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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Perubahan dalam dunia usaha yang semakin cepat ditunjukkan oleh 

Kotler (2000) dalam tiga aspek, yaitu dunia yang semakin mengglobal, kemajuan 

teknologi dan deregulasi. Aspek-aspek tersebut semakin mendorong terjadinya 

perubahan dalam customer value (customer value migration).  

Untuk dapat mengantarkan superior customer value, maka perusahaan 

perlu merespon fenomena diatas. Sehingga bermunculan konsep-konsep bisnis 

baru, diantaranya Reengineering, Outsourcing, E-Commerce, Benchmarking, 

Aliance, dan sebagainya. Demikian pula dalam bidang pemasaran juga 

bermunculan filosofi, konsep dan teknik baru, diantaranya relationship 

marketing, customer share, target marketing, integrated marketing 

communication, dan sebagainya (Kotler,2000). 

Relationship marketing digambarkan oleh beberapa peneliti sebagai 

suatu ikatan jangka panjang (long term relationship) antara dua pihak. Ikatan 

tersebut dapat berupa ikatan antar perusahaan yang dikenal dengan pola business 

to business (suplier dengan distributor atau manufaktur dengan distributor) atau 

ikatan antara perusahaan dengan pelanggan yang disebut dengan business to 

customer (perusahaan atau organisasi dengan konsumen atau pelanggannya). 
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Relationship marketing  dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah 

satunya dengan  model yang diaplikasi oleh Evans dan Laskin 1994 (dalam Adi 

dan Purwanto, 2006). Dalam model tersebut relationship marketing terdiri dari 

relationship marketing inputs yaitu: yang mencakup Understanding Customer 

Expectation (UCE), Building Service Partnership (BSP), Total Quality 

Management (TQM), Empowering Employees (EE), dan Relationship marketing 

outcomes yang mencakup Customer Satisfaction (CS), Customer Loyalty (CL), 

Quality of Product (QP), Increased Profitability (IP). Relationship marketing 

menurut model tersebut dilakukan secara terus menerus mengharuskan 

perusahaan untuk selalu berkomunikasi dengan pelanggan agar mendapat 

feedback dari pelanggan untuk perbaikan dimasa mendatang dan 

mengintegrasikan relationship marketing ke dalam strategi dari perusahaan. 

Dalam Perusahaan Batik Danar Hadi Surakarta usaha-usaha relationship 

marketing telah dilakukan sejak lama sejalan dengan umur perusahaan, upaya 

tersebut untuk menambah kedekatan dengan pelanggan dan tujuan utama dari 

usaha tersebut adalah untuk menjaga agar pelanggan tetap loyal kepada 

perusahaan. Secara lebih spesifik implementasi relationship marketing bertujuan 

untuk memperdayakan kekuatan keinginan pelanggan misalnya dengan 

memahami harapan pelanggan (Understanding Customer Expectation) yang 

ditunjukan dengan menjual produk dengan harga yang dapat dijangkau bagi 

pelanggan, menyediakan fasilitas yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh 

pelanggan, menanggapi opini-opini dari pelanggan, merespon komplain dari 
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pelanggan. Usaha selanjutnya dari pihak perusahaan dalam implementasi 

relationship marketing adalah mengajak para pelanggan ikut serta (Building 

Service Partnership) dalam program-program yang diadakan oleh pihak 

perusahaan, menggangap pelanggan sebagai patner, memberikan layanan 

tambahan berupa pelayanan yang cepat kepada para pelanggan, selalu menjaga 

hubungan baik, dan kerjasama yang erat dengan pelanggan. Relationship 

marketing juga diupayakan dengan pemberdayaan karyawan bagian front-line 

(Empowering Employees) antara lain dengan cara karyawan mendekati pelanggan 

untuk mengetahui apa yang dibutuhkan mereka, karyawan melakukan hal yang 

mungkin bisa dilakukan untuk mengatasi masalah yang dialami oleh pelanggan, 

cepat tanggap dalam memberikan pelayanan. 

Usaha-usaha implementasi relationship marketing juga mencakup 

tuntutan manajemen mutu (Total Quality Management) yang dituntut agar selalu 

berinovasi dalam perbaikan mutu produk, missal dalam memperbaiki kualitas 

produk serta dalam hal meperlakukan pelanggan seperti raja, dimana pelanggan 

diperlakukan dengan sangat istimewa.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis bermaksud mengadakan 

penelitian dengan judul “ANALISIS PENGARUH IMPLEMENTASI  INPUT 

RELATIONSHIP MERKETING TERHADAP CUSTOMER LOYALTY  PADA  

PERUSAHAAN BATIK DANAR HADI SURAKARTA”. 
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B. PERUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang masalah, perumusan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah variabel Understanding Customer Expectation (UCE) akan 

berpengaruh terhadap variabel Customer Loyalty (CL)? 

2. Apakah variabel Building Service Partnership (BSP) akan berpengaruh 

terhadap variabel Customer Loyalty (CL)? 

3. Apakah variabel Empowering Employees (EE) akan berpengaruh terhadap 

variabel Customer Loyalty (CL)? 

4. Apakah variabel Total Quality Management (TQM) akan berpengaruh 

terhadap variabel Customer Loyalty (CL)? 

5. Apakah variabel Understanding Customer Expectation (UCE), Building 

Service Partnership (BSP), Total Quality Management (TQM), Empowering 

Employees (EE) secara serentak akan berpengaruh terhadap variabel 

Customer Loyalty (CL)? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh variabel Understanding Customer Expectation 

(UCE) terhadap variabel Customer Loyalty (CL) pada perusahaan Batik 

Danar Hadi Surakarta. 

2. Untuk menganalisis pengaruh variabel Building Service Partnership (BSP) 

terhadap variabel Customer Loyalty (CL) pada perusahaan Batik Danar Hadi 

Surakarta. 

3. Untuk menganalisis pengaruh variabel Empowering Employees (EE) terhadap 

variabel Customer Loyalty (CL) pada perusahaan Batik Danar Hadi Surakarta. 

4. Untuk menganalisis pengaruh variabel Total Quality Management (TQM) 

terhadap variabel Customer Loyalty (CL) pada perusahaan Batik Danar Hadi 

Surakarta. 

5. Untuk menganalisis pengaruh variabel Understanding Customer Expectation 

(UCE), Building Service Partnership (BSP), Total Quality Management 

(TQM), Empowering Employees (EE) secara serentak akan berpengaruh 

terhadap variabel Customer Loyalty (CL) pada perusahaan Batik Danar Hadi 

Surakarta. 
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D. MANFAAT PENELITIAN  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi perusahaan Batik Danar Hadi  

a. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan evaluasi mengenai strategi 

relationship marketing yang telah dijalankan sudah tepat sasaran atau 

perlu melakukan evalusi lebih lanjut.  

b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan pertimbangan bagi perusahaan Batik Danar Hadi Surakarta 

dalam menerapkan strategi relationship marketing yang  dijalankan. 

2. Bagi Peneliti 

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel Understanding Customer 

Expectation (UCE), Building Service Partnership (BSP), Total Quality 

Management (TQM), Empowering Employees (EE) terhadap variabel 

Customer Loyalty (CL) pada perusahaan Batik Danar Hadi Surakarta. 
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E. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

Bab I :   PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 

Bab II :   LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini akan diuraikan landasan teori yang terdiri dari 

pengertian pemasaran, konsep pemasaran, definisi dan tujuan 

relationship marketing, prinsip relationship marketing, input 

relationship marketing dan output  relationship marketing. 

Bab III :   METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kerangka pemikiran, 

pengajuan hipotesis, metode penelitian, sumber data, definisi 

variabel, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel dan 

teknik analisis data. 

Bab IV :   HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Pada bagian ini diuraikan gambaran umum Perusahaan Batik Danar 

Hadi Surakarta, serta hasil analisis data statistik yang terdiri dari uji 

validitas danuji reliabilitas instrumen, analisis linier berganda dan 

uji statistik (uji t, uji f dan uji koefisien determinasi). 

Bab V  :   KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dan saran.  

 

 




