adalah setiap kegiataan atau manfaat yang

dapat diberikan suatu pihak kepihak lainnya yang pada dasarnya tidak

berwujud dan tidak pula berakibat pemilikan sesuatu dan produksinya

dapat  atau tidak dapat dikaitkan dengan suatu produk fisik sehingga

pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi

kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasaan pada

konsumen sendiri.

Pelayanan adalah kegiataan pemberian jasa dari satu pihak kepada

pihak lainya. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dilakukan secara

ramah tamah, adil, cepat, tepat dan dengan etika yang baik sehingga

memenuhi kebutuhan dan kepuasaan bagi yang menerimanya.

a. Ramah tamah  dimaksudkan bahwa pelayanan dilakukan dengan

wajah ceria, wajar, dan dengan etika yang baik serta tidak menyinggung

perasaan. Misalnya dengan berkata : “ Apa yang dapat saya bantu “

b. Adil artinya pelayanan diberikan berdasarkan urutan antrian

c. Cepat dan tepat dimaksudkan pelayanan yang diberikan tidak

bertele-tele dan harus baik dan benar3.

C. Pengertian Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata corporation (bahasa inggris), yang

berarti kerja sama. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan

koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota

3 Malayu Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan, ( Jakarta : Bumi Aksara, 2008), h. 152-153
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peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya

dengan harga yang relative rendah dan bertujuan memajukan taraf hidup

bersama4.

Berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992

tentang perkoperasian diberikan pengertian sebagai berikut,“koperasi

merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan

hukum koperasi yang melandaskan kegiataanya berdasarkan prinsip

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas

asas kekeluargaan5.”

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang

Perkoperasian terbagi menjadi:

a. Koperasi Konsumsi

b. Koperasi Kredit (koperasi simpan pinjam)

c. Koperasi Produksi

d. Koperasi Jasa

e. Koperasi serba usaha

Dari bentuk-bentuk koperasi tersebut bahwa setiap koperasi

memiliki tujuan, fungsi dan perannya masing-masing dalam menyediakan

dan menawarkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh para anggota

dalam kegiataan ekonominya, yaitu dalam usaha koperasi tersebut.

4 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 289
5 Sonny Sumarsono, Manajemen Koperasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003),h. 1
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2. Tujuan dan Fungsi Koperasi

Tujuan koperasi Undang-undang No. 25 Tahun 1992, menyatakan

bahwa koperasi “bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada

khususnya dan pada masyarakat umumnya serta ikut membangun tahanan

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju,

adil dan makmur belandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.”

Sedangkan Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992 fungsi

koperasi adalah :

a.Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan

ekonomi Anggota pada khususnya dan masyrakat pada umumya untuk

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

b.Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas

kehidupan manusia dan masyarakat.

c.Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuataan dan

ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi..

d.Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan

perekonomian nasional yang merupakan bersama berdasar asas

kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dari pendapat diatas bahwa fungsi koperasi sangat besar dalam

menggerakan perekonomian Indonesia yang mana koperasi sering
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melakukan berbagai usaha demi tercapainya seluruh kebutuhan dan

kepuasaan seluruh anggotanya.

D. Pengertian Kepuasan Nasabah

Tujuan utama strategi pemasaran yang dijalankan adalah untuk

meningkatkan jumlah nasabahnya, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan berbagai cara salah

satunya memberikan kepuasaan nasabah atau pelanggan.

Kepuasan pelanggan ( nasabah ) telah menjadi konsep sentral

dalam wacana bisnis dan manajemen. Pelanggan ( nasabah ) memegang

peranan cukup penting dalam mengukur kepuasan terhadap produk

maupun pelayanan yang diberikan perusahaan atau lembaga keuangan.

Kotler mendefinisikan kepuasan pelanggan yaitu, “Perasaan

senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan

antara persepsi atau kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan

harapan-harapanya.”

Dari definisi diatas kita bisa melihat bahwa kepuasan merupakan

fungsi dari

persepsi  atau kesan atau kinerja dan harapan. Jika kinerja berada dibawah

harapan,

pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, pelanggan puas.

Jika kinerja melebihi harapan, pelanggan amat puas atau senang6.

6 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, alih bahasa oleh Hendra Teguh (  Jakarta : PT.
Prenhalindo, 2007), h. 177
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Sedangkan definisi kepuasan pelanggan ( nasabah ) menurut

Rangkuti yang dimaksud dengan kepuasan konsumen yaitu: “perbedaan

antara tingkat kepentingan dan kinerja atau hasil yang dirasakan7.”

Kemudian menurut Kasmir, komponen kepuasan dalam dunia

perbankan atau lembaga keuangan termasuk koperasi adalah :

a.Tangible, merupakan bukti fisik yang harus dimiliki oleh

karyawan bank atau anggota koperasi, seperti gedung, perlengkapan

kantor, daya tarik karyawan atau anggota, sarana komunikasi dan sarana

fisik lainnya. Oleh karena itu, bukti fisik ini harus menarik dan modern.

b.Responsivitas, yaitu adanya keinginan dan kemauan karyawan

bank atau anggota koperasi dalam memberikan pelayanan kepada

pelanggan (nasabah ).Untuk itu pihak manajemen perlu memberikan

motivasi yang besar agar seluruh karyawan atau anggota mendukung

kegiatan pelayanan kepada nasabah tanpa pandang bulu. Akan mendukung

kegiatan pelayanan kepada nasabah tanpa pandang bulu.Akan lebih baik

jika motivasi yang diberikan kepada karyawan akan memperoleh imbalan

yang sesuai dengan kemampuannya.

c.Assurance, adanya jaminan bahwa karyawan memiliki

pengetahuan, kompetensi, kesopanan dan sifat atau perilaku yang dapat

dipercaya. Hal ini penting agar nasabah yakin akan transaksi yang mereka

lakukan benar dan tepat sasaran.

7 Freddy Rangkuti, , Riset Pemasaran, ( Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004 ), h.
56
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d.Reliabilitas, yaitu kemampuan dalam memberikan pelayanan

yang telah dijanjikan dengan cepat, akurat serta memuaskan pelanggannya

atau nasabahnya. Guna mendukung hal ini maka setiap karyawan

sebaliknya diberikan pelatihan dan pendidikan guna meningkatkan

kemampuannya.

e.Empati, yaitu mampu memberikan kemudahan serta menjalin

hubungan dengan nasabah secara efektif. Kemudian juga mampu

memahami kebutuhan individu setiap nasabah secara cepat dan tepat.

Dalam hal ini masalah prosedur kerja dan dihubungkan dengan tingkat

pelayanan kepada nasabah.

E. Pengukuran Kepuasan konsumen (Nasabah )

Menurut Kotler perusahaan dapat  menggunakan beberapa model

berikut untuk mengukur seberapa tinggi kepuasan konsumen yaitu :

1. Sistem keluhan dan Saran

Setiap perusahaaan yang berorientasi pada konsumen perlu

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para konsumennya

untuk menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan mereka.

2. Survei kepuasan konsumen

Umumnya banyak penelitian mengenai kepuasan konsumen dilakukan

dengan menggunakan metode survey, baik melalui pos, telepon,

maupun wawancara pribadi.

Pengukuran kepuasan konsumen melalui metode ini dapat dilakukan

dengan berbagai cara, antara lain :
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a. Direct Dissatifaction

Pengukuran yang dilakukan adalah secara langsung

b. Derived Dissatifaction

Pertanyaan yang diajukan menyangkut dua hal utama, yaitu besarnya

harapan konsumen terhadap atribut-atribut tertentu dan besarnya

kinerja yang mereka rasakan.

c. Problem analysis

Konsumen yang dijadikan responden diminta untuk mengungkapkan

masalah masalah yang mereka hadapi yang berkaitan dengan

penawaran dari perusahaan dan saran-saran mereka kepada perusahaan

untuk melakukan perbaikan.

d. Importance – Performance analysis

Responden diminta untuk memberikan ranking atas berbagai atribut

atau elemen dari penawaran berdasarkan derajad pentingnya setiap

elemen atau atribut tersebut.

3. Ghost Shopping

Metode ini dilakukan dengan memperkerjakan beberapa orang (ghost

shopper) untuk berperan sebagai konsumen atau pembeli potensial atas

produk perusahaan itu sendiri dan perusahaan pesaing. Lalu ghost

shopper menyampaikan temuannya ini yang mengenai kekuatan atau

kelemahan produk peusahaan dan perusahaan pesaing berdasarkan

pengalaman mereka dalam melakukan pembelian produk tersebut.
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4. Lost Customer Analysis

Di dalam metode ini, perusahaan menghubungi para konsumennya

yang telah berhenti membeli produk perusahaan atau yang telah

beralih keperusahaan pesaing, yang diharapkan akan diperolehnya

informasi penyebab terjadinya hal tersebut8.

F. Strategi Dalam Meningkatkan Pelayanan dan Kepuasaan  Nasabah

Para konsumen tidak hanya menginginkan pelayanan-pelayanan

tertentu tetapi juga menginginkan pelayanan tersebut dalam jumlah dan

kualitas yang memadai. Apabila nasabah diharuskan berdiri dalam antrian

panjang atau menghadapi karyawan yang kurang ramah, para nasabah

mungkin akan pindah ketempat lain  maka diperlukan strategi dalam

pelayanan dan  Kepuasan konsumen menurut Schnaars merupakan strategi

yang panjang yang membutuhkan komitmen, baik menyangkut dana

maupun sumber daya manusia. Ada beberapa strategi yang dipadukan

untuk meraih dan meningkatkan pelayanan  dan kepuasan konsumen.

Untuk meningkatkan kepuasaan ada beberapa strategi diantaranya

1. Relationship Marketing

Strategi ini hubungan antara penyedia jasa dan konsumen

berkelanjutan, tidak beralih setelah penjualan selesai. Dengan kata lain

dijalinlah kemitraan jangka panjang dengan konsumen secara terus

menerus, sehingga diharapkan dapat terjadi bisnis ulang (repeat

business).

8 Tjiptono & Chandra, Manajemen Pemasaran Jasa, (Yogyakarta : Andi Offse, 2002), h.
189
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2. Strategy Superior Customer Service

Perusahaan yang menerapkan bisnis ini berusaha menawarkan kepada

konsumen yang lebih unggul daripada perusahaan pesaingnya. Untuk

mewujudkannya dibutuhkan dana yang besar maupun kemampuan

sumber daya manusia dan usaha yang gigih. Meskipun demikian,

perusahaan dengan pelayanan yang superior akan meraih laba dan

tingkat pertumbuhan yang lebih besar dari perusahaan pesaingnya yang

lebih memberikan pelayanan inferior.

3. Strategy unconditional Quarantees / Extraordinary Quarantees\

Komitmen untuk memberikan kepuasan konsumen pada gilirannya

akan menjadi sumber dinamisme penyempurnaan kulitas jasa dan

kinerja perusahaan. Strategi ini dijalankan dengan cara

mengembangkan augmemied service terhadap core service-nya.

4. Strategi penanganan keluhan yang efektif

Strategi penanganan konsumen yang efektif akan  memberikan manfaat

kepada konsumen yang meliputi :

a. Penyedia jasa memperoleh kesempatan lagi untuk memperbaiki

hubungan dengan konsumen yang kecewa.

b. Penyedia jasa bisa dihindarkan dari publisitas.

c. Penyedia jasa akan mengetahui aspek-aspek yang perlu

dibenahi dalam pelayanan saat ini9.

9 Tjiptono & Chandra, ibid, h. 161
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Sedangkan strategi untuk meningkatkan pelayanan harus

mempunyai dasar-dasar pelayanan yang baik terhadap nasabah yaitu

dasar-dasar pelayanan nasabah adalah :

1. Berpakaian  dan berpenampilan  rapi dan bersih

Petugas harus mengenakan baju dan celana yang sepadan dengan

kombinasi yang menarik

2. Percaya diri, bersikap akrab, dan penuh dengan senyum

Dalam melayani nasabah petugas tidak ragu-ragu, yakin dan percaya

diri yang  tinggi, petugas harus bersikap akrab seolah-olah sudah kenal

lama dan petugas dalam melayani harus murah  senyum dengan raut

muka yang menarik, serta tidak dibuat-buat.

3. Menyapa dengan lembut dan berusaha menyebutkan nama jika tidak

kenal

Pada saat  nasabah datang petugas harus segera menyapa dan kalau

sudah pernah bertemu sebelumnya usahakan menyapa dengan

menyebut namanya. namun, jika belum kenal dapat menyapa dengan

sebutan bapak/ibu, apa yang dapat kami bantu.

4. Tenang, sopan, hormat, serta  tekun mendengarkan setiap pembicaraan

Usahakan pada saat melayani nasabah dalam keadaan tenang, tidak

terburu-buru ,sopan santun dalam bersikap, menghormati tamu, tekun

mendengarkan sekaligus berusaha memahami keinginan konsumen.
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5. Berbicara dengan bahasa yang baik dan benar

Dalam berkomunikasi dengan nasabah gunakan bahasa indonesia yang

benar atau bahasa daerah yang benar pula. Suara yang digunakan harus

jelas, mudah dipahami.

6. Bergairah dalam melayani nasabah dan tunjukan kemampuan

Tunjukan pelayanan yang prima seolah-olah memang anda sangat

tertarik dengan keinginan dan kemauan nasabah.

7. Jangan menyela atau memotong pembicaraan

Pada saat nasabah berbicara usahakan jangan memotong atau menyela

pembicaraan.hindarkan kalimat yang berisi teguran atau  sindirian

yang dapat menyinggung nasabah.

8. Mampu meyakini nasabah serta memberikan kepuasaan

Setiap pelayanan yang diberikan harus mampu meyakinkan nasabah

dengan argumen-argumen yang masuk akal, juga harus mampu

memberikan kepuasaan atas pelayanan yang diberikanya

9. Jika tak sanggup menangani permasalahan yang ada, minta bantuan

Jika ada pertanyaan atau permasalahan yang tidak sanggup dijawab

atau diselesaikan oleh petugas maka harus meminta bantuan kepada

petugas yang mampu

10. Bila belum dapat melayani, beritahukan kapan akan dilayani

Jika pada saat tertentu petuga sibuk dan tidak bisa melayani nasabah ,

maka beritahukan kepada nasabah kapan akan dilayani dengan

simpatik.



45

Sedangkan pelayanan yang baik harus segera dipenuhi sehingga

keinginan nasabah dapat diberikan secara maksimal :

1. Tersedia sarana dan prasarana yang baik

Nasabah ingin dilayani secara prima. Untuk melayani nasabah salah

satu hal yang paling penting diperhatikan adalah sarana dan prasarana

yang dimiliki.

2. Tersedia karyawan  yang baik

Kenyamanan nasabah juga sangat bergantung dari petugas yang

dilayani. petugas yang ramah, sopan, dan menarik. Petugas juga harus

mampu memikat dan mengambil hati nasabah sehingga nasabah

semakin tertarik.

3. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah  sejak awal hingga selesai

Dalam menjalankan kegiataan pelayanan petugas harus  mampu

melayani dari awal sampai tuntas  atau selesai. Nasabah akan merasa

puas jika nasabah bertanggung jawab terhadap pelayanan yang

diinginkan.

4. Mampu melayani secara cepat dan tepat

Dalam melayani nasabah diharapkan petugas melakukan pelayanan

sesuai prosedur

5. Mampu berkomunikasi

Petugas harus mampu berbicara kepada setiap nasabah dan petugas

pun mampu memahami keinginan nasabah.

6. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi
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Menjaga rahasia sama artinya dengan menjaga rahasia nasabah, petugas

harus mampu menjaga rahasia nasabah terhadap siapapun.

7. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik

Petugas Memiliki pengetahuan dan kemampuan tertentu untuk

menghadapi nasabah.

8. Berusaha memahami kebutuhan nasabah

Petugas harus cepat tanggap apa yang diinginkan oleh nasabah. Usahakan

mengerti dan memahami keinginan dan kebutuhan nasabah.

9. Mampu memberikan kepercayaan  kepada  nasabah

Kepercayaan calon nasabah kepada lembaga keuangan diperlukan

sehingga calon nasabah mau menjadi nasabah yang bersangkutan10.

G. Hubungan Kualitas Layanan dengan Kepuasan Nasabah

Hubungan kualitas layanan dengan kepuasan nasabah tidak terlepas dari

kreativitas layanan. Untuk mewujudkan suatu layanan yang berkualitas yang

bermuara pada kepuasan nasabah, maka pihak lembaga keuangan harus mampu

mengidentifikasi siapa nasabahnya sehingga akan mampu memahami tingkat

persepsi dan harapan atas kualitas layanan. Hal yang penting, karena kepuasan

nasabah merupakan perbandingan antara persepsi dengan harapan nasabah

terhadap layanan yang dirasakan.

10 Kasmir, Loc.cit
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Kualitas layanan yang diberikan oleh koperasi dalam memenuhi harapan

nasabah dalam bentuk tampilan fisik yang dimiliki lembaga keuangan, keandalan,

kepedulian dan perhatian, daya tanggap, dan jaminan nasabah, akan dapat

mempengaruhi kepuasan nasabah. Artinya semakin baik kualitas layanan yang

diberikan oleh bank, maka nasabah akan semakin merasa puas terhadap layanan

tersebut. Dijelaskan pula oleh Irawan (2005) bahwa banyak studi dalam bidang

kualitas layanan dan kepuasan pelanggan telah memberikan kesimpulan yang

jelas.

Kegagalan perusahaan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan

harapan pelanggan 70% adalah karena faktor human, sedangkan faktor teknologi

dan sistem hanya memberikan kontribusi sekitar 30%. Oleh karena itu,

perusahaan yang berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan dengan hanya

menfokuskan kepada perubahan teknologi, akan kecewa pada akhirnya apabila

tidak mempersiapkan infarastruktur lain yang lebih penting, yaitu attitude

karyawan.

Pada dasarnya kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan atas produk atau

jasa berpengaruh pada pola perilaku selanjutnya. Hal ini ditunjukkan, pelanggan

setelah terjadi proses pembelian. Apabila pelanggan merasa puas, maka dia akan

menunjukkan besarnya kemungkianan untuk kembali membeli produk yang sama.

Pelanggan yang puas juga cenderung akan memberikan referensi yang baik

terhadap produk kepada orang lain.
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Sebaliknya dengan asumsi pelanggan yang tidak puas. Kesimpulan,

apabila kepuasan pelanggan dapat tercapai, maka akan diperoleh beberapa

manfaat yaitu

1. Hubungan antara perusahaan dan pelanggannya menjadi harmonis,

2. Mendorong terciptanya loyalitas dan kesetiaan pelanggan terhadap jasa

yang dihasilkan.

3. Membentuk rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan

perusahaan.

4.Reputasi perusahaan menjadi baik dikalangan para pelanggan.

5.Pangsa pasar dan laba perusahaan akan meningkat.


