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ABSTRAK

Konsep  relationship  marketing merupakan  pergeseran  dari  konsep  transaction  marketing 
yang  lebih  berfokus  pada  pertukaran,  sedangkan  relationship  marketing berfokus  pada 
pemeliharaan  hubungan  berdasarkan  nilai  dan  jaringan  pemasaran.  Perhatian  terhadap 
relationship  marketing dipengaruhi  oleh  perubahan persaingan  dalam merebut  konsumen, 
pasar  tenaga  kerja,  penawaran  akan  barang  dan  jasa  dan  perubahan  perilaku  konsumen 
terhadap perusahaan. Relationship marketing mengarah pada hubungan jangka panjang antara 
perusahaan dan pelanggan.
Pada intinya kunci sukses relationship marketing bagaimana perusahaan mampu meyakinkan 
dengan kata dan tindakan bahwa pelanggan adalah mitra maka hubungan antara perusahaan 
dengan  pelanggan  merupakan  hubungan  persahabatan.  Manfaat  yang  diperoleh  dari 
penerapan  relationship  marketing adalah  confidence  benefit,  social  benefit dan  special  
treatment benefit.
Dalam  konsep  relationship  marketing yang  menjadi  faktor  penentu  keberhasilan  adalah 
penerapan dari  relationship quality.  Konsep secara umum dari  relationship quality adalah 
adanya  kepercayaan  (trust),  kepuasan  (satisfaction)  dan  komitmen  (commitement)  yang 
dimiliki oleh pelanggan dalam melakukan hubungan dengan perusahaan. Dari beberapa hasil 
studi  membuktikan  bahwa  pentingnya  membangun  relationship  quality oleh  perusahaan 
melalui kepercayaan, kepuasan dan komitmen yang memegang peran kunci bagi hubungan 
jangka panjang yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas pelanggan. Adalah penting 
untuk memperhatikan dimensi dari  relationship quality, karena saat ini bagi konsumen yang 
penting adalah bagaimana  hati  dan hasrat  konsumen menjadi  lebih menyenangkan setelah 
berhubungan dengan pemasar.

Kata kunci : relationship marketing, relationship quality, kepercayaan, kepuasan, komitmen

I. RELATIONSHIP MARKETING

Inti  dari  kegiatan pemasaran  adalah  pertukaran.  Dalam proses  pertukaran,  terjadi 

hubungan timbal balik antara kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli. Dalam 

proses pertukaran satu arah yang terlibat dalam tiga pihak atau lebih, dimana setiap pihak 

yang  terlibat  dalam satu  pertukaran  tersebut  akan  mendapatkan  keuntungan  secara  tidak 

langsung. Dalam proses pertukaran yang kompleks diorganisir oleh hubungan jaringan yang 

saling terkait, mengacu pada sistem yang saling menguntungkan. Konsep pertukaran yang 

terakhir mengarah pada hubungan yang bersifat langsung. Konsep seperti inilah yang oleh 

para pakar disebut relationship marketing.

Relationship marketing telah menjadi  populer  di  kalangan akademisi  dan praktisi 

Amerika Serikat sejak tahun 1990-an. Namun di Indonesia ini baru banyak didiskusikan pada 
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akhir tahun 1990-an. Konsep ini merupakan pergeseran dari konsep sebelumnya yang dikenal 

dengan transaction marketing “focus on single sale” yang lebih berfokus pada pertukaran. 

Sementara relationship marketing “focus on developing relational exchange” lebih berfokus 

pada pembangunan hubungan berdasarkan nilai dan jaringan pemasaran. (Christopher, 1991: 

9)

Paradigma relationship sebenarnya merupakan konsep lama. Namun menjadi fokus 

pembahasan  kembali  oleh  praktisi  dan  akademisi  dalam  bidang  pemasaran  karena  ide 

tersebut telah mengalami pergeseran. Perhatian terhadap relationship marketing dipengaruhi 

oleh perubahan persaingan dalam merebut konsumen, pasar tenaga kerja, penawaran akan 

barang  dan  jasa,  dan  perubahan  perilaku  konsumen  terhadap  perusahaan.  Relationship 

marketing mengarah pada hubungan jangka panjang antara perusahaan dan pelanggan.

Mengutip dari Morgan dan Hunt (1994) “relationship marketing refer to all activities  

directed  toward  establishing,  developing  and  maintining  succefull  relational exchange” 

konsep dasar dari  relationship marketing adalah segala bentuk aktifitas pertukaran dengan 

penekanan  membangun  dan  memelihara  pelanggan  untuk  membangun  hubungan  jangka 

panjang.

Pernyataan Morgan and Hunt tersebut didasarkan dari definisi yang dikatakan oleh 

Berry (1983) dalam konteks pemasaran jasa ’relationship marketing is atracting, maintining 

and-in multi service organization- anhancing customer relationship. Servicing and selling 

existing  customer  is  viewed to  be  just  as  importance  to  long  term marketing  succes  as  

acquiring new customer”

Berdasarkan definisi Berry maka banyak definisi mengenai  relationship marketing 

dari para peneliti, seperti yang didefinisikan oleh Gronroos (1994) “relationship marketing is  

to  establish,  maintain,  and enhance relationship with customer and other  partners,  at  a  

profit, so that the objective of the parties involved are met”

Meskipun terdapat banyak pendapat dari relationship marketing, namun pada intinya 

relationship  marketing  menekankan  pengembangan  dan  pemeliharaan  hubungan  dengan 

konsumen dalam jangka panjang.  Konsumen disini  dapat  diartikan lebih luas yaitu  pihak 

yang berhubungan dengan perusahaan. Bisa berupa pihak yang membeli atau menjual produk 

perusahaan (konsumen akhir, distributor, dan lain-lain)

I.1 Prinsip Relationship Marketing

Menurut  McKenna  (dalam Yasin  2001),  ada  lima  prinsip  yang  berkaitan  dengan 

penerapan relationship marketing, yaitu:

1. Pemasaran bagaikan perjalanan ke bulan : maksudnya memberikan penegasan bahwa 

perlunya  menempatkan  pasar  sebagai  kiblat  dari  pemasaran  dan  organisasi  dan 

bagaimana keberhasilan pemasaran dapat ditentukan oleh interaksi diantara keduanya. 
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2. Pemasaran adalah penciptaan pasar,  bukan  market  sharing.  Maksudnya  hubungan 

baik dalam jangka panjang dapat memberikan peluang pada produk baru yang diciptakan 

dan yang diminta. oleh pelanggan.

3. Pemasaran  adalah  masalah  proses,  bukan  taktik  promosional.  Maksudnya  moral 

konsep ini  menekankan bahwa periklanan dan promosi  hanyalah merupakan sebagian 

kecil dari strategi pemasaran. 

4. Pemasaran  adalah  kualitatif  dan  bukan  kuantitatif.  Maksudnya.  dalam  situasi 

pemasaran  yang  berubah  - ubah  (lingkungan)  di  mana  polanya  bukan  merupakan 

kelanjutan  dari apa yang sudah dikenali,  maka penekanan pada penggunaan data masa 

kini  dan masa  lampau untuk memprediksi  perkembangan  pemasaran  di  masa   depan 

adalah relatif tidak cocok. 

5. Pemasaran adalah tugas atau pekerjaan setiap orang. Maksudnya tidak hanya bagian 

pemasaran saja yang melakukan pemasaran, melainkan semua orang yang ada di dalam 

perusahaan (bagian operasi, bagian keuangan dan yang lainnya) terlibat dalam kegiatan 

pemasaran.

I.2 Tingkatan dan Tipe dalam Relationship Marketing

 Relationship  marketing  bertujuan  untuk  membangun  loyalitas  konsumen,  karena 

konsumen  yang  loyal  akan  meningkatkan  penghasilan  yang  berujung  pada  profitabilitas. 

Proses  pengembangan  hubungan  menyebabkan  munculnya  beberapa  tingkatan  dalam 

relationship marketing  yang berpengaruh terhadap tingkat margin yang diperoleh perusaan 

(Kotler, 2003: 77).

1. Basic marketing, The salesperson simply sells the product

2. Reactive marketing, The salesperson sells the product and encourges the customer to  

call if he or she has question, comments or complaint

3. Accountable marketing, The salesperson phones the customer to check wheter the  

product is meeting expectation. The salesperson also asks the customer for any product  

or service improvement suggestions and any spesific disappoinment.

4. Proactive marketing, The salesperson contacts the customer from time to time with  

sugestion about improved product uses or new product.

5. Partnership marketing The company works continuosly with ist large customers to  

help improve their performance.

Kelima  tingkatan  tersebut  tergantung  pada  konsumen  dan  tingkat  profit margin. 

Tingkatan hubungan diatas jika dilihat dari dari sisi organisasi akan memunculkan beberapa 

tipe hubungan yang dapat berlarnjut dengan bentuk organisasi baru, hubungan tersebut dapat 

berlangsung sebagai satu kesatuan dari murni tranksaksi.
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Tingkatan Hubungan dalam Relationship

Sumber: Webster, 1992

Pergerakan itu merupakan rangkaian dari  pengendalian pasar hingga pengendalian 

administratif dan birokratif.  Pertama dari murni transaksi ke transaksi yang berulang-ulang 

antara  pembeli  dan  penjual.  Langkah  berikutnya  long  term  relationship   yang  masih 

tergantung pada mekanisme pasar. Kemudian menjadi  real partnership  yang mana masing-

masing  pihak  tergantung dengan  yang  lain.  Harga  ditetapkan dengan negosiasi.  Langkah 

berikutnya adalah strategi aliansi yang didefinisikan sebagai bentuk entitas baru seperti team 

pengembangan produk baru, proyek penelitian atau fasilitas manufaktur dimana kedua pihak 

berkomitmen dalam sumber  daya   untuk mencapai  tujuan strategis  dari  strategic alliance. 

Network  organizations merupakan  struktur  perusahaan  yang  dihasilkan  dari  berbagai 

relationship partnership  dan strategi aliansi.

I.3 Kunci Sukses Implementasi Relationship Marketing

Konsep  relationship marketing merupakan metode yang digunakan untuk menarik 

perhatian  pelanggan  dan  memelihara.  pelanggan  serta  meningkatkan  dan  mengelola. 

hubungan kepuasan dengan pelanggan.  Oleh karenanya hasil  relationship marketing adalah 

proses pembentukan dan keterkaitan di dalam mengelola kolaborasi pelanggan, membangun 

hubungan mata  rantai  untuk meningkatkan nilai  pelanggan,  kelanggengan pelanggan,  dan 

profitabilitas. 

Menurut  Khoe  Yao  Tung  (1997),  implementasi  relationship  marketing  dalam 

perusahaan harus dapat mencapai sukses. Kunci sukses implementasi relationship marketing 

dalam perusahaan dapat meliputi langkah-langkah relationship marketing meliputi:

1. Mengidentifikasi  pelanggan  utama;  yaitu  memilih  lima  sampai  sepuluh 

pelanggan utama sebagai target dalam relationship marketing.

2. Mengkoleksi  dan menggunakan informasi  pelanggan,  berupa penunjukkan 

manajer relationship marketing yang terlatih dan berpengalaman. 

3. Mengukur nilai relasi dan program relationship marketing. 

4. Memanajemen dan memotivasi organisasi bagi relationship marketing. 

5. Marketing  sebagai  himpunan  pikiran  terhadap  fungsi,  perpaduan  dan 

kerjasama  antar  bagian  organisasi  didalam  mendukung  relationship  marketing,  agar 
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dapat  menjadikan organisasi  lebih sebagai  kumpulan  pemikiran  dibandingkan dengan 

fungsi organisasi.

6. Meningkatkan dan memantapkan keterkaitan pelanggan dalam perencanaan 

dan penetapan tujuan, strategi, dan tindakan spesifik. serta sumber daya yang dibutuhkan.

Pada  intinya  kunci  kesuksesan  relastionship  marketing bagaimana  perusahaan 

mampu meyakinkan dengan kata dan tindakan bahwa pelanggan adalah benar-benar sebagi 

mitra.  Dengan  memandang  bahwa  pelanggan  sebagai  mitra,  maka  hubungan  antara 

perusahaan dengan pelanggan merupakan hubungan persahabatan 

I.4 Manfaat Relationship Marketing

Meningkatkan kelangsungan hubungan dengan pelanggan lama dan terus menarik 

pelanggan baru dengan konsep kepuasan pelanggan dapat mempunyai  pengaruh yang lebih 

besar  pada  bagian  pasar,  sehingga  perusahaan  dapat  lebih  memungkinkan  untuk 

meningkatkan profitabilitas dari  setiap daur  hidup pelanggan dengan penggunaan strategi 

relationship  marketing.

Wilfridus (1997) dikutip dari Yasin (2001) mengatakan beberapa  manfaat spesifik 

bagi perusahaan dari penggunaan relationship marketing adalah sebagai berikut:

a. Memperoleh profitabilitas atas penjualan jangka panjang dari pelanggan yang loyal

b. Memungkinkan  adanya  peluang  yang  besar  untuk  menjual  produk  baru  kepada 

pelanggan lama yang loyal, karena pelanggan loyal sudah sangat mengenal merk produk 

yang biasa dibelinya

c. Memungkinkan promosi tanpa biaya, karena terjadinya penyebaran informasi positif 

dari mulut ke mulut tentang merk produk oleh pelanggan yang puas dan loyal.

d. Dengan keterkaitan pelanggan yang loyal, maka perusahan dapat cepat memperbaiki 

kualitas  produk  dan  pelayanan  sesuai  dengan  harapan  pelanggan  atas  informasi  dari 

pelanggan yang loyal.

Sedangkan pelanggan sendiri akan memperoleh manfaat dari  relationship marketing 

(Zeithaml and Bitner, 2000: 140-141) terdiri dari:

1. Confidence benefits, dimana pelanggan senang membeli pada orang/perusahaan yang 

sama, karena resikonya berkurang

2. Social  Benefit,  pelanggan  tidak  asing  terhadap  suatu  tempat 

walaupun terdapat banyak orang

3. Special treatment benefit, karena dianggap pelanggan yang loyal 

maka mendapat special deals, discount, pelayanan yang cepat.
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II. RELATIONSHIP QUALITY

Relationship quality merupakan faktor penentu dalam konsep relationship marketing. 

Untuk melihat sampai sejauhmana  relationship marketing yang diterapkan oleh perusahaan 

berhasil,  ada  beberapa  dimensi  dari  relationship  quality yang  harus  diperhatikan  oleh 

perusahaan. Dari beberapa studi menemukan bahwa relationship marketing dapat ditunjukan 

dari kualitas keterhubungan antara penjual dan pembeli untuk membangun dan memelihara 

hubungan jangka panjang (Dwyer et al., dalam Kumar et al. 1994). Seperti yang dikemukakan 

Henning  dalam  Thorstenet  al. (1999)  “relationship  quality  can  be  regarded  as  a  

metaconstruct  composed  of  several  key  component  reflecting  the  overall  nature  oh  the  

relationship between companies and consumer”

Konsep secara umum  relationship quality yang dikemukakan Dorsch et  al  (1998) 

adalah  “conceptualized  relationship  quality  as  a buyer’s  level  trust,  commitment  and  

satisfaction to a seller firm ,tingkat kepercayaan, komitmen dan kepuasan yang dimiliki oleh 

pembeli dalam melakukan hubungan dengan perusahaan. Sedangkan menurut Kumar (1995) 

mendefinisikan “ conceptualized relationship quality  as a higher order factor  by seven firt  

order factors representing affective and manifest conflict, honesty and benevolence aspect of  

trust,  commitment,  continuity,  and  willingness  to  invest  in  the  relationship”  kualitas 

keterhubungan  merupakan  faktor  pertukaran  tertinggi  yang  dilakukan  oleh  pembeli  pada 

penjual  yang  ditunjukan  dari  kepercayaan,  komitmen,  keterlanjutan  dan  keinginan  untuk 

menginvestasikan sumber  daya  yang dimiliki  pembeli  untuk melakukan hubungan dengan 

penjual.

Mengutip pandangan para  ahli,  Verhoef  et  al.,    (2002) mengungkapkan “Across 

study of marketing relationship,  trust  and commitment   are consistenly  described as key  

signal  of  relationship  quality”  Sedangkan  menurut  Dorsch  et  al. (1998),  “conseptual  of  

relationship quality is  being indicated by trust,  comitment,  and stisfaction on the part  of  

buyer” Selanjutnya menurut Crosby et al. (1990) mengatakan “ trust and satisfaction as key  

indicators of relationship quality” Konsep relationship quality diperkuat oleh hasil penelitian 

dari   Hibbard et  al.,  dalam  Verhoef  et  al.  (2002)  yang  mengatakan  “Conceptalized 

relationship quality as q higher order construct with trust and commitment”

Dari  beberapa  hasil  studi  tersebut  membuktikan  pentingnya  membangun  kualitas 

keterhubungan  (relationship  quality)  oleh  perusahaan  melalui  beberapa  dimensi  yaitu 

kepercayaan  (trust),  komitemen  (comitment)  dan  kepuasan  (satisfaction)  yang  memegang 

peran kunci bagi kesuksesan hubungan jangka panjang (long term relationship) antara penjual 

dan pembeli yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas pembeli.
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2.1. Kepercayaan (Trust)

Menurut Morgan dan Hunt (1994) dikutip dari Fortenot et al. (1997) menjelaskan 

bahwa “trust is a willingness to rely on exchange partner in whom one has confidence on the  

part of trusting party result from the firm belief that the trustworthy party is relliable and has  

high integrity, which are associated with such qualities as consistence, competent, honest,  

fair, responsible, helpful and benevolence”

Kepercayaan  timbul  karena  adanya  suatu  rasa  percaya  kepada  pihak  lain  yang 

memang  mempunyai  kualitas  yang  dapat  mengikat  dirinya,  seperti  tindakannya  yang 

konsisten, kompeten, jujur, adil, bertanggung jawab, suka. membantu dan rendah hati  

Unsur-unsur kepercayaan pelanggan untuk melakukan hubungan dengan perusahaan 

dapat ditunjukan dengan :

1. Rasa peduli  dan perhatian (benevolance), yaitu tindakan-tindakan perusahaan baik 

langsung  atau  tidak  langsung  untuk  memberikan  perhatian  dan  kepedulian  pada 

pelanggannya dan dengan harapan tidak akan melakukan tindakan yang akan merugikan 

pelanggan (Fortenot et al.,  1997).

2. Kejujuran (honesty), yaitu perasaan percaya dari pelanggan bahwa perusahaan akan 

selalu menepati janji-janjinya dan perusahaan akan selalu menepati akan informasi yang 

diberikannya (Fortenot et al.,  1997).

3. Kredibilitas  perusahaan  (credibility),  yaitu  rasa  percaya  pada  perusahaan  karena 

kredibilitas perusahaan ditunjukan dari tingkat pengetahuan sumber daya manusia dalam 

memberikan  informasi  tentang  produk  perusahaan  serta  mengerti  kesulitan-kesulitan 

yang dirasakan pelanggan (Fortenot et al.,  1997)

4. Kehandalan (competence),  yaitu  rasa percaya  pada perusahaan karena kehandalan 

dari  perusahaan  ditunjukan  dari  tindakan-tindakan  perusahaan  dalam  menyelesaikan 

masalah yang dihadapi pelanggan (Fortenot et al.,  1997).

2.2.  Komitmen

Konsep mengenai komitmen tidak banyak diaplikasikan dalam economic exchange 

tetapi  banyak  sekali  dibahas  dalam pengetahuan-pengetahuan  social  exchange,  marriage,  

organization, and buyer behavior. 

Selanjutnya Morgan and Hunt dikutip dari Achim Walter (2000) mendefinisikan 

“relationship commitment in business to consumer context as an exchange partner believing 

that an on going relationship with another is so important as to warrant maximum efforts as  

mainting it”

Sebagai suatu mitra pertukaran yang percaya bahwa suatu hubungan berkelanjutan 

dengan  yang  lain  adalah  penting  seperti  surat  perintah  usaha  maksimum  pada 
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pemeliharaanya, hal itu dilakukan pelanggan percaya bahwa hubungan itu berharga aktif dan 

dapat memastikan bahwa ia bertahan dengan tak terbatas. Secara esensial Morgan and Hunt 

(1994) mengatakan komitmen timbul karena adanya hasrat dari pembeli untuk memelihara 

hubungan dengan penjual dalam jangka tak tentu.

Dalam literatur  relationship marketing, secara luas mengakui komitmen merupakan 

bagian integral bisnis hubungan jangka panjang. Dengan menyadari pentingnya komitmen 

bagi sebuah hubungan, maka menurut Barnes (2003: 150) “komitmen adalah suatu keadaan 

psikologis yang  secara global  mewakili  pengalaman ketrgantungan pada suatu hubungan; 

komitmen meringkas pengalaman ketergantungan sebelumnya dan mengarahkan reaksi pada 

situasi baru”.

Dalam banyak kasus komitmen diuraikan sebagai macam-macam niat kekal untuk 

membangun  dan  memelihara  suatu  hubungan  jangka  panjang   Komitmen  merupakan 

orientasi jangka panjang dalam suatu hubungan, termasuk keinginan untuk mempertahankan 

hubungan itu, baik dalam senang maupun susah. 

Sementara pentingnya komitmen sangat jelas terlihat dalam hubungan pribadi yang 

dekat,  hal  ini  kurang  nyata  dalam hubungan  antara  perusahaan  dan  para  pelanggannya, 

dimana  hal-hal  berikut  ini  menjadi  luar  biasa:  para  pelanggan berhenti  berbisnis  dengan 

perusahaan  tertentu  karena  dianggap  sebagai  segmen  pelanggan  yang  kurang 

menguntungkan.

Dua  hal  kunci  berikut  di  indentifikasi  sebagai  hal  yang  menentukan  besarnya 

komitmen  seseorang  pada  suatu  hubungan  tingkat  kepuasan  dan  tingkat  investasi.  Dua 

komponen utama dari kepuasan : (1) sejauh mana sebuah hubungan memberikan hasil yang 

bernilai dengan memenuhi kebutuhan penting, dan (2) tingkat perbandingan alternatif yang 

didasarkan pada harapan kualitatif tentang hasil ideal yang diharapkan dari sebuah hubungan, 

separti  juga  membandingkan  hasil  yang  didapat  seseorang  dengan  input  dan  hasil  yang 

didapat oleh partnernya.

Perusahaan  yang  dapat  dengan  sukses  membuat  dirinya  berbeda  dari  pesaing 

mungkin mempunyai  kesempatan yang lebih baik untuk menciptakan hubungan dari pada 

perusahaan yang tidak dapat dengan sukses membuat dirinya berbeda dari pesaing mungkin 

memiliki  kesempatan yang lebih baik untuk menciptakan hubungan dari pada perusahaan 

yang tidak dapat melakukannya. Sebaliknya, memiliki pelanggan yang loyal hanya karena 

mereka tidak memiliki alternatif yang lebih menarik merupakan suatu keadaan yang rapuh 

dan terbatas pada situasi dimana pelanggan merasa bahwa dia terjebak (Barnes, 2003: 150-

151)

Dalam kaitannya dengan relationship marketing, komitmen afektif merupakan unsur 

yang paling menonjol  dalam suatu hubungan pelanggan dan perusahaan, karena memiliki 

keterikatan emosional dari pelanggan untuk mempertahankan hubungan dengan perusahaan. 
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Unsur  afektif  komitmen  diperlihatkan  dari  konsistensi  (consistency)  pelanggan  untuk 

melakukan hubungan secara berkelanjutan karena adanya  pengaruh positif  yang diberikan 

perusahaan (Fortenot et al.,  1997).

Komitmen sebagai dimensi temporal (temporal dimension) merupakan unsur lainnya 

yang menunjukan komitmen pelanggan yang berarti bahwa komitmen hanya berarti selama 

dilakukan dalam rentang waktu yang lama, atau konsistensi masukan dan sikap yang terbawa 

dalam hubungan sepanjang waktu diperlihatkan dari kesediaan pelanggan untuk tetap eksis 

berhubungan dengan perusahaan (Fortenot et al.,  1997)

Sedangkan unsur lainnya adalah hasrat untuk menginvestasikan sumber daya (dana, 

waktu,  resiko) yang  dimiliki  pelanggan untuk ditanamkan pada perusahaan  (willingnes  ti  

invest)  hal  tersebut  dikarenakan  adanya  suatu  kedekatan  terhadap  perusahaan  dan 

pengalaman  berinteraksi  dengan perusahaan.  Berdasarkan pengalaman  tersebut  pelanggan 

mengalami proses pembelajaran untuk menentukan komitmennya pada perusahaan.

2.3.  Kepuasan

Kepuasan  merupakan  hal  yang  penting  dalam  menentukan  loyalitas  pelanggan. 

Tanpa kepuasan yang dirasakan pelanggan, perusahaan tidak dapat menilai kinerjanya karena 

pengalaman pelanggan tentang perusahaan diperlihatkan dari kepuasan pelanggan (Griffin, 

1995).  Kepuasan pelanggan adalah salah satu hal penting untuk melihat hasil dari kegiatan 

pemasaraan terutama dalam market-oriented.

Dalam pemasaran jasa kepuasan ditunjukan dari kualitas jasa yang dirasakan oleh 

pelanggan. Hal yang paling dapat dirasakan adalah dari faktor manusia (human), peralatan 

(tangible) dan kemudahan  (convenience), ketiga faktor tersebut merupakan service dellivery 

yang akan dirasakan pelanggan  Sikap yang diperlihatkan pelanggan akan menjadi evaluasi 

dan kontrol bagi perusahaan (Moutinho and Brownile, 1989)

Dalam konteks pemasaran jasa seperti bank, rumah makan,  dry cleaning, kepuasan 

pelanggan  sangat  berpengaruh  terhadap  perilaku  pembelian  ulang.  Kepuasan  tersebut 

ditunjukan dari faktor manusia, mesin (peralatan) dan proses (Cronnin and Taylor, 1992)

Hal  yang  dapat  dilakukan  perusahaan  untuk  mewujudkan  relationship  marketing 

yaitu dengan memperhatikan beberapa faktor. Barnes (2003: 85-89) mengemukakan Faktor-

faktor tersebut diantaranya :

1. Produk/Jasa  inti,  yaitu  produk  atau  jasa  yang  disediakan  perusahaan.  Kepuasan 

pelanggan dapat dipenuhi melalui komponen-komponen lain yang memberi nilai tambah 

pada produk/jasa inti tersebut.

2. Pelayanan pendukung, hal ini meliputi layanan pendukung yang bisa meningkatkan 

kelengkapan  dari  layanan  atau  produk  inti,  dapat  meliputi  sistem  pembayaran, 
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kemudahan memperoleh jasa/barang,  kemudahan bertrnasaksi,   komunikasi  informasi, 

pendukung teknis dll.

3. Elemen –elemen interaksi

Faktor ini perusahaan bertemu langsung dengan pelanggan (human) atau kontak berbasis 

teknologi  (tangible/technology).  Hal  yang  perlu  diperhatikan  adalah;  kecepatan, 

kemudahan,  keramahan,  kenyamanan  baik  yang  melalui  kontak  langsung  maupun 

berbasis teknologi.

Dalam kaitannya  dengan pemasaran jasa Smith (2000) mengemukakan terdapat  3 

elemen  yang  menjadi  perhatian  dalam hubungannya  dengan penilaian/evaluasi  jasa  yang 

disampaikan yang akan mempengaruhi  kepuasan pelanggan, yaitu

1. Kemudahaan(convenience) bertransaksi, memperoleh informasi, berkomunikasi

2. Kualitas sumber daya manusia (human element)

3. Peralatan pendukung (tangible) 

Moutinho dan Smith (2000) mengemukakan bahwa “convenience, human element  

and tangible is a dominant criterion of choice of institution and subsequent satisfaction”, 

kemudahan,  kontak  karyawan  dan  alat  pendukung  merupakan  hal  yang  dominan  dalam 

menentukan kepuasan pelanggan.

Dari  beberapa  hasil  studi  tersebut  membuktikan  pentingnya  membangun  kualitas 

keterhubungan  (relationship  quality)  oleh  perusahaan  melalui  beberapa  dimensi  yaitu 

kepercayaan  (trust),  komitemen  (comitment)  dan  kepuasan  (satisfaction)  yang  memegang 

peran kunci bagi kesuksesan hubungan jangka panjang (long term relationship) antara penjual 

dan pembeli yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas pembeli.

Adalah penting untuk memperhatikan dimensi  dari  relationship quality baik untuk 

perusahaan manufaktur maupun jasa.  Saat ini bagi konsumen bukan kualitas produk saja 

yang  menjadi  penilaian  dari  kinerja  perusahaan,  hal  yang  paling  penting  bagi  konsumen 

adalah  bagaimana  hati  dan  hasrat  konsumen  menjadi  lebih  menyenangkan  setelah 

berhubungan  dengan  pemasar  dan  kunci  keberhasilan  bagi  pemasar  adalah  melalui 

relationship quality.
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