
 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Pemasaran 

 

Pada saat ini, konsep pemasaran tidak hanya mencakup kebutuhan dan keinginan 

saja, tetapi juga mencakup pengharapan konsumen, dan hal ini berkaitan dengan 

semakin banyaknya informasi yang diterima oleh konsumen sehingga 

menimbulkan tuntutan yang lebih tinggi akan pemenuhan kebutuhan, keinginan, 

dan harapan itu sendiri. Oleh karena itu, konsumen perlu mendapatkan perhatian 

yang lebih khusus. 

 

Menurut Kotler & Amstrong (2010:5), pemasaran adalah sebuah proses perusahaan 

menciptakan nilai untuk konsumennya dan membangun hubungan kuat dengan 

konsumen dengan tujuan untuk menciptakan nilai keuntungan dari konsumen. 

Menurut Kurtz (2008:7), pemasaran adalah fungsi organisasi dan sebuah proses 

untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan mengirimkan nilai untuk konsumen 

dan mengatur hubungan dengan konsumen sebagai cara menguntungkan 

perusahaan dan juga pihak berkepentingan. 
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2.2 Tujuan Pemasaran di Lembaga Perbankan 

 

Dalam UU RI No 10 Thn 1998 : Bank adalah badan usaha yang menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.  

 

Bagi dunia perbankan yang merupakan badan usaha yang berorientasi profit, 

kegiatan pemasaran sudah merupakan suatu kebutuhan utama dan sudah 

merupakan suatu keharusan untuk dijalankan. Tanpa kegiatan pemasaran jangan 

diharapkan kebutuhan dan keinginan pelanggannya akan terpenuhi. Oleh karena 

itu, bagi dunia usaha apalagi seperti usaha perbankan perlu mengemas kegiatan 

pemasarannya secara terpadu dan terus-menerus melakukan riset pasar. 

 

Pemasaran harus dikelola secara profesional, sehingga kebutuhan dan keinginan 

pelanggan akan segera terpenuhi dan terpuaskan. Pengelolaan pemasaran bank 

yang profesional inilah yang disebut dengan nama manajemen pemasaran bank. 

Kasmir (2004 : 63) menyatakan bahwa pemasaran bank adalah “suatu proses 

untuk menciptakan dan mempertukarkan produk atau jasa bank yang ditujukan 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah dengan cara memberikan 

kepuasan.” Dari definisi ini beberapa pengertian yang perlu untuk diketahui 

adalah sebagai berikut: 

1. Produk bank adalah jasa yang ditawarkan kepada nasabah untuk 

mendapatkan perhatian, untuk dimiliki, digunakan atau dikonsumsi untuk 
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memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah. Produk bank terdiri dari 

produk simpanan (giro, tabungan dan deposito), pinjaman (kredit) atau 

jasa-jasa bank lainnya seperti transfer, kliring, inkaso, safe deposit box, 

kartu kredit, letter of credit, bank garansi, traveller cheque, bank draf, dan 

jasa-jasa bank lainnya. 

2. Permintaan suatu keinginan manusia yang didukung oleh daya belinya. 

Artinya, permintaan akan terjadi apabila konsumen memiliki sejumlah 

dana atau barang pengganti untuk memperoleh barang yang lain. Besarnya 

permintaan nasabah tergantung dari daya beli nasabah tersebut di samping 

harus didukung oleh minat dan akses mendapatkannya. 

3. Pertukaran adalah tindakan untuk memperoleh sesuatu barang yang 

diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai 

penggantinya. 

4. Pasar adalah himpunan nasabah (pembeli nyata dan pembeli potensial) 

atas suatu produk, baik barang maupun jasa. Pasar dapat diartikan pula 

sebagai tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi. Arti lainnya 

dapat pula berarti pasar tidak memiliki tempat pertemuan, akan tetapi 

lewat alat-alat lain seperti telepon, faks, internet. 

5. Kebutuhan nasabah bank adalah suatu keadaan yang dirasakan tidak ada 

dalam diri seseorang. 

6. Keinginan nasabah bank adalah merupakan kebutuhan yang dibentuk oleh 

kultur dan kepribadian individu. 
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Selanjutnya Kasmir (2005 : 66) menyatakan bahwa tujuan pemasaran bank secara 

umum adalah untuk: 

1. Memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan dan 

merangsang konsumsi, sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli 

produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang. 

2. Memaksimumkan kepuasan pelanggan melalui berbagai pelayanan yang 

diinginkan nasabah. Nasabah yang puas akan menjadi ujung tombak 

pemasaran selanjutnya, karena kepuasan ini akan ditularkan kepada 

nasabah lainnya melalui ceritanya (word of mouth). 

3. Memaksimukan pilihan (ragam produk) dalam arti bank menyediakan 

berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihan 

pula. 

4. Memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan 

kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. 

 

2.3  Pengertian Relationship Marketing  
 

Relationship marketing menurut Evans dan Laskin (1994) dalam Wibowo S 

(2006) diartikan sebagai proses dimana suatu perusahaan membangun aliansi 

jangka panjang dengan pelanggan dan calon pelanggan, bekerjasama untuk 

mencapai satu tujuan yang ditentukan. Berry, dalam Fandy Tjiptono dan 

Gregorius Chandra (2007:218) menyatakan bahwa “Relationship marketing 

adalah menarik, mempertahankan, dan meningkatkan relasi pelanggan”. Menurut 

Fandy Tjiptono, Gregorius Chandra dan Dadi Adriana (2008:60) “Relationship 
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marketing berfokus pada upaya menjalin relasi positif jangka panjang yang saling 

menguntungkan dengan stakeholder utama perusahaan. 

 

Praktik relationship marketing sangat relevan bagi perusahaan jasa yang 

menghadapi kondisi-kondisi tertentu. {Berry, dalam Fandy Tjiptono & Gregorius 

Chandra (2007:218)}, yaitu: 

1. Pelanggan jasa membutuhkan jasa secara periodik atau terus-menerus. 

2. Pelanggan jasa mampu mengendalikan pilihan pemasok jasa. 

3. Terdapat banyak pemasok jasa alternatif dan beralihnya pelanggan dari 

pemasok yang satu ke pemasok yang lain.  

 

Motif konsumen untuk menjalin suatu hubungan bersifat jangka panjang dengan 

perusahaan adalah kepercayaan untuk mendapatkan keuntungan yang melebihi 

biaya yang telah dikeluarkan, sedangkan perusahaan sendiri terlibat dalam suatu 

hubungan untuk memenangkan sebuah persaingan, menjadi lebih unggul 

dibanding perusahaan lain serta meningkatkan kinerja keuangan perusahaan 

(Hunt, Arnett, dan Madhavaram, 2006:72). 

 

 

Menurut Philip Kotler, pemasaran adalah sebuah proses sosial dan manajerial 

dimana individu-individu dan kelompok-kelompok mendapatkan apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran dan pertukaran 

produk-produk atau value dengan pihak lainnya. Definisi ini berdasarkan pada 

beberapa konsep-konsep inti, seperti: kebutuhan, keinginan, dan permintaan 

produk (barang, servis, dan ide), value, biaya dan kepuasan, pertukaran dan 
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transaksi, hubungan dan networks, pasar, dan para pemasar, serta prospek (Kotler, 

2002:54).  

 

Jika melihat dari definisi relationship marketing diatas maka setiap badan usaha 

dalam berhubungan dengan pelanggan sangat membutuhkan proses relationship 

marketing ini. Karena secara tidak langsung proses tersebut merupakan salah satu 

faktor penunjang suatu badan usaha. 

 

2.4 Program Relationship Marketing 

 

Winer (2004) berpendapat jika perusahaan dapat mengkombinasikan kemampuan 

untuk merespon dan menyediakan permintaan pelanggan dengan baik, serta 

melakukan hubungan yang lebih intensif dengan pelanggan melalui peningkatan 

kualitas layanan pelanggan sesuai dengan permintaan pelanggan maka perusahaan 

tersebut dapat mempertahankan pelanggannya untuk jangka panjang. Dikatakan 

bahwa program relationship marketing terdiri dari:  

 

a. Customer Service 

 

Customer Service merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam setiap 

usaha baik dalam bidang jasa maupun barang. Definisi dari Customer service 

adalah pelayanan tambahan yang diberikan untuk mendukung produk utama, juga 

merupakan komponen penting dari customer satisfaction. Customer service sangat 

diperlukan untuk membina hubungan jangka panjang dengan cara memberikan 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/produk-jasa-pengertian-karakteristik.html
http://jurnalmanajemenn.blogspot.com/2009/06/analisis-kualitas-layanan-dan-kepuasan.html
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pelayanan tambahan. Dengan bertambahnya saingan di dalam dunia perbankan, 

maka tidak salah jika customer service sangat diperlukan untuk mempertahankan 

pelanggan, dalam hal ini adalah nasabah. Dengan memberikan pelayanan yang 

baik maka pelanggan akan datang kembali dan akan menjadi loyal.  

 

b. Loyalty Programs 

 

Program loyalitas kini telah banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan 

diseluruh dunia, program ini dilakukan agar pembeli melakukan pembelian 

kembali dan menjadi pelanggan bagi perusahaan tersebut. Menurut Winer 

(2004:400), ”Loyalty Programs also called frequency marketing, programs that 

encourage repeat purchasing through a formal program enrollment process and 

the distribution of benefits”. Artinya loyalty programs juga disebut frequency 

marketing, program yang mendorong repeat buying (pembelian ulang) melalui 

program formal dan pendistribusian atau penyaluran keuntungan. Menurut Hair, 

Lamb, Mc. Daniel (2001:475) juga menyebutkan “Loyalty programs adalah 

program promosi yang dirancang untuk membangun hubungan jangka panjang 

yang saling menguntungkan antara perusahaan dan pelanggan, kuncinya untuk 

menciptakan pembelian yang terus menerus dari sebuah produk atau jasa 

tertentu”. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa loyalty program 

diadakan agar pelanggan melakukan pembelian berulang kali kepada perusahaan 

sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan. 
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c. Community Building 

 

Community building ini dimaksudkan untuk membangun hubungan antara 

pelanggan agar memberikan informasi atau saran dan untuk menciptakan suatu 

hubungan yang baik antara pelanggan dengan perusahaan. Misalnya dengan 

memberikan websites khusus untuk pelanggan yang ingin memberikan saran dan 

kritik, dimana dalam websites tersebut pelanggan juga bisa melihat layanan 

terbaru dari perusahaan itu. Hal itu dilakukan dengan harapan akan ada hubungan 

yang baik antara pelanggan maka akan terjadi ikatan emosional yang semakin 

baik dan hal ini akan membantu untuk menciptakan ikatan yang semakin 

harmonis dengan pelanggan. 

 

2.5  Manfaat Relationship Marketing 

 

Menurut Kotler dan Amstrong (2010, p.579-582) relationship marketing 

mengandung tiga manfaat, yaitu : 

a. Financial Benefit 

Pendekatan pertama untuk membangun suatu hubungan nilai dengan pelanggan 

adalah menambah manfaat-manfaat keuangan atau ekonomis manfaat ekonomis 

dapat berupa penghematan biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan, potongan-

potongan khusus. 
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b.      Social Benefit 

 

Meskipun pendekatan dengan menambah manfaat ekonomis seperti di atas dapat 

membangun preferensi konsumen, namun hal ini dapat mudah ditiru oleh para 

pesaing satu badan usaha dengan yang lainnya. Sehingga dalam pendekatan ini, 

badan usaha harus berusaha meningkatkan hubungan sosial mereka yaitu dengan 

memberikan perhatian kepada para pelanggan dengan mempelajari kebutuhan dan 

keinginan pelanggan secara individual. 

c. Structural Ties 

Pendekatan ketiga untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan 

adalah menambah ikatan struktural. Maksudnya bahwa badan usaha - badan usaha 

memberikan pendekatan atau program yang terstruktur yang dapat menarik minat 

konsumen untuk mau terlibat menjadi anggota kartu keanggotaan, misalnya 

menjadi anggota member privilege. 

 

2.6 Loyalitas Pelanggan 

 

Loyalitas adalah keinginan, kebutuhan dan harapan konsumen yang telah 

terpenuhi, sehingga konsumen melakukan pembelian berulang dan 

merekomendasikan kepada orang lain (Kotler, 2002:25). Loyalitas pelanggan 

adalah komitmen pelanggan terhadap suatu merek, toko, atau pemasok 

berdasarkan sikap yang sangat poitif dan tercermin dalam pembelian ulang yang 

konsisten (Sheth & Mittal dalam Fandi, 2005). 
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Pelanggan yang loyal dapat meningkatkan badan usaha secara terus menerus. 

Menarik pelanggan baru memakan biaya 4 – 7 kali lipat daripada 

mempertahankan pelanggan lama. Pelanggan yang loyal adalah pelanggan yang 

memiliki ciri-ciri antara lain melakukan pembelian berulang pada suatu badan 

yang sama, dalam hal ini adalah transaksi berulang, memberitahukan kepada 

orang lain tentang kepuasan-kepuasan yang didapat dari badan usaha dan 

menunjukkan kekebalan terhadap tawaran-tawaran dari badan usaha pesaing. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2010:229), And the best approach to costumer 

retention is to deluver high customer satisfication and value that result in 

costumer loyalty.” Pendekatan terbaik untuk mempertahanan pelanggan yang 

loyal adalah dengan memberikan kepuasan yang tertinggi dan nilai kepada 

pelanggan yang akan menghasilkan pelanggan loyal. 

 

2.6.1 Tingkatan dan Tahapan Loyalitas Konsumen 

 

Menurut Griffin (2003:35) seorang pembeli untuk menjadi pelanggan harus 

melalui proses tahapan yaitu : 

1. Suspect 

Merupakan orang yang mungkin membeli produk atau jasa perusahaan, 

dengan asumsi atau menyangka bahwa mereka akan membeli tetapi masih 

belum yakin. 

2. Prospect 

Merupakan orang yang memiliki kebutuhan produk atau jasa tertentu dan 

mempunyai kemampuan untuk membelinya. Para prospect ini meskipun 
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mereka belum melakukan pembelian, mereka telah mengetahui keberadaan 

perusahaan dan produk atau jasa yang ditawarkan karena seseorang telah 

merekomendasikan produk atau jasa tersebut padanya. 

3. Disqualified Prospect 

Merupakan prospect yang telah mengetahui keberadaan produk atau jasa 

tertentu atau tidak mempunyai kemampuan untuk membeli produk atau jasa. 

4. First Time Buyer 

Merupakan konsumen yang membeli untuk pertama kalinya. Mereka masih 

menjadi konsumen dari produk atau jasa pesaing. 

5. Repeat Customer 

Merupakan konsumen yang telah melakukan pembelian suatu produk 

sebanyak dua kali atau lebih. Mereka mungkin telah membeli produk yang 

sama sebanyak dua kali atau membeli dua macam produk yang berbeda 

dalam dua kesempatan yang berbeda pula. 

6. Client 

Merupakan orang yang membeli apapun yang perusahaan jual yang ia 

butuhkan secara teratur. Hubungan dengan jenis pelanggan ini sudah kuat 

dan berlangsung lama. Hal yang membuat mereka tidak terpengaruh oleh 

tarikan persaingan produk lain. 

7. Advocate 

Seperti client, pendukung membeli apapun yang perusahaan jual dan dapat 

ia gunakan serta membelinya secara teratur. Tetapi pengajur juga 

mendorong orang lain untuk membeli  pada perusahaan. Ia membicarakan 
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perusahaan, melakukan pemasaran bagi perusahaan, dan membawa 

pelanggan kepada perusahaan. 

 

2.6.2 Tahapan-tahapan Loyalitas Pelanggan 

 

Kartajaya (2007:24) membagi perkembangan pemikiran loyalitas pelanggan 

menjadi lima era, yaitu: 

1. Era Kepuasan Pelanggan 

Hasil dari penelitian para ahli pemasaran mengungkapkan bahwa jika 

perusahaan bisa memberikan pelayanan yang melebihi ekspektasi pelanggan, 

maka pelanggan akan puas. Dan pelanggan yang puas pasti akan mempunyai 

tingkat loyalitas yang tinggi terhadap produk dibandingkan dengan pelanggan 

yang tidak puas.  

2. Era Retensi Pelanggan 

Dalam era ini, perusahaan lebih fokus pada upaya mempertahankan jumlah 

pelanggan yang telah ada dengan meminimalkan jumlah pelanggan yang 

hilang. Dari berbagai penelitian menyebutkan bahwa biaya akuisisi pelanggan 

baru semakin hari semakin mahal dibandingkan dengan biaya yang 

dikeluarkan untuk mempertahankan pelanggan lama. Selain itu, pelanggan 

Yang hilang akan mudah menyebarkan berita buruk tentang perusahaan atau 

produknya kepada sepuluh sampai lima belas pelanggan lain, jika tidak 

dikelola dengan baik. 
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3. Era Migrasi Pelanggan 

Pada era ini, laju migrasi pelanggan sangat tinggi. Strategi-strategi yang 

digunakan perusahaan untuk membangun loyalitas pelanggan sangat sulit 

menahan laju migrasi tersebut. Hasil riset KPMG, konsultan manajemen asal 

Inggris, mencatat kira-kira 44% pelanggan diberbagai industri pindah ke 

pesaing dalam satu tahun. 

4. Era Antusiasme Pelanggan 

Pada era ini loyalitas pelanggan telah bergerak dari transaksional ke 

emosional. Intinya mencoba menjawab mengapa perpindahan pelanggan terus 

terjadi meski pelanggan telah puas dengan produk dan servis yang diberikan 

perusahaan dan bahkan dengan program loyalitas yang disediakan 

perusahaan. Pada satu titik, perpindahan pelanggan memang harus terjadi 

karena suatu hal, meskipun pelanggan mengaku puas dan loyal terhadap 

produk. Ini bukti bahwa jumlah frekuensi pembelian ulang bukanlah satu-

satunya ukuran loyalitas pelanggan. Bahkan jika hanya berdasarkan dua 

ukuran ini, pemahaman akan loyalitas pelanggan bisa keliru yakni hanya 

dalam dataran transaksional semata. 

5. Era Spiritualitas Pelanggan 

Pada era kelima loyalitas pelanggan akan masuk area spiritualitas pelanggan. 

Loyalitas tidak hanya berada dalam pikiran (mind) mengingat dan 

menggunakan produk, dalam hati (heart), mereferensikan dan 

merekomendasikan pemakaian pada orang lain tetapi juga telah menjadi 

bagian dari diri pelanggan seutuhnya (spirit). Memakai produk perusahaan 



25 

 

merupakan hal yang wajib bagi perusahaan, karena produk tersebut telah 

menjadi bagian dari pelanggan. 

 

2.6.3 Keuntungan Membangun Loyalitas Pelanggan 

 

Griffin (2003:62) melengkapi pemikiran loyalitas pelanggan dengan memberikan 

pemahaman bahwa loyalitas pelanggan tidak bisa dibentuk dalam waktu sesaat, 

tetapi harus dipupuk sejak awal dari mulai pelanggan belum mencoba produk 

(suspect and prospect), kemudian membeli produk pertama kali (first time 

customer), membeli produk untuk yang kedua kalinya (repeat customer), dan 

akhirnya menjadi pelanggan yang loyal (client atau advovate). 

 

Ada alasan mengapa perusahaan ingin untuk membangun hubungan jangka 

panjang dengan konsumen, yaitu : 

1. Biaya perolehan pelanggan baru tinggi. 

2. Pelanggan yang setia cenderung untuk melakukan pembelian berulang-ulang 

dan lebih banyak. 

3. Pelanggan yang puas merekombinasikan produk-produk dan jasa perusahaan. 

4. Pelanggan yang setia akan menekan pesaing dari pembagian pasar. 

 

Selanjutnya Griffin (2003:13) mengemukakan keuntungan-keuntungan yang akan 

diperoleh perusahaan apabila memiliki pelanggan yang loyal, antara lain: 

1. Dapat mengurangi biaya pemasaran (karena biaya untuk menarik pelanggan 

yang baru lebih mahal). 



26 

 

2. Dapat mengurangi biaya transaksi. 

3. Dapat mengurangi biaya turn over konsumen (karena penggantian konsumen 

yang lebih sedikit). 

4. Dapat meningkatkan penjualan silang yang akan memperbesar pangsa pasar 

perusahaan. 

5. Mendorong word of mouth yang lebih positif, dengan asumsi bahwa pelanggan 

yang loyal juga berarti mereka yang puas 

6. Dapat mengurangi biaya kegagalan (seperti biaya penggantian, dll) 

 

2.7  Hubungan Antara Konsep Relationship Marketing dengan Loyalitas 

Nasabah 

 

Relationship marketing merupakan salah satu prinsip pemasaran yang 

menekankan dan berusaha untuk menarik dan menjaga hubungan baik jangka 

panjang dengan pelanggannya. Tujuan relationship marketing menurut Chan 

(2003:6) adalah untuk mempertahankan pelanggan karena pada umumnya biaya 

badan usaha untuk mendapatkan pelanggan jauh lebih besar dibandingkan dengan 

biaya untuk mempertahankan pelanggan. Pelanggan adalah salah satu faktor 

penting dalam suatu perusahaan, karena pelanggan yang membeli barang dan jasa 

yang perusahaan jual.  

 

Dengan terjualnya barang dan jasa yang perusahaan jual maka perusahaan akan 

mendapatkan keuntungan. Perusahaan menyadari bahwa pelanggan merupakan 

salah satu faktor yang penting, karena itu perusahaan membutuhkan suatu cara 
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untuk dapat mempertahankan pelanggan tersebut, salah satu caranya perusahaan 

menerapkan program-program dari relationship marketing. Program relationship 

marketing akan memberikan keuntungan baik bagi perusahaan maupun bagi 

pelanggan. 

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

 

 

Penelitian – penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk  

melakukan penelitian. Penelitian – penelitian sebelumnya telah mengkaji masalah  

relationship marketing yang masing-masing berpengaruh terhadap loyalitas, dan 

beberapa penelitian lain yang masih memiliki kaitan dengan variabel dalam 

penelitian ini. 

 

Sebagai acuan penelitian ini, digunakan beberapa penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

 

No Nama Peneliti 
Judul, Isi Kajian, Metode, dan Variabel 

yang digunakan  
Hasil yang didapat 

1.  Arvina Syawir  

dan  

Erina Irawati  

“Analisa Pengaruh Relationship Marketing 

Terhadap Peningkatan Customer Value 

Dari Fosca Salon Dan Spa”.  

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah 

penelitian kausal, dimana  

penelitan memiliki tujuan yang jelas yaitu 

menghubungkan sebab akibat antara 

program relationship marketing dengan 

variabel financial benefits, social benefits, 

dan structural  

ties terhadap customer value.  

Nilai koefisien 

determinasi berganda 

(R
2

) sebesar 0,468 yang 

menunjukkan bahwa 

variabel relationship 

marketing secara 

bersama-sama 

mempunyai pengaruh 

sebesar 46,8% terhadap 

peningkatan customer 

value sedangkan sisanya 

sebesar 53,2%. 

dijelaskan oleh variabel 

lain.  

2.  Vena Vesiliani 

Elen  

dan  

Wenny 

Wijayanti  

”Pengaruh Program Relationship 

Marketing yang Terdiri dari Customer 

Service, Loyalty Program,  

Dan Community Building Terhadap 

Loyalitas Pelanggan SOGO Department 

Store Plasa Tunjungan 4 Di Surabaya”.  

Penelitian ini disusun untuk mengetahui 

pengaruh program Relationship Marketing 

yang terdiri dari Customer Service, Loyalty 

Program, dan Community Building 

terhadap Loyalitas pelanggan  

Nilai koefisien 

determinasi berganda 

(R
2

) sebesar 0,355 yang 

menunjukkan bahwa 

variabel relationship 

marketing secara 

bersama-sama 

mempunyai pengaruh 

sebesar 35,5% terhadap 

peningkatan customer 

value sedangkan sisanya 

sebesar 64,5%. 

dijelaskan oleh variabel 

lain.  

3.  Heru Budianto  

dan  

David Samuel  

“Tinjauan Penerapan Relationship 

Marketing Pada Airlines "x " di Surabaya”.  

Adalah penelitian kualitatif menggunakan 

metode explanation yaitu membuktikan 

strategi relationship marketing dengan 

menganalisa berdasarkan teori-teori 

tertentu dan hasilnya untuk meninjau 

bahwa airlines ''X” tersebut telah 

menerapkan strategi relationship 

marketing.  

bahwa airlines "X"' 

tersebut sudah 

menerapkan strategi 

marketing, khususnya  

relationship marketing 

dalam pelayanannya 

terhadap pelanggan yang 

bertujuan untuk menjaga 

loyalitas pelanggan-

pelanggannya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


