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ABSTRACT 

 
CRM adalah usaha sebuah perusahaan untuk berkonsentrasi menjaga pelanggan dengan 

mengumpulkan segala bentuk interaksi  pelanggan baik itu lewat telepon, e-mail, 

masukan di situs atau hasil pembicaraan dengan staf penjualan dan pemasaran. 

CRM adalah sebuah strategi bisnis menyeluruh dalam suatu perusahaan yang 

memungkinkan perusahaan tersebut secara efektif bisa mengelola hubungan dengan 

para pelanggan. Terciptanya loyalitas pelanggan disebabkan karena pelanggan merasa 

puas atas pelayanan yang diberikan dengan baik. Pelaku bisnis memberikan pelayanan 

yang terbaik kepada pelanggannya, agar pelanggannya masih setia dan cinta dengan 

produk yang ditawarkan atau yang telah digunakan oleh pelanggan selama ini. 

Pelanggan merasa puas jika segala kebutuhannya selalu dilayani dengan baik, dengan 

kepuasan pelanggan akan memberikan pengaruh kepada produk yang ditawarkan atau 

yang sedang digunakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah 

memberikan berbagai alternatif pilihan kepada pelanggan/pengguna jasa layanan 

terhadap produk atau jasa yang ditawarkan,Mengkombinasikan strategi pelayanan 

dengan konsekuensi yang harus dihadapi,Memastikan mutu pelayanan pelanggan 

dengan cara menetapkan standar pelayanan dan menciptakan penghargaan (reward) 

bagi pekerja atau karyawan yang dengan baik dapat melayani memenuhi standar yang 

berlaku dan punishment kepada mereka yang melayani customer tidak memenuhi 

standar,Melakukan survey kepada pelanggan secara periodik untuk mengetahui tingkat 

kepuasan dan langkah selanjutnya adalah melakukan follow up berdasarkan masukan 

dari para pelanggan. 

Kata kunci : Pelanggan, CRM, pelayanan, produk, loyalitas, kepuasan. 
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LATAR BELAKANG 

Setiap tahunnya pertambahan pelaku bisnis semakin meningkat, sehingga 

persaingan bisnis semakin meningkat juga. Pelaku bisnis memikirkan bagaimana 

caranya agar usaha dalam bisnis dapat memperoleh keuntungan yang meningkat 

dengan cara menambah pelanggan yang baru dan mempertahankan pelanggan yang 

lama. 

Persaingan  Bisnis sekarang ini semakin meningkat, dengan berbagai cara 

mereka gunakan agar persaingannya bisa unggul dengan perusahaan yang lain. Salah 

satu cara agar bisa lebih unggul maka digunakan hubungan dengan pelanggan yaitu 

melayani segala kebutuhan pelanggan agar tercukupi. Pelanggan adalah suatu aset 

perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kepada Pelanggan.  

Pelaku bisnis berusaha menciptakan loyalitas pelanggan agar pelanggan tetap setia 

dengan produk yang telah digunakan selama ini.  

Terciptanya loyalitas pelanggan disebabkan karena pelanggan merasa puas atas 

pelayanan yang diberikan dengan baik. Pelaku bisnis memberikan pelayanan yang 

terbaik kepada pelanggannya, agar pelanggannya masih setia dan cinta dengan produk 

yang ditawarkan atau yang telah digunakan oleh pelanggan selama ini. Pelanggan 

merasa puas jika segala kebutuhannya selalu dilayani dengan baik, dengan kepuasan 

pelanggan akan memberikan pengaruh kepada produk yang ditawarkan atau yang 

sedang digunakan. 

 Untuk menciptakan kepuasan pelanggan, maka perusahaan-perusahaan yang 

bergerak dibidang jasa pelayanan masyarakat harus menciptakan dan mengolah suatu 

sistem untuk memperoleh pelanggan yang lebih banyak dan juga memiliki kemampuan 

untuk mempertahankan  pelanggan  setia. Jadi perlu  dipikirkan cara-cara  yang  efektif 

untuk dapat memenangkan persaingan / kompetisi yang sedang berlangsung dengan 

program-program yang bersifat retain pelanggan.   

 

DEFINISI DAN KUNCI KEBERHASILAN CRM 

- CRM adalah usaha sebuah perusahaan untuk berkonsentrasi menjaga pelanggan 

dengan mengumpulkan segala bentuk interaksi  pelanggan baik itu lewat telepon, e-
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mail, masukan di situs atau hasil pembicaraan dengan staf penjualan dan 

pemasaran. 

- CRM adalah sebuah strategi bisnis menyeluruh dalam suatu perusahaan yang 

memungkinkan perusahaan tersebut secara efektif bisa mengelola hubungan dengan 

para pelanggan. 

- CRM adalah sebuah istilah industri Teknologi Informasi untuk metodologi, strategi, 

perangkat lunak, dan atau aplikasi berbasis web yang mampu membantu sebuah 

perusahaan untuk mengelola hubungannya dengan para pelanggan. 

Menurut Andersen Consulting (Tunggal 2000) 

Customer Relationship Management merupakan pendekatan bagi perusahaan untuk 

mengidentifikasikan, melaksanakan, memperoleh, mempertahankan pelanggan melalui 

berbagai kapabilitas secara terintegrasi. 

Menurut Fredrick Newell dalam bukunya “Loyality.com”(2000,2) 

Customer Relationship Management adalah sebuah pemodifikasian dan pembelajaran 

perilaku konsumen setiap waktu dan setiap interaksi, perlakuan terhadap pelanggan dan 

membangun kekuatan antara konsumen dan perusahaan. 

Pada dasarnya Customer Relationship Management adalah mengelola relasi/hubungan 

dengan pelanggan melalui kemampuan perusahaan agar dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan di masa yang akan datang. 

Kunci keberhasilan CRM adalah : pertama, mengidentifikasi nilai konsumen yang tepat 

terhadap usaha tertentu. Kemampuan mengidentifikasi value pada konsumen 

merupakan kata kunci keberhasilan dalam penerapan CRM. Sebab value adalah apa 

yang didapat (gotten) konsumen lebih besar darioada apa yang konsumen berikan. 

Dengan kata lain manfaat yang diterima lebih besar dari pengorbanan (cost) yang 

dilakukan. 

Kedua, Memahami kepentingan relatif dari nilai-nilai terhadao setiap  segmen 

pelanggan. Pemahaman akan kepentingan relatif tiap segmen berarti memahami 

kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggan yang berbeda-beda. Berbeda yang 

dimaksud tidak saja mendasarkan pada aspek demografi dan geografi tetapi juga pada 

aspek psikografi. 
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Ketiga, Menetukan apakah nilai-nilai tersebut akan mempengaruhi laba (bottom line) 

dalam keadaan yang positif. Berbisnis dengan membangun hubungan harus berkorelasi 

dengan laba yang akan didapat. Artinya nilai yang akan diberikan pada konsumen harus 

memberikan kontribusi pada pencapaian laba bagi konsumen dan perusahaan. 

Keempat, Mengkomunikasikan dan memberikan nilai yang tepat terhadap setiap segmen 

pelanggan dengan cara yang diinginkan pelanggan untuk menerima informasi. 

Ketepatan penyampaian informasi bagi konsumen perlu mendapat porsi yang tidak 

kalah pentingnya. Ini menyangkut berbagai hal yang diinginkan konsumen. 

Kelima, Mengukur hasil dengan tolak ukur ROI (Return On Investment). Value yang 

diberikan pada konsumen tentu saja harus dapat diukur sedemikian rupa, seperti 

apakah tingkat pengembalian usaha (return) atas nilai yang diinvestasikan cukup besar. 

 

PRINSIP DASAR CRM 

Pengambilan data input berupa data profile dari semua pelanggan  dan 

memberikan informasi yang sesuai kepada pelanggan berupa informasi tentang 

Customer History, kebutuhan-kebutuhan pasar dan isu-isu lain seputar perkembangan 

pasar. 

 

TUJUAN CRM 

Termasuk Tujuan Customer relationship Management (CRM) 

- Mengenali dan menganalisa relasi. 

- Mengenali dan menganalisa pasar. 

- Mengenali dan menganalisa produk keluaran. 

 

MANFAAT CRM : 

o Jumlah konsumen bertambah, yaitu mencari konsumen baru di samping tetap 

memelihara tingkat kepuasan konsumen yang sudah ada. 

o Mengetahui  tingkat kepemilikan perusahaan pada konsumen, yaitu dengan 

mengetahui kebutuhan konsumen. 
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o Mengetahui kebutuhan konsumen pada masa yang akan datang, yaitu melalui hasil 

transaksi yang sudah dilakukan dan dari hasil analisa data transaksi yang sudah 

terkumpul. 

o Mengetahui ketidaknormalan pada setiap aktivitas transaksi, yaitu mengetahui tindak 

kriminal seperti penipuan dan lain sebagainya. 

o Mengetahui perbaikan yang harus dilakukan pada service yang diberikan kepada 

konsumen. 

o Mampu menganalisa pola data transaksi, sebagai contoh mampu mengetahui 

kombinasi produk yang akan dijual pada waktu-waktu tertentu. 

o Mengurangi resiko operasional, yaitu dengan mengetahui prediksi yang akan terjadi 

dan kesalahan yang pernah dilakukan melalui customer history. 

 

Implementasi CRM setidaknya harus memiliki elemen-elemen berikut : 

 Otomatisasi pemasaran, pemasaran dapat dilakukan secara otomatisasi tanpa perlu 

bertransaksi langsung antara customer dengan produsen atau cara pembayaran 

yang tidak perlu langsung membawa uang cash. 

 Pusat pelayanan (call center), fungsinya antara lain untuk mengetahui kebiasaan 

konsumen, menerima keluhan dari para pelanggan sehingga data tersebut bisa 

digunakan untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan produknya serta 

mengumpulkan custumer history. 

 Penggudangan data (Data Warehousing), informasi tentang pelanggan harus 

dilakukan dalam satu sistem terpadu. Hasil analisa harus mampu menampilkan 

petunjuk-petunjuk tertentu tentang pelanggan sehingga staf penjualan dan 

marketing mampu melakukan kampanye terfokus terhadap grup pelanggan tertentu. 

Nantinya gudang data ini juga harus mampu menaikan volume penjualan. 

 Pencarian data dan analisa proses secara online, data yang telah terkumpul akan 

dipisah-pisahkan menurut kualifikasinya dan selanjutnya data akan disimpan dalam 

sistem yang bisa diakses secara online, sehingga bila sewaktu-waktu data tersebut 

diperlukan dapat bisa diperoleh. 

 Pengambilan keputusan dan alat pelaporan, jika sudah dilakukan hal-hal tersebut di 

atas, maka diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih 
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bijak karena perusahaan telah memiliki data yang cukup untuk menentukan langkah 

yang harus dilaksanakan oleh perusahaan selanjutnya, misalnya penjualan dengan 

sistem cross selling dan hasil penjualannya dapat dilihat apakah sesuai dengan 

keinginan konsumen dan bisa menaikan keuntungan perusahan. 

 

DIMENSI-DIMENSI CRM 

CRM adalah proses mendapatkan, mempertahankan dan mengembangkan 

pelanggan yang menguntungkan (profitable customers). CRM membutuhkan focus yang 

jelas atas atribut layanan yang bernilai tambah bagi para pelanggan dan menciptakan 

loyalitas pelanggan. 

Handen (2000) mengatakan bahwa CRM terdiri atas lima dimensi utama, yaitu strategi, 

segmentasi, teknologi, proses dan organisasi. Kelima dimensi tersebut merupakan satu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

Strategi merupakan suatu kesatuan rencana perusahaan yang komprehensif dan terpadu 

sebagai suatu aturan pembuatan keputusan yang berkaitan antara faktor pendukung dan 

faktor penghambat dalam lingkungan perusahaan dengan menentukan cara-cara bertindak 

berdasarkan alokasi sumber daya yang diperlukan guna mencapai tujuan. 

Segmentasi adalah kegiatan mendistribusikan atau membagi-bagi pasar menjadi berbagai 

kelompok, baik secara geografi, demografi, maupun psikografi agar kebutuhan tiap grup 

tersebut terpenuhi. 

Teknologi dalam pengertian di atas adalah seperangkat alat yang dapat digunakan 

untuk mensupport berbagai aktivitas perusahaan dalam hubungannya dengan pelanggan. 

Macamnya adalah internet, email, faximile, telepon, SMS, dan lainnya. 

Proses mencerminkan bagaimana suatu elemen pemasaran jasa yang dikoordinasikan untuk 

menjamin kualitas dan konsistensi jasa yang diberikan kepada konsumen. Dengan demikian 

pemasaran harus dilibatkan ketika desain proses jasa dibuat, karna pemasaran juga sering 

terlibat di dalam, atau bertanggung jawab terhadap pengawasan kualitas jasa. 

Organisasi adalah suatu pola kerjasama antara orang-orang yang terlibat dalam kegiatan-

kegiatan yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi merupakan 

suatu kesatuan sosial dari sekelompok  manusia yang saling berinteraksi menurut suatu 

pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi meiliki fungsi dan tugasnya masing-
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masing. Sebagai suatu kesatuan, organisasi mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai 

batas-batas yang jelas, sehingga bisa dipisahkan secara tegas dari lingkungannya.  

 

HUBUNGAN ANTARA DIMENSI CRM DENGAN LOYALITAS PELANGGAN 

CRM merupakan suatu strategi bisnis secara proaktif mengembangkan preferensi 

sebuah organisasi, sehingga karyawan, saluran distribusi, dan pelanggan menghasilkan 

peningkatan kinerja. Banyak kegagalan program loyalitas terjadi karena organisasi 

perusahaan tidak mengetahui bagaimana pelanggan memperoleh manfaat dari program 

tersebut. Pelanggan tidak menginginkan diperlakukan secara sama. Akan tetapi mereka 

ingin diperlakukan secara  individual.   Tujuan sebenarnya dari   CRM adalah mengelola 

( mengubah atau memperkuat) perilaku pelanggan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Efi (2005) seorang mahasiswa Pasca Sarjana Ubara 

(dalam industri Homecare) dan Novi (2004) mahasiswa Pasca Sarjana Unpad (industri 

penerbangan), memperlihatkan bahwa hubungan antara kelima dimensi secara parsial 

dan simultan dengan loyalitas pelanggan cukup signifikan. Selain berhubungan secara 

positif, dampak atau pengaruh CRM pada loyalitas pelanggan terbukti positif. Artinya 

semakin baik implementasi CRM dalam suatu unit usaha, maka berdampak positif dalam 

loyalitas pelanggan. 

Oleh karena itu aplikasi CRM memungkinkan perusahaan untuk 

mendayagunakan informasi dari semua titik kontak dengan pelanggan, apakah itu via 

web, call center, ataupun lewat staf pemasaran dan pelayanan di lapangan. Konsistensi 

dan aksepsibilitas informasi ini memungkinkan penjualan dan pelayanan yang lebih baik 

dengan berbagai informasi penting mengenai pelanggan itu. 

 

TANGANI KOMPLAIN, TINGKATKAN PELAYANAN 

Bisnis seringkali memandang komplain sebagai sesuatu yang negatif. Padahal, 

jika dilihat dari kacamata positif, dengan adanya komplain dari pelanggan, ini 

menandakan dua hal: Pertama, Dapat berusaha meningkatkan layanan berdasarkan 

informasi komplain tersebut; kedua, artinya pelanggan cukup peduli dengan level 

layanan yang di berikan, dan punya keinginan untuk memperbaikinya. 
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Tujuan pertama dari menangani komplain bukanlah mengatasi akar permasalahan, 

melainkan juga mempertahankan pelanggan. Sehingga, langkah yang diambil dalam 

merespon komplain menjadi sesuatu yang krusial. Bagaimana dapat meningkatkan 

layanan melalui komplain? 

Berikut ini adalah langkah-langkah yang penting untuk dilakukan: 

 Tangani komplain dengan cepat 

Masalah lebih cepat selesai, tentunya lebih bagus. Oleh karena itu, usahalkan untuk 

menangani komplain dengan cepat, langsung on the spot. Badan riset TARP, Inc. 

menemukan bahwa 95% pelanggan akan tetap loyal jika komplain mereka ditangani 

saat itu juga. Namun, jika penyelesaian masalah berlarut-larut, tingkat loyalitas 

pelanggan ini anjlok menjadi 70%. 

Salah satu faktor yang dapat mempercepat penanganan komplain adalah 

pendelegasian pengambilan keputusan, jika karyawan diberikan kebebasan untuk 

mengambil keputusan yang dianggap perlu dalam rangka menangani komplain dan 

mempertahankan pelanggan, tentunya komplain bisa ditangani dengan lebih cepat, 

tanpa harus menunggu manager atau eksekutif lainnya. 

 Dorong Pelanggan Untuk Komplain 

Mungkin terdengarnya aneh, namun Anda harus lebih banyak mendengar komplain. 

Bagaimana Anda memperbaiki sesuatu jika tidak ada komplain? Oleh karena itu, 

doronglah pelanggan Anda untuk mengemukakan suaranya, termasuk komplain. 

Misalnya dengan menyediakan nomor hotline, kuesioner feedback, survei telepon 

ataupun interaksi langsung. 

Zappos.com contohnya, mereka justru mendorong pelanggan untuk menghubungi 

lewat telepon, termasuk komplain. Mereka memudahkan pelanggan untuk komplain, 

dengan cara menaruh nomor hotline dalam setiap halaman web-nya. 

 Customer Service yang Kompeten 

Penanganan komplain lebih cepat lebih baik, oleh karena itu, Anda harus punya 

tenaga customer service yang kompeten. Mereka harus mempunyai product 

knowledge serta seluk beluk mengenai prosedur pelayanan yang baik. Customer 

service juga harus mempunyai pengetahuan terkait nature dari bisnis tersebut. 



 

  

Pengaruh Customer Relationship Management  (CRM) dalam Meningkatkan loyalitas Pelanggan 

 

  90 

 

Misalnya seorang customer service dari sebuah Internet Service Provider seharusnya 

mempunyai knowledge bagaimana cara menghubungkan komputer ke internet. 

Alkisah seorang pelanggan gagal terkoneksi dengan internet, lalu ia menghubungi 

customer service ISP tersebut. Ia menanyakan solusi atas permasalahannya. 

Namun, customer service hanya menjawab ’install ulang saja komputernya’. Apakah 

ini menyelesaikan masalah? Tentu saja tidak. Citra perusahaan malah justru jadi 

buruk, karena customer service tidak punya knowledge yang cukup. 

 Follow Up 

Setelah mengatasi komplain, maka lebih baik jika melakukan follow up kepada 

pelanggan. Ini perlu untuk mengkonfirmasi apakah tindakan Anda sudah tepat, 

sesuai dengan ekspetasi mereka. Dalam tahap ini, dievaluasi bagaimana sikap 

pelanggan terhadap Anda: masih sama atau berubah? Jika sikap mereka normal, 

maka kemungkinan mereka tetap menjadi pelanggan loyal Anda cukup besar. 

Namun, jika sikap mereka berubah tentunya ini menjadi Pekerjaan Rumah  bagi 

Anda, bagaimana melakukan recovery yang dapat memuaskan mereka.  

 

Delightfull Recovery 

  Salah satu komponen yang dapat meengubah perasaan pelanggan dari 

kecewa berbalik menjadi puas adalah recovery. Kunci penting dari recovery yang 

sukses adalah: benefit yang diterima pelanggan harus lebih besar daripada kerugian 

atau kekecewaan yang mereka tanggung. Sebisa mungkin, ciptakan suatu recovery 

yang diluar ekspetasi pelanggan. 

Misalnya, seorang pelanggan komplain, bahwa ia menemukan rambut dalam cake 

yang dimakannya. Delightfull recovery yang bisa diberikan diantaranya adalah 

memberikan cake tersebut gratis, dan menghadiahkan pelanggan dengan cake 

seloyang sebagai permohonan maaf. Intinya, perusahaan menunjukan bahwa 

mereka benar-benar memohon maaf dengan tulus untuk kesalahan, dan mencoba 

memperbaikinya. 

Demikian adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menangani komplain. 

Dengan penanganan yang tepat dapat mengubah pelanggan kecewa menjadi puas. 

Produk atau layanan yang awalnya bermasalah, kemudian bisa dibenahi berdasarkan 
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informasi komplain. Komplain merupakan alat yang penting dalam meningkatkan 

layanan. 

 

MENCIPTAKAN LOYALITAS PELANGGAN.  

 Toko kue yang sering dikunjungi ini selalu saja ramai oleh pelanggan, Termasuk 

salah satu yang selalu datang secara rutin untuk membeli kue dari toko ini. Pelanggan 

lainnya, menunjukan sesuatu yang dinamakan loyalitas pelanggan. 

Ketika bisnis sudah dapat menghasilkan loyalitas pelanggan, maka mereka tinggal 

menikmati keuntungan saja. Namun bagaimana suatu loyalitas pelanggan ini tercipta ? 

Di sini, akan memberikan kunci-kunci utama dari loyalitas pelanggan. 

Loyalitas pelanggan ini muncul dari kepuasan pelanggan terhadap pelayananya.  Ketika 

pelanggan puas, maka mereka akan kembali dilain waktu, namun ketika mereka tidak 

puas, tentunya mereka tidak akan pernah kembali lagi.  

 

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESETIAAN PELANGGAN 

 Pertama, value proposition. Mengapa? Karena value proposition adalah yang 

membentuk suatu positioning sekaligus ekspetasi dalam benak pelanggan. Melalui value 

proposition Anda mengkomunikasikan nilai-nilai yang dimiliki oleh produk/layanan, 

sehingga menghasilkan suatu persepsi tersendiri pada diri pelanggan. 

Selanjutnya, ini berkaitan langsung dengan faktor kedua dan ketiga, yakni kepuasan 

pelanggan dan customer experience. Pelanggan punya ekspetasi terhadap 

produk/layanan Anda, kemudian mereka memperoleh suatu customer experience, dan 

ini sangat menentukan kepuasan pelanggan. 

 Ketika customer experience  sama dengan ekspetasi, mereka akan puas netral. 

Kemudian ketika customer experience melampaui ekspetasi, mereka akan sangat puas. 

Sebaliknya, jika customer experience lebih buruk dari ekspetasi, maka mereka akan 

kecewa. Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan adalah supaya Anda dapat 

memberikan customer experience yang sesuai dengan value proposition yang telah 

Anda komunikasikan dengan pelanggan. Ini adalah rule of thumb yang paling penting. 
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Anda tidak cukup melakukan sampai sini saja. Aktivitas-aktivitas tersebut harus Anda 

lakukan secara konsisten dan terus menerus. Ketika seorang pelanggan terus-menerus 

Anda puaskan, baru kemudian Anda dapat memperoleh loyalitas mereka. 

Anda juga harus responsif terhadap feedback maupun keluhan mereka. Feedback atau 

keluhan mengindikasikan adanya ’peluang’ bagi Anda untuk lebih memuaskan mereka. 

Bersikaplah peka terhadap kebutuhan pelanggan. Lakukan inovasi, buat produk yang 

terbaik dan paling memenuhi kebutuhan pelanggan. 

 Demikian adalah sejumlah faktor-faktor yang harus Anda penuhi demi 

menciptakan loyalitas pelanggan. Ini merupakan suatu proses yang panjang, dimana 

Anda harus berjuang untuk menjadi lebih baik secara terus-menerus. Intinya, Anda 

harus terus melakukan peningkatan secara konsisten, yang sesuai dengan kebutuhan 

pelanggan. 

 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN PELANGGAN 

 Pada dasarnya pengertian dari kepuasan dan ketidakpuasaan pelanggan adalah 

perbedaan antara harapan dan kinerja yang dirasakan. Jadi pengertian kepuasan 

pelanggan dapat berarti kinerja barang atau jasa yang diterima oleh konsumen setidak-

tidaknya sama dengan yang diharapkan. Seperti apakah contohnya; seorang 

penumpang yang mengharapkan jam penerbangan yang on time, tetapi pada 

kenyataannya seringkali delay maka akan menimbulkan kekecewaan/ menimbulkan rasa 

ketidakpuasan. Atau  misalnya, penumpang kehilangan bagasi hanya karena kelalaian 

dari petugas dalam pemberian label pada waktu check-in. Hal-hal seperti ini memang 

dapat menimbulkan ketidakpuasan dan dapat saja menjadi alasan pindah ke maskapai 

penerbangan lain. Atau contoh yang lain lagi, penanganan komplain yang tidak tuntas 

atau bahkan cenderung diabaikan, sangat bisa berpengaruh terhadap penilaian 

pelayanan yang memuaskan. 

Ada tiga hal pendekatan dasar yang bisa membuat organisasi bertanggung jawab pada 

kualitas pekayanan yang akan mengarah kepada kepuasan pelanggan, antara lain : 

1. Memberikan berbagai alternatif pilihan kepada pelanggan/pengguna jasa layanan 

terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Setiap pilihan memiliki benefit masing-

masing yang jelas keuntungannya bagi pelanggan. Contohnya untuk jasa 
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penerbangan, menyebabkan berbagai tarif kelas, berbagai variasi rute penerbangan, 

berbagai paket yang dikemasi dengan bekerjasama dengan pihak ketiga (paket 

wisata), dan lain-lain. 

2. Mengkombinasikan strategi pelayanan dengan konsekuensi yang harus dihadapi. 

Artinya setiap strategi yang diambil akan berdampak konsekuensi yang harus 

ditanggung oleh perusahaan. Sebagai contoh untuk industri penerbangan, ketepatan 

waktu yang dijanjikan akan berakibat keluarnya biaya recovery kepada penumpang 

ketika skedul penerbangan delay lebih dari 1 jam. Di mana harus dikeluarkan biaya 

penyediaan makanan kecil bagi para penumpang. 

3. Memastikan mutu pelayanan pelanggan dengan cara menetapkan standar pelayanan 

dan menciptakan penghargaan (reward) bagi pekerja atau karyawan yang dengan 

baik dapat melayani memenuhi standar yang berlaku dan punishment kepada 

mereka yang melayani customer tidak memenuhi standar. 

4. Melakukan survey kepada pelanggan secara periodik untuk mengetahui tingkat 

kepuasan dan langkah selanjutnya adalah melakukan follow up berdasarkan 

masukan dari para pelanggan. 

 Untuk menciptakan kepuasan pelanggan, maka perusahaan-perusahaan yang 

bergerak dibidang jasa pelayanan masyarakat harus menciptakan dan mengolah suatu 

sistem untuk memperoleh pelanggan yang lebih banyak dan juga memiliki kemampuan 

untuk mempertahankan pelanggan setia. Jadi perlu dipikirkan cara-cara yang efektif 

untuk d apat memenangkan persaingan / kompetisi yang sedang berlangsung dengan 

program-program yang bersifat retain pelanggan.   

 

KEUNTUNGAN CUSTOMER RELATIONSHIP  MANAGEMENT  (CRM) DALAM 

BISNIS. 

 Menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan atau konsumen merupakan hal 

yang penting bagi perusahaan. Mungkin seringkali banyak orang mengabaikan 

hubungan yang  baiik antara perusahaan dana pelanggan atau konsumen, tetapi justru 

membina hubungan yang baik merupakan salah satu bukti dari keberhasilan pelayanan 

yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya pelayanan yang memuaskan bagi 
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pelanggan atau konsumen maka pelanggan tidak akan terpikir untuk mencoba 

pelayanan dan produk yang ditawarkan oleh perusahaan lain. 

Keberhasilan dalam membina hubungan baik dengan pelanggan atau konsumen 

sesungguhnya merupakan hal yang dapat mendatangkan keuntungan bagi kedua belah 

pihak. Beberapa keuntungan dalam bisnis yang dapat didapatkan dari Customer 

Relationship Mangement  (CRM) adalah :  

1. Menciptakan Pelayanan jasa yang lebih baik 

Hubungan yang tercipta antara perusahaan dan pelanggan akan membuat 

komunikasi menjadi lebih baik. Dengan adanya hubungan yang sudah akrab antara 

perusahaan dengan pelanggan, maka pelayanan yang diberikan pun akan lebih baik 

Karena telah terbentuk rasa saling percaya antara perusahaan dan pelanggan.  

2. Membuat fasilitas Call-center menjadi lebih efisien. 

Dengan adanya hubungan yang baik antara perusahaan dan pelanggan, maka 

fasilitas call-center yang ada pada perusahaan bukan hanya menawarkan produk 

kepada pelanggan tetapi dipergunakan untuk membina dan mempertahankan 

hubungan yang baik dengan pelanggan  serta menawarkan produk-produk baru. 

3. Membuat cross selling menjadi lebih efektif. 

Dikatakan bahwa CRM bias membuat cross selling menjadi lebih efektif karena 

adanya database yang terintegrasi. Dengan adanya database tersebut, maka tanpa 

ditanya, telah mengetahui secara otomatis mengenai produk apa yang telah dimiliki 

oleh pelanggan ataupun produk yang belum dibeli dari keseluruhan rangkaian 

produk yang dipasarkan. Selain itu, dengan adanya hubungan yang baik antara 

perusahaan dengan nasabah atau pelanggan maka mengetahui lebih banyak 

mengenai profil pelanggan atau konsumen, sehingga kemungkinan untuk melakukan 

kesalahan sasaran dalam memasarkan produk menjadi sangat kecil.  

4. Membina hubungan dengan pelanggan atau konsumen. 

Dengan adanya CRM maka hubungan antara perusahaan dengan pelanggan atau 

konsumen lebih terjalin, misalnya dengan mengadakan acara gathering atau talk 

show dengan memberikan gimmicks atau hadiah yang akan menarik pelanggan atau 

konsumen untuk tetap loyal pada perusahaan. Selain untuk menjada loyalitas dalam 
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acara tersebut juga dapat memperkenalkan produk atau layanan jasa lainnya kepada 

pelanggan atau konsumen. 

5. Menemukan calon pelanggan atau konsumen yang baru. 

Dengan adanya hubungan baik antara perusahaan dan pelanggan tercipta ketiak 

kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dari 

sisi pelanggan atau konsumen, ketika merasa diuntungkan dengan pelayanan jasa 

yang diberikan, maka akan tercipta hubungan yang baik dengan perusahaan. 

Setelah merasa puas dan telah tercipta hubungan baik, maka konsumen akan 

menceritakan keunggulan perusahaan tersebut kepada orang lain. Informasi yang 

disampaikan oleh nasabah atau konsumen bisa membangun image yang baik 

mengenai perusahaan tersebut, dan hal tersebut bisa mendatangkan nasabah atau 

konsumen yang baru bagi perusahaan tersebut. 

6. Meningkatkan keuntungan bagi pelanggan atau konsumen. 

Dengan adanya hubungan yang baik, bukan hanya perusahaan yang akan 

memperoleh keuntungan, tetapi konsumen juga akan mendapatkan keuntungan. 

Keuntungan yang diperoleh nasabah atau konsumen juga bermacam-macam, 

misalnya harga khusus yang diberikan oleh perusahaan dan mendapatkan pelayanan 

yang ekstra karna telah menjadi pelanggan atau nasabah perusahaan tersebut 

dalam waktu yang cukup lama. 
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