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ABSTRACT 

 This study discusses about the customer relationship management and quality of the 

customer experience, which is thought to affect customer satisfaction and the impact to 

customer loyalty at sisha cafe Kemang. In this study, the variable of the customer 

relationship managementand the customer experience quality is measured through the 

dimensions of those variabels. Each of these dimensions will be partially tested how it affects 

customer satisfaction and customer loyalty. In addition, this study also wanted to know which 

the most influential dimension to customer satisfaction and customer loyalty are. The 

research sample was 100 visitors who visited the sisha cafe Kemang at least three times 

within a period of one week. The observations will be analyzed using the Structural Equation 

Model (SEM). The results from the study showed that the four dimension of customer 

relationship management and five dimensions of customer experience quality have a strong 

significant effect on customer satisfaction. and so it takes customer satisfaction as an 

intervening variable to achieve customer loyalty have a strong significant effect. 

 

Keywords:Customer Relationship Management, Customer Experience Quality, Customer 

Satisfaction, Customer Loyalty 

 

 

 

 

 

Pengaruh Customer Relationship Managemen..., Visi Hardiani, Ma.-IBS, 2014



2 
 

A. PENDAHULUAN 

Perkembangan perekonomian di Indonesia berkembang pesat dewasa ini. 

Meningkatnya perekonomian Indonesia tersebut diikuti dengan peningkatan penghasilan 

masyarakat, terutama di kota-kota besar serta perkembangan teknologi komunikasi yang 

semakin mempermudah akses dalam mengkonsumsi suatu produk. Hal ini cenderung 

menimbulkan kepercayaan dan peluang kepada investor asing maupun investor lokal yang 

ingin menginvestasikan modalnya di Indonesia. Peningkatan pendapatan masyarakat dan 

perkembangan teknologi komunikasi membawa keuntungan pada salah satu sektor usaha 

yang ada di Indonesia yakni, industri food dan beverages. Industri food dan beverages yang 

ada di Indonesia beraneka ragam. Misalnya, kafe, rumah makan, dan warung makan. Konsep 

kafe itu sendiri adalah sebagai tempat berkumpul, memang menjamur di Jakarta. Sebagian 

dari kafe tersebut mengadaptasi budaya Timur Tengah. Fenomena restoran dan kafe yang 

mengadaptasi budaya Timur Tengah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, 

dikarenakan adanya pengaruh budaya Timur Tengah yang masuk ke Indonesia. Peneliti 

melihat bahwa salah satu kafe yang menyajikan suasana berbeda itu, Shisha Café Kemang. 

Kelebihan dari Shisha Café Kemang selalu membangun komunikasi dan hubungan yang 

baikdengan para konsumennya sehingga dalam menghasilkan suatu produk. Shisha Café 

Kemang tidak hanya menjual dan memasarkan suatu produk dengan kualitas yang baik atau 

harga yang bersaing tetapi juga dapat menjawab keinginan dan kebutuhan konsumen serta 

menghasilkan kepuasan pelanggan. Berdasarkan fenomena yang sudah peneliti jelaskan 

diatas, peneliti menduga bahwa adanya CustomerRelationship Managaement (CRM) dan 

Customer Experience Quality (CEQ) diduga dapat meningkatkan Customer Satisfaction. 

Dimana selanjutnya, kepuasan konsumen akan mendorong terciptanya loyalitas Shisha Café 

Kemang pada masa yang akan datang. 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Perilaku konsumen 

American Marketing Association mendefinisikan perilaku konsumen (consumer 

behavior) sebagai interaksi dinamis antara pengaruh, kognisi, perilaku, dan kejadian 

disekitar dimana manusia melakukan aspek pertukaran dalam hidup mereka. Menurut 

Schiffman dan Kanuk (2010) mendefinisikan perilaku konsumen sebagai berikut, bahwa 

konsumen akan melakukan sebuah pembelian, menggunakan, ataupun memutuskan 

untuk memilih produk tersebut atau tidak dan layanan yang mereka dapatkan apakah 

memuaskan atau tidak. 
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Menurut Assael (2010) perilaku konsumen dapat dipelajari dengan cara dua pendekatan, 

yakni pendekatan manajerial dan pendekatan holistik. Pendekatan manajerial cenderung 

bersifat mikro dan kognitif. 

2.1.2 LoyalitasKonsumen 

Loyalitas konsumen  adalah komitmen konsumen bertahan secara mendalam untuk 

berlangganan kembali atau melakukan pembelian ulang produk/jasa terpilih secara 

konsisten dimasa yang akan datang, meskipun pengaruh situasi dan usaha-usaha pemasaran 

mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan perilaku (Griffin, 2002). 

2.1.3 Kepuasan Pelanggan 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2010) kepuasan pelanggan adalah persepsi pelanggan 

secara individu terhadap kinerja suatu produk dalam hubungannya dengan ekspektasi 

mereka. 

Kottler (2001) mengemukakan bahwa kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan 

seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dibandingkan 

dengann harapan. Kepuasan didefinisikan sebagai persaaan senang atau kecewa 

seseorang dari membandingkan kinerja produk yang dirasakan dalam hubungan dan 

harapannya. 

 

2.1.4 Customer Relationship Management  

Customer Relationship Management (CRM) dimana penjual atau pihak manajemen 

mempunyai kesempatan untuk mengumpulkan informasi tentang pelanggan dengan cepat 

dan akurat untuk mengidentifikasi semua informasi tentang pelanggan. Kegiatan CRM 

lebih mendekat pada sesuatu dimana adanya hubungan manajemen dengan pelanggan 

untuk mencocokkan produk perusahaan dan layanan yang lebih baik dengan 

menawarkan kebutuhan pelanggan. Selain melalui sebuah organisasi, pengembangan 

CRM dapat dilakukan melalui email atau melalui telepon. Melihat adanya keterlibatan 

pelanggan dalam operasi manajemen, yaitu komunikasi dan hubungan jangka panjang 

dengan pelanggan sangat penting untuk pengembangan suatu manajemen. 

2.1.5 Customer Experience Quality 

Berdasarkan pendapat (Schmith, 2003) customer experience quality adalah proses secara 

strategis dalam mengatur atau implementasi pengalaman atas diri pelanggan dengan 
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suatu produk atau perusahaan. Customer experience quality merupakan pengalaman dari 

pelanggan sebagai pemahaman akhir melalui hubungan langsung dengan cara-cara yang 

diberikan oleh perusahaan. 

 

C. KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

 

D. METODELOGI  PENILITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian yang dipilih oleh penulis adalah pelanggan maupun masyarakat yang 

mengkonsumsi dan mengenal produk dan pelayanan dari shisha café Kemang. Adapun 

pemilihan pelanggan tersebut sebagai objek penelitian dengan alasan bahwa terdapat unit 

pengamatan (observasi) yang relevan dengan variabel pada penelitian ini. 
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Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel 

No Variabel Definisi Indikator Pernyataan Skala 

1. Customer          

Relationship 

Management 

(CRM) 

Suatu strategi dan 

proses untuk 

menciptakan nilai 

pada setiap 

pelanggan, 

membangun 

preferensi 

organisasi dan 

meningkatkan 

bisnis untuk 

membangun 

hubungan jangka 

panjang dengan 

pelanggan 

 

(Gordon, 2002) 

 

 

 

 

 

1. Information 

Technology  

(Teknologi 

Informasi) 

 

(Gordon, 2002) 

1.Shisha Café 

membagi informasi 

tentang promosi 

dan persaingan 

produk melalui 

media elektronik 

 

(Imasari dan 

Nursalin, 2011) 

Likert 

1-5 

2. People (Orang) 

(Gordon, 2002) 

2.Menurut saya 

karyawan Shisha 

Café mempunyai 

tingkat 

profesionalisme 

yang tinggi 

 

(Imasari dan 

Nursalin, 2011) 

Likert 

1-5 

3.Process (Proses) 

(Gordon, 2002) 

3.Saya merasa proses 

penanganan 

masalah di Sisha 

Café cepat 

 

(Imasari dan 

Nursalin, 2011) 

Likert 

1-5 

4. Knowledge and 

understanding  

(Pengetahuan dan 

pemahaman) 

(Gordon, 2002) 

4.Shisha Café 

memahami selera 

sesuai dengan saya 

pesan 

 

(Imasari dan 

Likert 

1-5 
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Nursalin, 2011) 

 

Tabel 3. 2 Operasionalisasi Variabel 

No Variabel Definisi Indikator Pernyataan Skala

2. Customer 

Experience 

Quality 

(CEQ) 

Akumulasi dari 

semua kejadian 

yang disadari 

oleh 

Pelanggan 

 

(Thompson dan 

Kolsky, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Accessability 

(Lemke et al., 

2006) 

1.Lokasi Shisha 

Café Kemang 

mudah 

dijangkau. 

 

(Senjaya et al, 

2013) 

Likert

1-5 

2. Competence 

(Lemke et al., 

2006)  

2.Shisha Café 

menjaga  

standar kualitas 

menu yang 

disajikan 

 

(Senjaya et al., 

2013) 

Likert

1-5 

3. Customer 

Recognition 

(Lemke et al., 

2006) 

3. Karyawan 

Shisha Café 

Kemang 

memberikan 

sambutan 

ketika anda 

masuk gerai 

 

(Senjaya et al., 

2013) 

Likert

1-5 

Pengaruh Customer Relationship Managemen..., Visi Hardiani, Ma.-IBS, 2014



7 
 

4. Helpfullness 

(Lemke et al., 

2006) 

4. Karyawan 

Shisha Café 

Kemang 

membantu 

menyediakan  

meja dan kursi 

untuk saya 

 

(Senjaya et al., 

2013) 

Likert

1-5 

5. Personalization 

(Lemke et al., 

2006) 

5. Kursi dan meja 

makan di 

Shisha Café 

Kemang 

nyaman 

(Senjaya et al., 

2013) 

Likert

1-5 

 

Tabel 3. 3 Operasionalisasi Variabel 

No Variabel Definisi Indikator Pernyataan Skala

   6. Problem 

solving 

(Lemke et al., 

2006) 

6. Menu di Shisha 

Café Kemang 

mudah untuk 

saya mengerti 

 

(Senjaya et al., 

2013) 

Likert

1-5 

7. Promise 

Fulfillment 

(Lemke et al., 

2006) 

7. Harga menu 

yang di 

tawarkan  pada 

setiap cabang 

Shisha Café 

Likert

1-5 
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sama 

 

(Senjaya et al., 

2013) 

8. Value for Time 

(Lemke et al., 

2006) 

8. Karyawan 

Shisha Café 

Kemang 

memberikan 

pelayanan yang 

ccepat ketika 

menyajikan 

makanan 

 

(Senjaya et al., 

2013) 

Likert

1-5 

3. Costumer 

Satisfacti

on 

Proses 

mempertahanka

n pelanggan 

dengan 

memperhatikan 

dan  

memproduksi 

produk dengan 

kualitas yang 

bagus 

agarpelanggan 

merasa puas 

 

(Kotler, 2008) 

1. Price 

(Kotler,2008) 

1. Harga makanan 

dan minuman 

yang 

ditawarkan 

Shisha café 

Kemang 

memuaskan 

 

 

 

(Senjaya et al., 

2013) 

Likert

1-5 
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Tabel 3. 4 Operasionalisasi Variabel 

No Variabel Definisi Indikator Pernyataan Skala 

   2. Product 

Quality 

(Kotler, 2008) 

 

2. Penataan 

makanan dan 

minuman yang 

disajikan Shisha 

café Kemang 

memuaskan 

 

(Senjaya et al., 

2013) 

Likert 

1-5 

3. Service Quality 

(Kotler, 2008) 

3. Karyawan 

Shisha café 

Kemang selalu 

melayani dengan 

baik 

 

(Senjaya et al., 

2013) 

Likert 

1-5 

4. Karyawan 

Shisha café 

Kemang sangat 

bersahabat 

dengan para 

pelanggannya 

 

(Senjaya et al., 

2013) 

Likert 

1-5 

4. Customer  

Loyalty 

Kecenderungan 

perilaku untuk 

membeli suatu 

produk atau 

merek tertentu, 

1. Recommended 

Friends 

 

(Lau dan Lee, 

2009) 

1. Saya akan 

mengunjungi 

kembali Shisha 

café Kemang 

 

Likert 

1-5 
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dan 

menganjurkan 

pihak lain untuk 

merek tersebut. 

(Lau dan Lee, 

2009) 

 

 

 

 

(Senjaya et al., 

2013) 

 

Tabel 3. 5 Operasionalisasi Variabel 

No Variabel Definisi Indikator Pernyataan Skala

    2. Saya akan 

merekomendasi

kan  Shisha 

café Kemang 

kepada orang 

lain 

 

(Senjaya et al., 

2013) 

Likert

1-5 

2. Say Positive 

Thinks 

(Lau dan 

Lee,2009) 

3. Saya akan 

memilih Shisha 

café Kemang 

dan tidak akan 

memilih café 

lain 

 

(Senjaya et al., 

2013) 

Likert

1-5 

3. Continue 

Purchasing 

(Lau dan 

Lee,2009) 

4. Saya akan tetap 

memilih Sisha 

café walaupun 

terjadi kenaikan 

harga 

Likert

1-5 
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(Senjaya et al., 

2013) 

 

E. Metode Analisis Data  

F. Tabel 4. 1Uji Validitas (Pre-Test) 

Sumber: Data diolah peneliti 

Berdasarkan hasil uji validitas (pre-test) kuesioner ke sebanyak 30 orang responden, 

diketahui dengan jelas bahwa ternyata seluruh item indikator pada variabel penelitian 

memiliki nilai faktor loading > 0,5 maka dapat diartikan item pernyataan kuesioner itu sudah 

valid. 

 

 

 

 

Indikator KMO Sig MSA Cumulative % Factor Loading Cut-of Value Keterangan
CRM1 0,797 0,786 > 0,5 Valid
CRM2 0,758 0,743 > 0,5 Valid
CRM3 0,714 0,849 > 0,5 Valid
CRM4 0,732 0,754 > 0,5 Valid
CEQ1 0,842 0,776 > 0,5 Valid
CEQ2 0,706 0,813 > 0,5 Valid
CEQ3 0,815 0,718 > 0,5 Valid
CEQ4 0,838 0,773 > 0,5 Valid
CEQ5 0,872 0,738 > 0,5 Valid
CEQ6 0,65 0,809 > 0,5 Valid
CEQ7 0,773 0,945 > 0,5 Valid
CEQ8 0,863 0,863 > 0,5 Valid
CS1 0,799 0,752 > 0,5 Valid
CS2 0,806 0,798 > 0,5 Valid
CS3 0,739 0,882 > 0,5 Valid
CS4 0,807 0,829 > 0,5 Valid
CL1 0,848 0,701 > 0,5 Valid
CL2 0,780 0,836 > 0,5 Valid
CL3 0,770 0,848 > 0,5 Valid
CL4 0,781 0,858 > 0,5 Valid

0,747 0,000 61,518

0,784 0,000 65,167

0,783 0,000 66,655

0,788 0,000 66,150
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Tabel 4. 2 Hasil Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

 

 

Mengacu pada hasil uji reliabilitas menggunakan rumus cronbach alpha diperoleh 

hasil nilai Cronbach alpha di atas cut-of value cronbach alpha kritis (0,7) sehingga dapat 

dikatakan seluruh variabel penelitian (CRM, CEQ, CS, CL) sudah reliabel atau konsisten. 

Tabel 4. 3 Uji Normalitas Data

 

 

No Variabel Cronbach Alpha Cut-of Value Keterangan
1 Customer Relationship Management (CRM) 0,765 > 0,7 Reliabel
2 Customer Experience Quality (CEQ) 0,919 > 0,7 Reliabel
3 Customer Satisfaction (CS) 0,830 > 0,7 Reliabel
4 Customer Loyalty (CL) 0,816 > 0,7 Reliabel

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r.

CEQ1 2 5 -0,431 -1,76 -0,561 -1,145
CEQ2 1 5 -0,461 -1,883 0,4 0,816
CEQ3 1 5 -0,617 -2,519 -0,845 -1,724
CEQ4 2 5 -0,329 -1,343 -0,205 -0,419
CEQ5 1 5 -0,217 -0,886 -0,584 -1,191
CEQ6 2 5 -0,5 -2,04 0,366 0,747
CEQ7 2 5 -0,324 -1,322 -0,294 -0,6
CEQ8 1 5 -0,611 -2,493 -0,293 -0,597
CS4 1 5 -0,503 -2,052 -0,601 -1,228
CS3 1 5 -0,551 -2,251 -0,222 -0,454
CS2 1 5 -0,541 -2,21 0,666 1,359
CS1 1 5 -0,561 -2,291 -0,02 -0,04
CL4 1 5 -0,503 -2,052 -1,069 -2,183
CL3 2 5 -0,542 -2,214 -0,264 -0,54
CL2 2 5 -0,476 -1,944 -0,302 -0,616
CL1 2 5 -0,418 -1,706 -0,13 -0,265
CRM1 2 5 0,31 1,264 -0,562 -1,146
CRM2 3 5 0,362 1,476 -0,91 -1,858
CRM3 3 5 0,466 1,901 -0,836 -1,706
CRM4 1 5 -0,582 -2,376 -0,35 -0,714
Multivariate 11,728 1,977

Sumber: Data diolah peneliti 

Sumber: Data diolah peneliti
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4.4.2 Identifikasi Model 

Gambar 4. 1Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 2 Confirmatory Factor Analysis (CFA) Variabel CRM 

 

Tabel 4. 4Uji Validitas Variabel CRM 

 

Std. Loading Cut-off value Keterangan
1 CRM1 <--- CRM 0,808 > 0,5 Valid
2 CRM2 <--- CRM 0,83 > 0,5 Valid
3 CRM3 <--- CRM 0,739 > 0,5 Valid
4 CRM4 <--- CRM 0,669 > 0,5 Valid

No
UJI VALIDITAS

Indikator

Sumber: Data diolah peneliti

Sumber: Data diolah peneliti
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Berdasarkan hasil uji validitas di atas, diketahui bahwa semua indikator pada variabel CRM 

memiliki standarized factor loading di atas cut-off value (0,5) sehingga dapat dikatakan 

semua indikator pada variabel CRM adalah hasilnya valid. 

 

 

 

 

Gambar 4. 3Confirmatory Factor Analysis (CFA) Variabel CEQ 

 

Tabel 4. 

5Uji 

Validitas 

Variabel 

CEQ 

 

B

erdasarka

n hasil uji validitas di atas, diketahui bahwa semua indikator pada variabel CEQ memiliki 

standarized factor loading di atas cut-off value (0,5) sehingga dapat dikatakan semua 

indikator pada variabel CEQ adalah hasilnya valid. 

1) Confirmatory Factor Analysis (CFA) untuk Variabel CS dengan BL 

Sumber: Data diolah peneliti

Std. Loading Cut-off value Keterangan
1 CEQ1 <--- CEQ 0,839 > 0,5 Valid
2 CEQ2 <--- CEQ 0,598 > 0,5 Valid
3 CEQ3 <--- CEQ 0,65 > 0,5 Valid
4 CEQ4 <--- CEQ 0,77 > 0,5 Valid
5 CEQ5 <--- CEQ 0,622 > 0,5 Valid
6 CEQ6 <--- CEQ 0,811 > 0,5 Valid
7 CEQ7 <--- CEQ 0,672 > 0,5 Valid
8 CEQ8 <--- CEQ 0,707 > 0,5 Valid

No
UJI VALIDITAS

Indikator

Su
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Gambar 4. 4 Confirmatory Factor Analysis (CFA) Variabel CS dengan BL 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4. 6 Uji Validitas Variabel CS dan CL 

 

Berdasarkan hasil uji validitas di atas, diketahui bahwa semua indikator pada variabel 

CS dan BL memiliki standarized factor loading di atas cut-off value (0,5) sehingga dapat 

dikatakan semua indikator pada variabel CS dan CL adalah hasilnya valid. 

2) Confirmatory Factor Analysis (CFA) untuk CRM, CEQ, CS, CL (Struktural Model) 

Std. Loading Cut-off value Keterangan
1 CS1 <--- CS 0,67 > 0,5 Valid
2 CS2 <--- CS 0,842 > 0,5 Valid
3 CS3 <--- CS 0,796 > 0,5 Valid
4 CS4 <--- CS 0,777 > 0,5 Valid
5 CL1 <--- CL 0,776 > 0,5 Valid
6 CL2 <--- CL 0,805 > 0,5 Valid
7 CL3 <--- CL 0,864 > 0,5 Valid
8 CL4 <--- CL 0,832 > 0,5 Valid

No
UJI VALIDITAS

Indikator

Sumber: Data diolah peneliti

Sumber: Data diolah peneliti
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Tabel 4. 7 Confirmatory Factor Analysis (CFA) untuk CRM, CEQ, CS, CL (Struktural 

Model) 

 

 

F. HASIL ANALISIS MODEL STRUKTURAL 

Tabel 4. 8Analisis Model Struktural 

Hipotesis Path Estimasi P Keterangan 

H1 CS <--- CRM 0,297 0,006 Terdapat Pengaruh 

H2 CS <--- CEQ 0,589 *** Terdapat Pengaruh 

H3 CL <--- CS 0,466 *** Terdapat Pengaruh 

H4 CL <--- CRM 0,225 0,020 Terdapat Pengaruh 

H5 CL <--- CEQ 0,326 0,006 Terdapat Pengaruh 

Ket. : *untuk sig.0,05; **untuk sig 0,01; *** untuk sig 0,001 

 

Sumber: Data diolah peneliti

Std. 
Loading

Cut-off 
value

Keterang
an

Std. 
Loading2

ME
Construct 
Reliability 

(CR)

Cut-off 
value

Keterangan
Variance 
Extracted 

(VE)

Cut-off 
value VE

Keterangan

1 CRM1 <--- CRM 0,812 > 0,5 Valid 0,659344 0,34066
2 CRM2 <--- CRM 0,816 > 0,5 Valid 0,665856 0,33414
3 CRM3 <--- CRM 0,739 > 0,5 Valid 0,546121 0,45388
4 CRM4 <--- CRM 0,684 > 0,5 Valid 0,467856 0,53214
5 CEQ1 <--- CEQ 0,836 > 0,5 Valid 0,69890 0,30110
6 CEQ2 <--- CEQ 0,614 > 0,5 Valid 0,37700 0,623
7 CEQ3 <--- CEQ 0,642 > 0,5 Valid 0,41216 0,58784
8 CEQ4 <--- CEQ 0,767 > 0,5 Valid 0,58829 0,41171
9 CEQ5 <--- CEQ 0,637 > 0,5 Valid 0,40577 0,59423

10 CEQ6 <--- CEQ 0,809 > 0,5 Valid 0,65448 0,34552
11 CEQ7 <--- CEQ 0,664 > 0,5 Valid 0,44090 0,5591
12 CEQ8 <--- CEQ 0,71 > 0,5 Valid 0,50410 0,49590
13 CS1 <--- CS 0,65 > 0,5 Valid 0,4225 0,5775
14 CS2 <--- CS 0,817 > 0,5 Valid 0,667489 0,33251
15 CS3 <--- CS 0,795 > 0,5 Valid 0,632025 0,36798
16 CS4 <--- CS 0,748 > 0,5 Valid 0,559504 0,4405
17 CL1 <--- CL 0,759 > 0,5 Valid 0,576081 0,42392
18 CL2 <--- CL 0,788 > 0,5 Valid 0,62094 0,37906
19 CL3 <--- CL 0,835 > 0,5 Valid 0,697225 0,30278
20 CL4 <--- CL 0,816 > 0,5 Valid 0,665856 0,33414

Reliabel Tinggi

Reliabel Tinggi

Reliabel Tinggi

> 0,7

> 0,7

> 0,7

> 0,7

Memenuhi 
Syarat

Memenuhi 
Syarat

Memenuhi 
Syarat

Memenuhi 
Syarat

0,585

0,640

0,510

0,570

> 0,5

> 0,5

> 0,5

0,888

0,799

0,800

Reliabel Tinggi

No

UJI VALIDITAS UJI RELIABILITAS

> 0,50,799

Indikator

Sumber: Data diolah peneliti
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G. Implikasi Manajerial 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengaruh customer relationship 

management dan customer experience quality terhadap customer satisfaction. Kemudian 

pengaruh customer satisfaction terhadap customer loyalty. Dari hasil penelitian ini, ada 

beberapa implikasi manajerial yang dapat diberikan kepada Sisha Café Kemang, sebagai 

berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan customer relationship management terdapat pengaruh  

terhadap customer satisfaction. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Sunil Mithas, M.S Krishnan dan Claes Fornell (2005) dengan judul penelitian 

“Customer Relationship management its dimension an effect on customer out come”. 

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Customer Relationship management 

berpengaruh positif terhadap customer satisfaction. Untuk memperkuat implikasi 

manajerial bagi pihak Sisha Cafe, peneliti memberikan pertimbangan tambahan yang 

didapat melalui rata-rata jawaban kuesioner yang sudah peneliti sebarkan. Hal 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. 

2. Hasil penelitian menunjukkan customer experience quality berpengaruh dan 

signifikan terhadap customer satisfaction. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Vivie Senjaya, Hatane Semuel, dan Diah Dharmayanti (2012) dalam 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Customer Experiece Quality terhadap Customer 

loyalty di cafe Excelso Tunjungan Plaza Surabaya”. Hasil penelitian tersebut 

menunjukan bahwa apa yang sudah pernah dirasakan oleh pelanggan biasanya sangat 

mempengaruhi apakah pelanggan akan loyal atau tidak. Dan pada penelitian 

tesebutCustomer Experience Quality terbukti dapat menunjang loyalitas 

pelanggan.Untuk memperkuat implikasi manajerial bagi pihak Sisha Cafe, peneliti 

memberikan pertimbangan tambahan yang didapat melalui rata-rata jawaban 

kuesioner yang sudah peneliti sebarkan. 
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Tabel 4. 9 Tabel Rata-Rata Kuesioner Indikator CRM 

Indikato

r 
Pernyataan Mean 

CRM1 
Shisha Café memberikan informasi tentang berbagai promosi 

apa saja kepada konsumen melalui media elektronik. 

3,62 

CRM2 
Karyawan Shisha Café mempunyai tingkat profesionalisme 

yang tinggi 

3,75 

CRM3 
Manajemen Shisha Café menangani masalah di Sisha Café 

cepat 

3,7 

CRM4 Shisha Café memahami selera sesuai dengan saya pesan 3,56 

Total nilai rata-rata 3,657 

Sumber: Data diolah peneliti 

 

Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata dari penelitian ini, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata 

keseluruhan dari variabel Customer Relationship Management sebesar 3,657 dan dengan 

merujuk pada nilai rata-rata secara keseluruhan, jawaban responden seluruhnya sudah setuju 

dengan masing-masing pernyataan. Hal tersebut mempunyai arti bahwa penerapan CRM 

pada Sisha Café dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Misalnya dalam kegiatan 

bisnisnya karyawan Sisha Café mempunyai tingkat profesionalisme dalam bekerja yang 

tinggi serta pihak manajemen yang menangani masalah secara cepat. Hal ini tidak terlepas 

oleh pengawasan dari pihak manajemen yang dapat turun langsung untuk menangani masalah 

yang ada pada Shisha Café. Indikator CRM yang perlu ditingkatkan adalah shsisha café 

meamahami selera sesuai dengan konsumen  pesan.agar menu yang tersedia di Shisha café 

sesuai dengan selera konsumen sebaiknya shsisha café melakukan  reset mengenai selera 

konsumen melalui pelayanan yang menanyakan kecocokan selera konsumen  dengan menu 

ataupun meminta saran konsumen  melalui konsumen. Selain itu pihak shsisha café perlu 

memberikan informasi berbagai promosi melalui media elektronik. 

 

 

Pengaruh Customer Relationship Managemen..., Visi Hardiani, Ma.-IBS, 2014



19 
 

Tabel 4. 10 Tabel Rata-Rata Kuesioner Indikator CEQ 

Indikator Pernyataan Mean 

CEQ1 Lokasi Shisha Café Kemang mudah dijangkau. 3.97 

CEQ2 Shisha Café menjaga  standar kualitas menu yang disajikan 3.78 

CEQ3 Karyawan Shisha Café Kemang memberikan sambutan 

ketika anda masuk gerai 

3.62 

CEQ4 Karyawan Shisha Café Kemang membantu menyediakan  

meja dan kursi untuk saya 

3.85 

CEQ5 Kursi dan meja makan di Shisha Café Kemang nyaman 3.7 

CEQ6 Menu di Shisha Café Kemang mudah untuk saya mengerti 3.87 

CEQ7 Harga menu yang di tawarkan  pada setiap cabang Shisha 

Café sama 

3.77 

CEQ8 Karyawan Shisha Café Kemang memberikan pelayanan 

yang cepat ketika menyajikan makanan 

3.73 

Total nilai rata-rata 3.786 

Sumber: Data diolah peneliti 

Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata dari penelitian ini, dapat dilihat bahwa nilai 

rata-rata keseluruhan dari variabel Customer Experience Quality sebesar 3,786 dan 

dengan merujuk pada nilai rata-rata secara keseluruhan, jawaban responden 

seluruhnya sudah setuju dengan masing-masing pernyataan. Hal tersebut mempunyai 

arti bahwa penerapan CEQ pada Sisha Café dapat diterima dengan baik oleh 

konsumen. Misalnya lokasi Shisha Café Kemang, karyawan Shisha Café yang 

bersahabat dengan customer, dan varian menu yang mudah dimengerti oleh 

konsumen. Ketiga hal tersebut mempunyai nilai rata-rata yang lebih besar dibanding 

pengukuran lainnya. Tetapi ada dua hal yang masih kurang diterapkan oleh pihak 

manajemen yaitu, sambutan ketika pelanggan masuk ke dalam gerai dan kursi yang 

kurang nyaman ketika keadaan sangat penuh. Maka, untuk mempertahankan serta 

meningkatkan hal tersebut, manajemen Sisha café perlu menyadari bahwa pelayanan 

belum sempurna dan kenyamanan tempat dudukpun belum dirasakan nyaman oleh 

pelanggan. Lokasi yang strategis dan mudah terjangkau membuat customer menjadi 

tertarik untuk datang ke Shisha Café Kemang. Di tambah lagi, kualitas pelayanan 
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yang cepat dari karyawan Shisha Café Kemang membuat customer nyaman dan 

senang. Pelayan (karyawan) Shisha Café Kemang yang friendly atau bersahabat 

dengan para customer membuat customer merasa dihargai dan menjadi tertarik untuk 

datang kembali. 

 

 

 

3. Hasil penelitian menunjukkan customer satisfaction berpengaruh dan signifikan 

terhadap customer loyalty. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Aulia Siwi Putriandari (2011) yang berjudul “pengaruh kualitas jasa dan kepuasan 

pelanggan terhadap loyalitas pelanggan di telkom speedy semarang”. Hasil penelitian 

ini menunjukan bahwa jasa yang di berikan berpengaruh kepada kepuasan pelanggan 

dan pelanggan pun akan menjadi loyal. Untuk memperkuat implikasi manajerial bagi 

pihak Sisha Cafe, peneliti memberikan pertimbangan tambahan yang didapat melalui 

rata-rata jawaban kuesioner yang sudah peneliti sebarkan. Hal tersebut dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 4. 11Tabel Rata-Rata Kuesioner Indikator Customer Satisfaction 

Indika

tor 
Pernyataan 

Mea

n 

CS1 
Harga makanan dan minuman yang ditawarkan Shisha café 

Kemang memuaskan 

3.47 

CS2 
Penataan makanan dan minuman yang disajikan Shisha café 

Kemang memuaskan 

3.56 

CS3 Karyawan Shisha café Kemang selalu melayani dengan baik 3.56 

CS4 
Karyawan Shisha café Kemang sangat bersahabat dengan para 

pelanggannya 

3.4 

Total nilai rata-rata 3.497 

Sumber: Data diolah peneliti 

Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata dari penelitian ini, dapat dilihat bahwa nilai 

rata-rata keseluruhan dari variabel Customer Satisfaction sebesar 3,497 dan dengan 

merujuk pada nilai rata-rata secara keseluruhan, jawaban responden seluruhnya sudah 
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setuju dengan masing-masing pernyataan. Hal tersebut mempunyai arti bahwa 

kepuasan pelanggan pada Sisha Café sudah cukup baik. Misalnya, penataan pada 

setiap menu makanan dan minuman yang menarik dan pelayanan dari karyawan Sisha 

Café yang memuaskan. Kedua hal tersebut mempunyai nilai rata-rata yang lebih besar 

dibanding pengukuran lainnya. Maka, untuk mempertahankan serta meningkatkan hal 

tersebut, manajemen Sisha café perlu menjaga kualitas makanan dan minuman 

dengan meningkatkan cita rasanya yang enak dan nikmat agar dapat memberikan rasa 

puas customer sehingga customer menjadi datang kembali ke Shisha Café Kemang. 

Tetunya hal tersebut juga harus didukung dengan peningkatan pelayanan dari 

karyawan Sisha Café agar Customer dapat merasakan kepuasan dan berupaya 

merekomendasikan kepada teman-temannya untuk datang ke Shisha Café Kemang. 

4. Hasil penelitian menunjukkan customer relationship management berpengaruh dan 

signifikan terhadap customer loyalty. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Kaertika Sari dan Kezia Kurniawati (2011) dengan judul “Pengaruh 

Customer Relationship Management terhadap Customer Loyalty pada PT BCA Tbk”. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa customer relationship management 

berpengaruh dan signifikan terhadap customer loyalty.Dalam penelitian ini, pihak 

Shisha Café Kemang memberikan informasi kepada konsumen mengenai menu sajian 

makanan yang sedang promosi melalui media elektronik sehingga konsumen yang 

pernah datang ke Café ini menjadi tertarik untuk datang kembali bahkan 

merekomendasikan teman dekatnya untuk menikmati menu makanan yang ada di 

Shisha Café. Selanjutnya, karyawan Shisha Café juga memberikan jamuan pelayanan 

yang profesional kepada customer seperti cepat dalam memberikan layanan yang 

dipesankan oleh customer sehingga customer merasakan puas dan membuat customer 

tidak ingin beralih ke Café lainnya. Lebih lanjut lagi, Shisha Café memahami selera 

pesanan customernya seperti sudah mengetahui jenis menu makanan yang diinginkan 

dan proporsi yang diinginkannya sehingga customer merasa senang dengan pelayanan 

ini meskipun ada kenaikan harga maka Shisha Café Kemang tetap menjadi 

pilihannya. 

5. Hasil penelitian menunjukkan customer experience quality (CEQ) berpengaruh dan 

signifikan terhadap customer loyalty. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan olehVivie Sanjaya, Hatane Semuel , dan Diah Dharmayani (2012) dengan 

judul penelitian “Pengaruh Customer Experiece Quality terhadap Customer loyalty di 
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kafe Excelso Tunjungan Plaza Surabaya”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, 

pengalaman yang dirasakan oleh pelanggan (Customer Experience Quality) 

mempengaruhi kepuasan dan loyalitas pelanggan tersebut.dikarenakan berdasarkan 

dari pengalaman yang dirasakan oleh customer ternyata lokasi Shisha Café Kemang 

yang strategis dan mudah dijangkau membuat customer tertarik untuk datang kembali. 

Kemudian, sajian makanan yang diberikan memiliki kualitas cita rasa yang lezat dan 

cukup enak sehingga mendorong customer menjadi datang kembali dan 

merekomendasikan teman-temannya untuk datang ke Shisha Café Kemang. Selanjut, 

sikap karyawan yang ramah, sopan, dan cepat dalam menyajikan pesanan membuat 

customer merasa senang karena tidak harus menunggu lama. Harga yang ditawarkan 

pada menu makanan juga cukup terjangkau sehingga customer sampai berulang kali 

memilih menu makanan yang sama. Dan, suasana tempatnya yang nyaman membuat 

customer merasakan kenikmatan dan merasa tidak ingin beralih ke Shisha Café lain. 

  

Pengaruh Customer Relationship Managemen..., Visi Hardiani, Ma.-IBS, 2014



23 
 

H. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penghitungan data penelitian dan pembahasan serta implikasi manajerial, 

maka dapat diberikan simpulan penelitian sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa customer relationship management terbuktI 

terdapat pengaruh terhadap customer satisfaction. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa customer experience quality terbukti terdapat 

pengaruh terhadap customer satisfaction. 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa customer satisfaction terbukti terdapat pengaruh 

terhadap customer loyalty. 

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa customer relationship management terbuktii 

terdapat pengaruh terhadap customer loyalty. 

5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa customer experience quality terdapat pengaruh  

terhadap customer loyalty. 

I. SARAN 

Sesuai hasil temuan data penelitian di lapangan, dan hasil penelitian yang telah 

dideskripsikan maka peneliti memberikan saran penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan Customer Relationship Management pada Sisha Café, sebaiknya 

melakukan survey selera konsumen, melalui pelayan yang menanyakan kesesuaian 

selera konsumen dengan menu yang tersedia dan juga menyediakan kotak saran 

kepada konsumen agar dapat mengetahui kebutuhan konsumen. Selain itu shisha café 

memberikan informasi melalui media sosial mengenai program promosi yang 

diberikan kepada konsumen selain melalui media elektronik umumnya.   

2. Untuk meningkatkan Customer ExperienceQuality pada Sisha Café, sebaiknya 

karyawan Sisha Café mempunyai kemampuan untuk bersahabat dengan customer 

misalnya, memiliki data base yang lengkap seperti nama, tanggal lahir, alamat dan 

nomer telpon pelanggan, agar dapat mengetahui selera konsumen dan dapat 

memberitahukan tentang promo-promo yang disediakan untuk pelanggan Shisha Café 

Kemang. Sementara itu varian menu yang mudah dimengerti oleh konsumen 

karyawan Shisha Café Kemang perlu ditingkatkan agar menambah kepuasan 

konsumen dan konsumen tidak merasa kesulitan dalam menentukan pilihan menu di 

Sisha Cafe. 
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3. Untuk meningkatkan Customer Satisfaction pada Sisha Café, pihak manajemen perlu 

menjaga kualitas makanan dan minuman dengan membuat ciri khas rasa yang unik 

dan penyajian yang menarik agar dapat memberikan rasa puas customer sehingga 

customer menjadi datang kembali ke Shisha Café Kemang. Selanjutnya, harga menu 

makanan dan minuman yang ditawarkan harus benar-benar sesuai dengan harga yang 

mereka berikan. Meskipun terbilang mahal, tetapi customer dapat merasa puas. 

4. Untuk meningkatkan Customer Loyalty pada Shisha Café, pihak manajemen perlu 

memahami selera pesanan customernya seperti sudah mengetahui jenis menu 

makanan yang diinginkan dan proporsi yang diinginkannya sehingga customer merasa 

senang dengan pelayanan dari Shisha Café. Hal ini tentunya akan mendorong perilaku 

konsumen dimana, meskipun ada kenaikan harga maka Shisha Café Kemang tetap 

menjadi pilihannya dibanding dengan café-café yang lain. Selanjutnya pihak Shisha 

Café Kemang menyelenggarakan live musik atau sejenisnya sesuai dengan 

permintaan customer agar customer tertarik datang kembali. 

5. Untuk penelitian selanjutnya, penulis menyarankan agar mengambil variabel lain 

yang mendorong customer satisfaction dan customer loyalty, guna melihat lebih jauh 

mengenai presepsi konsumen terhadap Shisha Cafe. Misalnya seperti, presepsi harga, 

suasana pada lingkungan café, serta media promosi pada Shisha Cafe. Selain itu 

keberanekaragaman variabel penelitian akan memperluas ilmu manajemen pemasaran 

untuk di teliti lebih lanjut dimasa yang akan datang. 
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