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ABSTRACT 
 The application of information technology to support the business activities of a 
company has become a necessity. Many companies invest today for the development 
and improvement of the IT (information technology), with the hope to perform 
efficiency. Customer relationship management is one medium that can be used with IT-
based. The aim of this study was to determine the extent of the influence of customer 
relationship management for customer satisfaction and customer loyalty. Data was 
collected by the writer based on ASSA Rent  customers' respondents  in DKI Jakarta 
during September 2015. The study is apllying purposive sampling method with 
Quantitative analysis and using Structural Equation Modeling. 
 

Keywords : Customer relationship management, CRM, customer satisfaction, customer 
loyalty, Structural equation modelling, SEM 
 

1. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Penerapan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan bisnis perusahaan 

sudah menjadi suatu keharusan. Banyak perusahaan berinvestasi saat ini untuk 

pengembangan dan perbaikan perangkat IT (technology information), dengan harapan 

dapat melakukan effisiensi cost. Customer relationship management adalah salah satu 

media  yang dapat digunakan dengan berbasis IT. Menurut Gordon (2006),  definisi 

customer relationship management (CRM) adalah serangkaian strategi dan proses-

proses yang menciptakan nilai baru bagi nasabah perorangan, membangun preferensi 

untuk organisasi mereka dan meningkatkan hasil bisnis seumur hidup hubungan 

dengan pelanggan mereka. Melalui customer relationship management (CRM), 

perusahaan dapat menjadikan pelanggan sebagai fokus utama perusahaan yang 

sangat penting, sehingga dapat terjalin hubungan jangka panjang antara perusahaan, 

pelanggan, pemasok dan seluruh pihak-pihak yang terkait. Customer relationship 

management (CRM)  mampu memperdayakan kekuatan keinginan pelanggan dengan 

tekanan teknologi informasi untuk memberikan kepuasan pada pelanggan. 

Cakupannya meliputi tuntutan manajemen mutu terpadu secara global untuk 

menghadapi kebutuhan bisnis pelanggan dengan lebih agresif. Strategi bisnis akan 

difokuskan pada kelanggengan dan pemuasan pelanggan serta bekerja untuk 

mengantisipasi kebutuhan dan penyesuaian hasil produk. 
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Menurut Coltman, Devinney dan Midgley (2010) CRM merepresentasikan 

sebuah strategi bagi kedua belah pihak (perusahaan dan pelanggannya) melalui 

teknologi, data dan pengetahuan pelanggan. Strategi ini harus focus, dilatih dan 

investasi pada pengembangan software. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2013), terlalu banyak perusahaan yang 

menderita karena “turnover” pelanggan yang terlalu tinggi, mereka mendapatkan 

pelanggan baru untuk kehilangan sebagian pelanggan lamanya. Perusahaan modern 

harus lebih memperhatikan tingkat alih setia pelanggannya (customer defection 

rate), yaitu tingkat kehilanggan pelanggannya dan mengambil langkah-langkah 

strategis untuk menguranginya. Bagi perusahaan yang berfokus pada pelanggan, 

maka dapat menggunakan kepuasan pelanggan sebagai sasaran sekaligus “marketing 

tools.” Diperkirakan untuk menarik satu pelanggan baru diperlukan biaya lebih dari lima 

kali lipat, dibandingkan dengan biaya untuk menjaga kepuasan dan hubungan dengan 

satu pelanggan lama. Untuk memperoleh pelanggan baru banyak perusahaan 

mengeluarkan budget promosi yang cukup besar seperti iklan Televisi, media cetak, 

billboard, sales force dan masih banyak lainnya. 

Secara singkat, melalui penerapan CRM  yang baik dan tepat maka akan maka 

akan meningkatkan hubungan dan ikatan jangka panjang antara produsen, 

konsumen dan pemasok serta pelaku lainnya. Dalam  pemasaran modern saat ini,  

sangat menekankan pentingnya hubungan baik jangka panjang dengan konsumen dan 

infrastruktur pemasaran, yang dapat menciptakan kesadaran dalam bentuk hubungan 

dan komitmen yang menyeluruh (Kotler dan Keller,2010).  

PT ADI SARANA ARMADA Tbk, yang selanjutnya akan disebut ASSA Rent,  

adalah sebuah perusahaan  yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa transportasi 

dimana pelanggannya memiliki kebutuhan jangka panjang (long time horirizon), 

adanya inovasi dan peningkatan fasilitas agar dapat menciptakan kepuasan dan 

loyalitas konsumen terhadap ASSA Rent sehingga tercipta hubungan jangka panjang 

yang harmonis antara perusahaan dan konsumen. 

ASSA Rent berharap melalui CRM yang telah dilaksakanakan salama ini, 

seperti penggunaan software SAP sebagai pusat database, website dan media sosial 

serta  24 hour emergency call dapat menjaga dan meningkatkan kepuasan dan 

loyalitas dari pelanggannya. Beberapa program yang telah dijalankan ASSA Rent 

untuk meningkatkan loyalitas pelanggannya, yaitu dengan  pemberian bonus wisata ke 

luar negeri bagi perusahaan yang menyewa unit kendaraan dalam jumlah besar (lebih 

dari 100 unit), pelaksanaan event customer focus secara periodik (ASSA Rent dan 

Pengaruh Implementasi..., Achmad Fajar, Ma.-IBS, 2015



 

 
3 

pelanggan membahas pelayanan atau keluhan yang perlu ditingkat), pelatihan safety 

driving bagi pengguna unit kendaraan ASSA Rent (dalam satu wilayah harus lebih dari 

15 orang setiap perusahaan) serta pemberian sponsorship untuk kegiatan internal 

pelanggan. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis bermaksud mengadakan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Implementasi Customer Relationship 

Management (CRM) Terhadap Customer  Loyalty melalui Customer Satisfaction 

pada ASSA Rent Cabang Jakarta Tahun 2015”. 

 

 

2. LANDASAN TEORI 

2.1. Pengertian Perilaku Konsumen 

Pengertian Perilaku konsumen menyangkut masalah keputusan yang diambil 

seseorang dalam persaingannya dan penentuan untuk mendapatkan dan 

mempergunakan barang dan jasa. Dibawah ini merupakan pendapat dari para ahli 

tentang perilaku konsumen: 

Pengertian perilaku konsumen menurut Kotler dan Armstrong (2013) perilaku 

konsumen merupakan mempelajari cara individu, kelompok, dan organisasi memilih, 

membeli, memakai serta memanfaatkan barang, jasa, gagasan atau pengalaman 

dalam rangka memuaskan kebutuhan dan hasrat mereka. 

Perilaku konsumen adalah studi yang meliputi proses ketika individu atau 

kelompok tertentu memilih, membeli, menggunakan, atau mengatur produk, jasa, ide, 

atau pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan hasrat. (Solomon, 2013) 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2010), ilmu perilaku konsumen merupakan 

bagaimana individu mengambil suatu keputusan dalam menggunakan sumber daya 

yang dimilikinya yaitu waktu, tenaga, dan uang untuk mengonsumsi sesuatu, termasuk 

mempelajari apa, mengapa, kapan, dan dimana seseorang membeli, serta seberapa 

sering seseorang membeli dan menggunakan suatu produk dan jasa.(Schiffman & 

Kanuk, 2010) 

Perilaku konsumen sangat penting dalam menentukan proses pengambilan 

keputusan. Menurut Kotler dan Armstrong (2013) terdapat empat tahap dalam proses 

pengambilan keputusan, yaitu: 

1. Tahap Pengenalan Kebutuhan (Need Recognition) 

Proses dari pembelian jasa dimulai dengan pengenalan dari kebutuhan atau keinginan 

yang ada. 
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2. Tahap Pencarian Informasi (Information Search) 

Setelah konsumen mengenali kebutuhan atau keinginannya, maka konsumen akan 

berusaha untuk mencari informasi mengenai barang dan jasa yang mungkin akan 

memuaskan kebutuhannya. 

3. Tahap Evaluasi dari Pilihan Jasa yang Ada ( Evaluation of Search Alterative) 

Pilihan-pilihan yang timbul akan menjadi opsi bagi konsumen untuk menentukan 

pilihannya. 

4. Tahap Pembelian (Service Purchase) 

Setelah menentukan pilihan, konsumen dapat membeli jasa yang telah ditentukan.

   

 

2.2. Pengertian Relationship Marketing 

 Seiring dengan majunya perkembangan jaman, konsumen menjadi semakin 

kritis. Hal ini disebabkan karena konsumen dihadapkan pada banyaknya pilihan produk 

dan jasa serta  selain itu ditunjang dengan arus informasi tentang produk dan jasa 

yang mudah diperoleh. Pemasar pun tidak dapat tinggal diam. Mereka melakukan 

segala sesuatu yang dapat mengalahkan pesaing. Dengan melihat fenomena tersebut 

paradigma tersebut dibutuhkan relationship antara perusahaan dengan konsumen. 

Hubungan yang hangat seringkali dapat mencairkan kebekuan. Hubungan itu harus 

didasarkan oleh prinsip-prinsip ketulusan dan saling mendukung, bukan sekedar 

hubungan transaksional yang semu dan semata-mata karena perintah kerja atau 

hanya untuk mencarai keuntungan semata. Bila marketer berdiri dipihak pelanggan 

dan memandang masalah yang dihadapi pelanggan juga sebagai masalahnya, 

kemudian berusaha memecahkan secara bersama-sama, maka hubungan jangka 

panjang ini akan dirasakan oleh kedua belah pihak. Berdasarkan emphiris penulis yang 

berlatarkan sebagai pemasar, seringkali hubungan emosional yang terjalin baik 

dengan pelanggan dapat menyelesaikan masalah dengan  win-win solution, bukan 

hanya salah satu pihak semata dan tidak selalu bicara based on contract. 

Menurut Chan (2003), tujuan utama relationship marketing sebenarnya adalah 

untuk menemukan lifetime value dari pelanggan. Setelah lifetime value didapat, tujuan 

selanjutnya adalah bagaimana agar lifetime value masing-masing kelompok pelanggan 

dapat terus diperbesar dari tahun ketahun. Setelah itu, tujuan ketiganya adalah 

bagaimana menggunakan profit yang didapat dari dua tujuan pertama untuk 

mendapatkan pelanggan baru dengan biaya yang relatif murah. Dengan demikian, 
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tujuan jangka panjangnya adalah menghasilkan keuntungan terus menerus dari dua 

kelompok pelanggan : pelanggan yang sekarang dan pelanggan baru. 

2.3. Dimensi Customer Relationship Management 

Menurut Coltman, Devinney dan Midgley (2010) CRM merepresentasikan 

sebuah strategi bagi kedua belah pihak (perusahaan dan pelanggannya) melalui 

teknologi, data dan pengetahuan pelanggan. Strategi ini harus focus, dilatih dan 

investasi pada pengembangan software. 

Customer Relationship Management (CRM) merupakan proses mengelola 

informasi rinci tentang masing-masing pelanggan dan secara cermat mengelola semua 

“titik sentuhan” pelanggan demi memaksimalkan kesetiaan pelanggan. Beberapa 

dasar manajemen hubungan pelanggan menurut (Kotler dan Keller 2010), dapat 

dilihat akan:  

1. Mengindentifikasi prospek dan pelanggan  

2. Mendiferensiasikan pelanggan berdasarkan kebu-tuhan dan nilai  

3. Berinteraksi dengan pelanggan perorangan untuk meningkatkan pengetahuan 

tentang kebutuhan perorangan dan membangun hubungan yang lebih kuat  

4. Memodifikasi produk, layanan, dan pesan kepada setiap pelanggan.  

 

2.4. Peranan Customer Relationship Management 

Menurut Gordon (2002) “CRM is a series of strategies and processes that 

create new and mutual value for individual customers, build preference for their 

organizations and improves business result over a lifetime of association with their 

Customers”, artinya CRM adalah serangkaian strategi dan proses-proses yang 

menciptakan nilai baru bagi nasabah perorangan , membangun preferensi untuk 

organisasi mereka dan meningkatkan hasil bisnis seumur hidup hubungan dengan 

pelanggan mereka. 

 Ada 4 (empat) kemampuan utama strategis dalam CRM (Gordon, 2002) yaitu:  

1. Teknologi (Technology) : merupakan teknologi yang mendukung 

berlangsungnya proses CRM dalam suatu organisasi atau perusahaan. 

2. Orang (People) : meliputi keahlian, kemampuan dan sikap dari orang yang 

mengatur CRM dalam sebuah organisasi atau perusahaan. 

3. Proses (Process) : proses yang digunakan perusahaan dalam mengakses dan 

berinteraksi dengan pelanggan dalam menciptakan nilai (value) baru dan 

kepuasan. 
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4. Pengetahuan dan Pemahaman (Knowledge and Insight) : pendekatan yang 

digunakan perusahaan untuk menambah nilai (value) pada data konsumen 

sehingga mereka memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang diperlukan 

untuk memperdalam suatu hubungan). 

2.5. Customer Satisfaction 

Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat, 

diantaranya hubungan antara perusahaan dengan pelanggan menjadi harmonis, 

memberikan dasar yang baik pada pembelian ulang dan terciptanya loyalitas 

pelanggan dan membentuk suatu rekomondasi dari mulut kemulut (word of mounth) 

yang menguntungkan bagi perusahaan. Pelanggan selalu membentuk suatu harapan 

nilai dan bertindak atas dasar harapan nilai yang diperoleh, sehingga mereka mengerti 

suatu tawaran yang benar-benar memenuhi harapan nilainya dan sekaligus 

berpengaruh kepada kepuasan pelanggan yang pada akhirnya seorang pelanggan 

akan melakukan pembelian kembali., seperti yang dikemukakan Kotler dan Keller 

(2010). Kepuasan konsumen dapat tercapai apabila kebutuhan, keinginan dan harapan 

konsumen terpenuhi. Dengan mengetahui ada yang diinginkan oleh konsumen, akan 

memudahkan perusahaan dalam mengkomunikasikan produknya kepada target 

konsumenya (Kotler dan Keller 2010). 

Menurut Hassan,et al (2009) dalam Bagasworo dan Rimadias (2014) kepuasan 

konsumen dapat diukur melalui : 

1. Pelayanan yang diterima 

2. Pengalaman yang memuaskan 

3. Penyediaan layanan 

4. Pilihan dalam menggunakan pelayanan 

5. Secara keseluruhan, puas dengan pelayanan yang diterima 

 

2.6. Customer Loyalty 

Berdasarkan penelitian Raza dan Rehman pada African Jurnal of Business 

Management (2012), definisi loyalitas pelanggan adalah komitmen mendalam antara 

pelanggan dan perusahaan untuk melakukan pembelian ulang barang atau jasa yang 

sama dan pengulangan tersebut telah dijadikan sebagai perilaku, karena pelanggan 

adalah salah satu cara untuk memperoleh pertumbuhan keuntungan perusahaan 

sehingga loyalitas konsumen akan memberikan kontribusi nyata dalam hal tersebut 

(profitable growth). 
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Menurut Griffin (2005), pelanggan yang loyal memiliki karakteristik sebagai 

berikut: 

1. Melakukan pembelian secara teratur 

2. Membeli diluar produk lini/jasa 

3. Merekomendasikan kepada orang lain 

4. Menunjukkan kekebalan dari daya tarik produk sejenis dari pesaing. 

Melalui beberapa penjelasan diatas,  Kotler dan Keller (2010) ingin 

menjelaskan tentang indikator pengukuran loyalitas konsumen yaitu melaui 3 (tiga 

hal) dibawah ini yaitu:  

1. Word of mouth : Merekomendasikan orang lain untuk membeli atau 

mereferensikan kepada orang lain. 

2. Reject another : Menolak menggunakan produk lain atau menunjukkan 

kekebalan terhadap tarikan dari pesaing. 

3. Repeat purchasing : Seberapa sering pelanggan melakukan pembelian 

ulang. 

2.7. Model Penelitian 

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh variabel bebas dari Customer 

Relationship Managment menurut Gordon (2002) dalam Imasari dan Nursalin (2011) 

yaitu Teknologi (Technology), Orang (People), Proses (Process), Pengetahuan dan 

Pemahaman (Knowledge and Insight) terhadap Customer satisfaction dan customer 

loyalty serta pengaruh Customer satisfaction (dalam Bagasworo dan Rimadias 2014) 

terhadap customer loyalty (Kotler dan Keller 2010 dalam Imasari dan Nursalin 2011), 

sehingga model penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagi berikut : 

Gambar 2.1. Rerangka Model 

Sumber : diolah oleh penulis 

Customer Relationship 

 Management (CRM) 
Customer 

Satisfaction 

Customer 

Loyalty 

   H1 

   H2

  

   H3

  

Pengaruh Implementasi..., Achmad Fajar, Ma.-IBS, 2015



 

 
8 

 

Hipotesis: 

Ho1: Customer relationship management tidak berpengaruh positif signifikan 

terhadap customer satisfaction 

Ha1: Customer relationship management berpengaruh positif signifikan 

terhadap customer satisfaction 

Ho2: Customer relationship management tidak berpengaruh positif signifikan 

terhadap customer loyalty 

Ha2: Customer relationship management  berpengaruh positif signifikan 

terhadap customer loyalty 

Ho3: Customer satisfaction tidak berpengaruh positif signifikan terhadap 

customer loyalty 

Ha3: Customer satisfaction berpengaruh positif signifikan terhadap customer 

loyalty 

 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Obyek Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi Subyek penelitian adalah ASSA Rent 

cabang Jakarta. Sedangkan obyek dari penelitian ini adalah customer ASSA Rent 

Cabang Jakarta atau lebih spesifiknya key person (bagian HRD, purchasing atau 

General affair) dari pelanggan dengan masa sewa kendaraan telah lebih dari 1 tahun 

dengan dasar pertimbangan bahwa mereka telah merasakan dan menikmati 

pelayanan ASSA Rent dalam waktu yang cukup. Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan September 2015. 

3.2 Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian descriptive, penelitian 

tersebut merupakan penelitian yang dirancang untuk membantu keputusan dalam 

menentukan, mengevaluasi, dan memilih alternatif terbaik dalam memecahkan 

masalah. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif 

yang akan dilakukan satu kali dalam suatu periode (cross sectional design). Cross 

sectional design adalah jenis rancangan riset yang terdiri dari pengumpulan informasi 

mengenai sampel tertentu dari elemen populasi hanya sekali (Malhotra, 2010). 
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Desain penelitian memiliki definisi sebagi sebuah kerangka kerja yang 

digunakan dalam melakukan sebuah penelitian, desain penelitian memberikan 

serangkaian prosedur yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang terstruktur 

untuk dapat menjawab permasalahan penelitian (Malhotra, 2010). 

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik survei kuesioner kepada responden 

yaitu melalui daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis dengan beberapa 

pilihan jawaban yang mudah dipahami (menggunakan skala 1-5 secara ordinal 

3.3. Populasi Dan Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono, 2010). Selanjutnya, proses dalam memilih beberapa elemen dari 

suatu populasi untuk mewakili populasi disebut sebagai sampling (Sugiyono, 2010). 

Langkah pertama dalam penentuan sampel adalah menentukan populasi. 

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pelanggan ASSA 

Rent Jakarta yang berjumlah 220 perusahaan/responden. Langkah selanjutnya 

menentukan jumlah sample dengan teknik metode slovin yaitu : 

Rumus Slovin : 

 

   N 

 n = -------------------------- 

         (N.d² + 1) 

 

Dimana: 

n = ukuran sampel 

N = populasi 

d = tingkat ketepatan (presisi) 10% (0,1) 

 

maka ukuran sampel yang didapat yaitu: 

 

N = 220,   

n = 220/(220.0,12+1) = 68,75  

menjadi 69 responden sampel 
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3.4. Operasional Variabel 

Tabel 3.1. Operasional Variabel  

No Variabel Definisi Dimensi Pernyataan Skala 

1. Customer                

Relationship 

Management 

(CRM) 

 

CRM adalah 

serangkaian 

strategi dan 

proses-proses 

yang 

menciptakan 

nilai baru bagi 

nasabah 

perorangan , 

membangun 

preferensi 

untuk 

organisasi 

mereka dan 

meningkatkan 

hasil bisnis 

seumur hidup 

hubungan 

dengan 

pelanggan 

mereka. 

(Gordon, 

2002) 

1. Information 

Technology  

(Teknologi 

Informasi) 

 

 

1. ASSA Rent mudah diakses 

melalui website, email dan media 

social. 

2. Penggunaan teknologi SAP 

pada ASSA Rent memudahkan 

pelanggan untuk mengetahui 

status kendaraan sewa. 

 

ORDI

NAL 

(1-5) 

 

2. People 

(Orang) 

 

3.  Karyawan ASSA Rent 
menunjukkan kerja yang 
professional. 
4. Karyawan ASSA Rent mampu 
memberikan pelayanan dengan 
baik. 
5. Karyawan ASSA Rent 
senantiasa menjaga hubungan baik 
dengan pelanggan. 
 

3. Process 

(Proses) 

 

6. ASSA Rent memberikan 

kemudahan dalam proses 

administrasi dan pembayaran 

kepada pelanggan. 

7. ASSA Rent menyediakan 

layanan 24 Jam Solution Center  

500-369 yang mudah diakses oleh 

pelanggan. 

8. ASSA Rent mampu menangani 

keluhan pelanggan dengan cepat 

dan tepat. 

9. ASSA Rent senantiasa 

melakukan peningkatan pelayanan 

untuk hubungan yang 

berkelanjutan. 
4. Knowledge 

and 

understanding  

(Pengetahuan 

dan 

pemahaman) 

 

10. ASSA Rent dapat mengerti 

keinginan dan kebutuhan 

pelanggan melalui analis data 

pelanggan. 

11. ASSA Rent secara periodik 

proaktif untuk meminta masukan 

dari pelanggan untuk perbaikan 

pelayanan. 

(Imasari dan Nursalin, 2011) 
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No Variabel Definisi Dimensi Pernyataan Skala 

2 Customer 

Satisfaction  

 

Kepuasan 

konsumen dapat 

tercapai apabila 

kebutuhan,  

keinginan dan 

harapan 

konsumen 

terpenuhi. 

Dengan 

mengetahui ada 

yang diinginkan 

oleh konsumen, 

akan 

memudahkan 

perusahaan 

dalam 

mengkomunika-

sikan produknya 

kepada target 

konsumenya 

(Kotler,2009) 

 

1. Pelayanan 

yang diterima 

 

1. Saya mendapatkan pelayanan 

yang memuaskan. 

 

 

 

 

 

ORDI

NAL 

(1-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Pengalaman 

yang 

memuaskan 

 

 

2. Saya memperoleh pengalaman 

yang memuaskan selama menjadi 

pelanggan ASSA Rent. 

 

 
3.Penyediaan 

layanan 

3. ASSA Rent adalah penyedia 

layanan rental kendaraan yang 

baik. 

 4. Pilihan 

dalam 

menggunaka

n layanan 

 

4. ASSA rent menjadi pilihan utama 

saya dalam memenuhi kebutuhan 

sewa kendaraan. 

 

5. Secara 

keseluruhan 

puas dengan 

pelayanan 

yang diterima 

5. Pelayanan ASSA Rent, secara 

keseluruhan memuaskan saya. 

(Bagasworo dan Rimadias 2014) 

3. Customer 

Loyalty 

 

Loyalitas 

pelanggan 

adalah 

komitmen 

mendalam 

antara 

pelanggan dan 

perusahaan 

untuk 

melakukan 

pembelian ulang 

barang atau 

jasa yang sama 

dan 

pengulangan 

tersebut telah 

dijadikan 

sebagai perilaku 

(Reza dan 

Rahmen, 2012) 

1. Word of 

mouth 

 

1. Saya akan memberikan 

testimoni positif jika ditanya oleh 

orang lain mengenai ASSA Rent. 

 

2. Saya bersedia untuk 

merekomendasikan ASSA Rent 

kepada kerabat, teman, saudara 

dan keluarga jika membutuhkan 

sewa kendaraan operasional 

perusahaan. 

 

 

 

 

 

ORDI

NAL 

(1-5) 

 

 

 

2. Reject 

another 

 

3. Saya akan  menjadikan ASSA 

Rent sebagai penyedia layanan 

sewa kendaraan yang paling tepat 

bagi orang lain. 

 

3. Repeat 

purchasing 

(Kotler dan 

Keller, 2010) 

4. Saya akan memesan lebih 

banyak kendaraan sewa kepada 

ASSA Rent pada saat dibutuhkan. 

(Imasari dan Nursalin, 2011) 
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4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Analisis  

Berdasarkan tabel 4.1. dibawah, hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

Tabel 4.1 Output Regression Weights 

Hipotesis Path Estimasi P Kesimpulan 

1 

Customer Relationship 

Management → Customer 

Satisfaction  

1,203 *** Didukung Data 

2 
Customer Relationship 

Management → Customer Loyalty 
0,741 0,021 Didukung Data 

3 
Customer Satisfaction → Customer 

Loyalty 
0,571 0,001 Didukung Data 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

 

1. Customer relationship management memiliki pengaruh positif terhadap 

customer satisfaction.  

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 1,203 

dengan nilai p ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif 

dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, customer 

relationship management memiliki hubungan yang positif signifikan terhadap 

customer satisfaction dan hipotesis dapat diterima. 

2. Customer relationship management  memiliki pengaruh positif terhadap 

customer loyalty. 

Berdasarkan hasil dari pengujian data,, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,741 

dengan nilai p 0,021. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif 

dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Hal ini menyatakan bahwa, 

customer relationship management  memiliki hubungan yang positif signifikan 

terhadap customer loyalty. dan hipotesis dapat diterima. 

3. Customer satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap customer 

loyalty. 
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Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi 0,571 dengan 

nilai p 0,001 lebih kecil dari 0,05.Berdasarkan nilai tersebut, Customer 

satisfaction memiliki hubungan yang positif signifikan terhadap customer loyalty 

dan hipotesis dapat diterima. 

4.2. Implikasi Manajerial 

4.2.1. Analisis Variabel Customer Relationship Management 

1. Indikator - penggunaan teknologi SAP pada ASSA Rent memudahkan 

pelanggan untuk mengetahui status kendaraan sewa. 

Penggunaan teknologi SAP pada awal tahun 2014, diduga menjadi 

sumber penyebab utama, dimana pada saat tersebut karyawan belum terbiasa, 

terlatih dan nyaman dalam proses perubahan system. Hal ini sempat 

mengganggu proses komunikasi data dengan beberapa pelanggan, bahkan 

terjadi beberapa kesalahan saat proses penagihan (invoicing) sewa kendaraan. 

Akan tetapi seiring berjalannya waktu, ASSA Rent terus melakukan banyak 

pengembangan software tersebut dan melakukan training  secara periodik 

kepada karyawan. Kedepannya, dengan penggunaan software SAP, 

diharapkan akan mempermudah  perusahaan dalam mengelola database 

sehingga mampu meningkatkan layanan bagi pelanggan agar lebih baik lagi. 

 

2. Indikator - ASSA Rent senantiasa melakukan peningkatan pelayanan 

untuk hubungan yang berkelanjutan. 

Walaupun program customer focus/customer gathering sudah seringkali 

dilakukan oleh ASSA Rent, memang terkadang dirasa kurang optimal. Hal ini 

disebabkan karena terkadang permintaan/keinginan pelanggan tidak dapat 

diserap seluruhnya oleh perusahaan, seperti contoh keinginan untuk 

memodifikasi kendaraan, pemberian mobil pengganti dalam kondisi apapun 

(diluar kontrak) dan kemudahan dalam urusan surat-surat seperti perpanjangan 

pajak STNK dan kir. Akan tetapi, ASSA Rent akan terus berkomitmen untuk 

dapat meningkatkan pelayanan dan membina hubungan yang harmonis dan 

saling support bagi bisnis kedua belah pihak. 

 

3. Indikator - ASSA Rent secara periodik proaktif untuk meminta masukan 

dari pelanggan untuk perbaikan pelayanan. 
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ASSA rent memiliki salah satu program proaktif dalam rangka perbaikan 

pelayanan yakni program yang dinamakan FUAS (Follow Up After Service). 

Para service advisor (SA) officer, wajib melakukan pengecekan kepada 

pelanggan maksimum 2 x 24 Jam atas hasil service yang dilakukan oleh 

bengkel internal ASSA Rent ataupun bengkel lainnya terhadap keluhan 

pelanggan. Apabila dirasa keluhan yang dialami pelanggan belum sepenuhnya 

teratasi, maka team SA Officer, akan menyarankan kepada pelanggan untuk 

melakukan pengecekan ulang. Akan tetapi yang terjadi dilapangan, banyak 

pelanggan yang enggan untuk kembali ke bengkel dikarenakan waktu, jarak 

dan lain sebagainya. Disini peran penting  dari team SA officer ataupun contact 

person (key person) sangat dibutuhkan untuk dapat mengedukasi user 

(pengguna) kendaraan, agar senantiasa menggunakan kendaraan dalam 

kondisi prima dan safety riding. 

 

4.2.2. Analisis Variabel Customer Satisfaction 

Indikator - saya memperoleh pengalaman yang memuaskan selama 

menjadi pelanggan ASSA Rent. 

 Dalam variable kepuasan pelanggan, banyak aspek yang dapat diukur, salah 

satunya adalah pengalaman dalam mengunakan pelayanan ASSA Rent. Salah satu 

pengalaman buruk yang sering dialami pelanggan adalah terjadi kecelakaan yang 

terkadang melibatkan pihak ketiga ataupun karena kelalaian. Sering kali pelanggan 

beranggapan bahwa kendaraan ASSA rent telah di asuransikan, sehingga pada saat 

terjadi kecelakaan pelanggan berharap seluruh urusan administrasi dengan pihak 

ketiga ( seperti korban, kepolisian, pengurusan asuransi) menjadi beban ASSA Rent. 

Hal ini tidak dapat dibenarkan, karena pertanggung jawaban atas kejadian kecelakaan 

dijalan merupakan tanggung jawab pengemudi yang tidak dapat diwakilkan kepada 

pihak manapun. Sering kali terjadi perdebatan panjang antara team Laka ASSA Rent 

dengan pelanggan karena adanya miss informasi tersebut. Bahkan terkadang 

pelanggan enggan dikenakan biaya Own risk (resiko sendiri) yang memang telah diatur 

dikontrak dan ditetapkan oleh perusahaan asuransi. Hal ini dapat diminimalisir dengan 

bantuan dari team marketing (yang melakukan proses dealing awal) dan Team Laka 

Assa Rent kepada para pengguna/key person dengan sabar dan ramah, dalam 

menjelaskan klausul dari perusahaan asuransi ASSA Rent, sehingga kedepannya tidak 

timbul perbedaan persepsi kembali. 
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4.2.3. Analisis Variabel Customer Loyalty 

Indikator - saya bersedia untuk merekomendasikan ASSA Rent kepada 

kerabat, teman, saudara dan keluarga jika membutuhkan sewa kendaraan 

operasional perusahaan. 

 Pada indikator loyalitas pelanggan untuk merekomendasikan ASSA Rent, 

ditunjukkan dengan angka rata-rata paling rendah. Hal ini disebabkan karena untuk 

menjadi pelanggan ASSA Rent membutuhkan proses seleksi pelangggan yang cukup 

ketat, sehingga untuk beberapa perusahaan sering kali merasa kesulitan jika ingin 

menyewa kendaraan. Proses tersebut terjadi karena ASSA rent menerapkan azas 

kehati-hatian (analisa 5 C) dalam menjalin kerjasama, dimana aset kendaraan yang 

akan disewa pelanggan bernilai ratusan juta rupiah. Sehingga ASSA Rent sangat 

selektif dalam memberikan izin sewa terhadap pelanggan baru. ASSA Rent akan 

berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan persetujuan sewa, selama calon 

pelanggan tersebut dapat kooperatif memberikan data-data legalitas perusahaan yang 

dibutuhkan oleh ASSA Rent. 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektifitas dari penerapan customer 

relationship management di ASSA Rent dengan melihat pengaruh terhadap customer 

satisfaction dan customer loyalty serta pengaruh customer satisfaction terhadap 

customer loyalty, dapat menunjukkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Customer relationship management memiliki hubungan yang positif 

signifikan terhadap customer satisfaction dan hipotesis dapat diterima. 

2. Customer relationship management  memiliki hubungan yang positif 

signifikan terhadap customer loyalty. dan hipotesis dapat diterima. 

3. Customer satisfaction memiliki hubungan yang positif signifikan 

terhadap customer loyalty dan hipotesis dapat diterima. 

5.2 Saran 

Penelitian ini masih memiliki kekurangan sehingga masih memerlukan 

penyempurnaan untuk penelitian di masa yang akan datang. Oleh karena itu, beberapa 

saran yang mungkin dapat diberikan untuk perusahaan dan untuk penelitian 

selanjutnya, yaitu sebagai berikut : 

1. ASSA Rent harus terus melakukan banyak pengembangan software 

SAP dan melakukan training  secara periodik kepada karyawan, 
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sehingga diharapkan akan mempermudah  perusahaan dalam 

mengelola database agar mampu meningkatkan layanan bagi 

pelanggan dengan lebih baik lagi. Peningkatan efektifitas dari program 

customer focus/customer gathering agar dapat mengetahui lebih dalam 

mengenai keinginan/kebutuhan pelanggan agar terbina hubungan yang 

harmonis dan saling mendukung kegiatan bisnis ASSA Rent dan 

pelanggan. Dibutuhkan peran penting  dari team SA officer ataupun 

contact person (key person) pelanggan, untuk dapat mengedukasi user 

(pengguna) kendaraan, agar senantiasa menggunakan kendaraan 

dalam kondisi prima dan safety riding demi kenyamanan pengguna itu 

sendiri. 

2. ASSA Rent harus berupaya untuk mampu memberikan pengalaman 

yang memuaskan kepada seluruh pelanggannya, terutama dalam hal 

penanganan kecelakaan. . Hal ini dapat diminimalisir dengan bantuan 

dari team marketing (yang melakukan proses dealing awal) dan Team 

Laka Assa Rent kepada para pengguna/key person dengan sabar dan 

ramah, dalam menjelaskan klausul dari perusahaan asuransi ASSA 

Rent, sehingga kedepannya tidak timbul perbedaan persepsi kembali. 

3. . ASSA Rent harus  berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan 

kemudahan dalam persetujuan sewa bagi pelanggan baru, selama 

calon pelanggan tersebut dapat kooperatif memberikan data-data 

legalitas dan pendukung  perusahaan yang dibutuhkan oleh ASSA Rent. 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Adnin, R.J., Lubis N. dan Widayanto. (2013).PENGARUH CUSTOMER 

RELATIONSHIP MANAGEMENT TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PT. 

NASMOCO PEMUDA. DIPONEGORO JOURNAL OF SOCIAL AND POLITIC 

OF SCIENCE Tahun 2013, Hal. 1-8. Universitas Diponegoro, Semarang. 

 

Bagasworo, Wasi dan Rimadias, Santi. (2014).PENINGKATAN KEPUASAN 

MAHASISWA MELALUI KUALITAS JASA PENDIDIKAN.(Studi pada 

Mahasiswa STIE Indonesia Banking School). STIE Indonesia Banking School, 

Jakarta. 

 

Pengaruh Implementasi..., Achmad Fajar, Ma.-IBS, 2015



 

 
17 

Bhaskara, S.U.P., Mandey, S.L. dan Nelwan, O. (2014). CUSTOMER RELATIONSHIP 

MANAGEMENT (CRM) DAN PERSONAL SELLING PENGARUHNYA 

TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA PT VIRGO EKSPRES TOURS 

& TRAVEL MANADO. Jurnal EMBA 99 Vol.2 No.1 Maret 2014, Hal. 99-110 

ISSN 2303-1174. Universitas Samratulangi, Manado. 

 

Chan, Syafruddin, (2003).  Relationship Marketing : Inovasi Pemasaran Yang 

Membuat Pelanggan Bertekuk Lutut. Jakarta : Gramedia,  

Coltman, T., Devinney, T. M. & Midgley, D. F. (2011). Customer relationship 

management and firm performance. Journal of Information Technology, 

26 (3), 205-219. University of Wollong, Australia. 

 

Ersi, D. Y. dan Semuel, H. (2014). ANALYSIS CRM, KEPUASAN PELANGGAN DAN 

LOYALITAS PRODUK UKM BERBASIS BAHAN BAKU TERIGU DI JAWA 

TIMUR. Jurnal Manajemen Pemasaran, Vol. 8, No. 1, April 2014 ISSN 1907-

235X. Fakultas Ekonomi Universitas Petra, Surabaya. 

 

Griffin, Jill. (2003). Customer loyalty. Jakarta: Erlangga.  

 

Gordon, Ian. (2002). Best Practices: Customer Relationship Management. Ivey 

Business Journal. 

 

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data 

analysis: A global perspective. Upper Saddle Rider: Pearson Education. 

 

Imasari, K. dan Nursalin, K. K. (2011). PENGARUH CUSTOMER RELATIONSHIP 

MANAGEMENT TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PADA PT BCA Tbk. 

Fokus Ekonomi (FE), Desember 2011, Hal. 183 - 192 Vol. 10, No. 3 ISSN: 

1412-3851. Prodi Manajemen Universitas Kristen Maranatha Bandung. 

 

Kotler, Philip and Armstrong, Gary. (2013). Principles of Marketing 14th Edition. 

Pearson Prentice Hall. 

 

Pengaruh Implementasi..., Achmad Fajar, Ma.-IBS, 2015



 

 
18 

Kotler, Philip and Keller, Kevin Lane. (2010). Marketing Management 12th Edition. 

Prentice Hall. 

 

Malhotra, N. K. (2010). Marketing Research: An Applied Orientation. Upper Saddle 

River: Prentice Hall. 

 

Raza, R. and Rehman, Z. (2012). Impact of relationship marketing tactics on 

relationship quality and customer loyalty: A case study of telecom sector 

of Pakistan. African Journal of Business Management Vol. 6(14), pp. 5085-

5092, 11 April, 2012. 2Institute of Management Sciences, PMAS-Arid 

Agriculture University, Rawalpindi, Pakistan. 

 

Santoso, Singgih (2015). Analisis SEM menggunakan AMOS. Jakarta : PT ELEX 

MEDIA KOMPUTINDO. 

 

Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2010). Consumer Behaviour (10th ed.). Enggelwood 

cliff. New Jersey : Prentice Hall 

 

Senjaya, V., Semuel, H. dan Dharmayan, D. (2013). Pengaruh customer experience 

quality terhadap customer satisfaction dan loyalitas pelanggan di kafe 

Excelso Tunjungan Plaza Surabaya :  Perspektif B2C. JURNAL 

MANAJEMEN PEMASARAN PETRA Vol. 1, No. 1, (2013) 1-15. Universitas 

Kristen Petra, Surabaya. 

 

Solomon, M. R. (2013). Consumer Behaviour (10th ed.). Upper Saddle River, New 

Jersey: Prentice Hall. 

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D. Bandung: Alfabeta. 

 

Wongkar, Anneke (2013). Pengaruh Kualitas Layanan, Nilai Pelanggan, Customer 

Relationship Management (CRM) terhadap Kepuasan Pelanggan dan 

Loyalitas Pelanggan Pada PT. William Makmur Perkasa Manado. ISSN: 

2338-2953, Vol 1, No 3 (2013): Future Issue Vol.1 No.3 tahun 2013. Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis, Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas 

Sam Ratulangi, Manado. 

Pengaruh Implementasi..., Achmad Fajar, Ma.-IBS, 2015




