
1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 
 

Saat ini lingkungan bisnis berada dalam kondisi dinamis dengan intensitas 

persaingan yang kuat sehingga menuntut perusahaan agar senantiasa terus 

menerus melakukan perbaikan dan pembaharuan demi mencapai keunggulan 

kompetitifnya dibandingkan dengan kompetitor. Keunggulan kompetitif yang 

dimiliki oleh perusahaan tentunya harus dapat dirasakan oleh pelanggan agar 

dampak secara langsung terhadap perusahaan dapat dirasakan terutama dalam hal 

peningkatan volume penjualan. Pelanggan yang menjadi fokus perusahaan dapat 

berasal dari pelanggan baru, pelanggan yang belum pernah menggunakan produk 

atau jasa perusahaan (new customer) maupun pelanggan yang sebelumnya telah 

menggunakan produk atau jasa (existing customer). Kurniawan (2018) 

menyebutkan bahwa saat ini sebagian besar perusahaan memberikan fokus yang 

lebih terhadap strategi untuk mendapatkan pelanggan baru (customer acquisition) 

dibandingkan dengan strategi untuk mempertahankan pelanggan (customer 

retention). Griffin (1995) menyatakan apabila perusahaan fokus pada strategi 

mempertahankan pelanggannya banyak keuntungan yang akan didapatkan, salah 

satunya perusahaan akan memiliki pelanggan yang loyal. Selain itu, dari segi 

biaya yang dikeluarkan, penerapan strategi yang bersifat mendapatkan pelanggan 

baru jauh lebih mahal dibandingkan dengan strategi mempertahankan pelanggan. 

Dawes (2009) menyebutkan bahwa keberhasilan bisnis dalam persaingan 

saat ini dinilai dari retensi pelanggan. Ini merupakan salah satu tantangan yang 

dihadapi oleh perusahaan tentang bagaimana upaya untuk mempertahankan 

pelanggannya agar tidak berpindah kepada kompetitor. Strategi pemasaran yang 

digunakan dalam upaya membina hubungan antara pihak perusahaan dengan 

pelanggan umumnya dikenal dengan istilah Customer Relationship Management 

(CRM). Menurut Gaffar (2007) penerapan CRM pada perusahaan mampu 

membuat pelanggan menjadi setia kepada perusahaan sehingga hubungan yang 

terjadi tidak hanya hubungan antara penjual dan pembeli tetapi lebih mengarah 

kepada suatu hubungan mitra. Dengan demikian sangat memungkinkan bagi 

perusahaan untuk mengidentifikasi pelanggan terbaiknya sehingga dapat 

dipertahankan menjadi pelanggan yang setia untuk jangka panjang. CRM akan 

membantu perusahaan melakukan transaksi lebih cepat, membantu dalam 

menentukan segmentasi serta meningkatkan kepuasan pelanggan (customer 

satisfaction).  

Bagi perusahaan yang bergerak di sektor jasa, tentunya merupakan sebuah 

tantangan dalam menghadapi persaingan saat ini. Perusahaan harus mampu 

membuat pelanggannya merasakan manfaat yang bersifat intangible saat 

menggunakan jasanya. Selain itu, perusahaan perlu memperhatikan layanan yang 

diberikan kepada pelanggan karena dari layanan yang baik maka perusahaan 

secara tidak langsung menunjukkan citra positifnya kepada pelanggan. Saat 

pelanggan sudah merasa senang menggunakan layanan dari sebuah perusahaan, 

maka pelanggan akan merasa puas. Kotler (2009) menyatakan bahwa kepuasan 

adalah perasaan senang seseorang yang muncul karena membandingkan kinerja 

yang dirasakan dengan harapan pelanggan. Terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi customer satisfaction, salah satunya yaitu nilai yang dirasakan 
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oleh pelanggan (customer perceived value).  Kotler (2007) mengatakan customer 

perceived value merupakan perbedaan antara total nilai pelanggan dan total biaya 

yang dikeluarkan oleh pelanggan. Nilai yang dirasakan terjadi saat pelanggan 

melakukan pemakaian produk atau jasa (Woodruff 1997). Faktor lainnya yang 

mempengaruhi customer satisfaction adalah citra perusahaan (corporate image). 

Putri et al. (2016) menjelaskan bahwa corporate image mampu mempengaruhi 

customer satisfaction. Untuk membangun corporate image yang positif dimata 

pelanggan dapat dilakukan dengan menciptakan produk atau jasa yang unggul dan 

kompetitif dengan harga yang terjangkau sehingga memungkinkan perusahaan 

untuk bertahan dalam berbagai kondisi ekonomi. Selain customer perceived value 

dan corporate image, kualitas pelayanan (service quality) pun dianggap 

berpengaruh signifikan terhadap customer satisfaction khususnya pada perusahaan 

yang bergerak di sektor service. Layanan merupakan sebuah proses interaksi 

antara pelanggan dan penyedia layanan (Gronroos 1998). Berdasarkan definisi 

tersebut maka service quality dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

dan keinginan pelanggan serta ketepatannya dalam mengimbangi harapan 

konsumen (Tjiptono 2007). Hal tersebut dapat diketahui dengan cara 

membandingkan persepsi pelanggan atas pelayanan yang benar-benar mereka 

terima dengan layanan sesungguhnya yang mereka harapkan. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sugiarti et al. (2013) pada sebuah 

perusahaan manufacture di Kalimantan Selatan terkait customer perceived value 

menyebutkan bahwa customer perceived value berkontribusi terhadap customer 

satisfaction. Penelitian serupa pun dilakukan oleh Onyancha (2013) pada sebuah 

Bank di Kenya terkait corporate image. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

corporate image memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap customer 

satisfaction. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Woro et al. (2013) pada sebuah 

perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi. Hasil penelitian menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara service quality terhadap customer 

satisfaction. Okidarsyah (2008) dalam penelitiannya pun menyebutkan bahwa 

terdapat pengaruh service quality terhadap customer satisfaction. Penelitian 

terdahulu lainnya dilakukan oleh Ali et al. (2018) pada sebuah Bank di Jakarta. 

Hasil penelitian menyebutkan bahwa bahwa corporate image dan customer 

perceived value memiliki pengaruh yang signifikan terhadap customer 

satisfaction. Balqis (2009) pun melakukan penelitian terkait pengaruh corporate 

image dan customer perceived value terhadap customer satisfaction dengan studi 

kasus pada sebuah merek pakaian. Hasil menunjukkan bahwa memang terdapat 

pengaruh yang signifikan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dapat 

disimpulkan bahwa customer perceived value, corporate image serta service 

quality yang dirasa positif oleh pelanggan akan berpengaruh terhadap customer 

satisfaction.  

Customer satisfaction dapat terjadi setelah pelanggan menerima produk atau 

jasa yang sesuai dengan harapannya, tetapi jika tidak maka pelanggan tersebut 

akan merasa kecewa dan tidak puas. Ketika pelanggan merasa puas akan 

pelayanan yang didapatkan, mereka akan kembali untuk melakukan pembelian 

selanjutnya. Saat pelanggan telah melakukan pembelian secara berulang, hal 

tersebut merupakan salah satu indikator bahwa pelanggan telah percaya pada 

sebuah perusahaan (customer trust) karena merasa puas dengan produk atau jasa 

yang digunakan. Dalam jangka panjang pelanggan cenderung akan 
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merekomendasikan pada kerabat terdekatnya dan tidak akan berpindah kepada 

perusahaan lain (Gurviez dan Korchia 2003). Customer trust dapat didefinisikan 

sebagai bentuk keyakinan pelanggan terhadap janji perusahaan yang bersifat 

reliable (tepat dan dapat dipercaya) serta merupakan landasan untuk menjalin 

hubungan dengan perusahaan (Donio et al. 2006). Pernyataan tersebut diperkuat 

oleh Ranaweera dan Prabhu (2003) yang menjelaskan bahwa customer trust 

cenderung menjadi pendorong yang kuat terhadap customer retention. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa customer satisfaction dan 

customer trust merupakan faktor pendorong untuk customer retention. Penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Adiati (2014) pada sebuah perusahaan jasa 

provider pun menjelaskan bahwa customer satisfaction berpengaruh terhadap 

customer retention melalui customer trust. 

Faktor lainnya yang berpengaruh terhadap customer retention selain 

customer satisfaction dan customer trust adalah switching barrier. Dalam industri 

financial service, switching cost telah diidentifikasi sebagai faktor yang paling 

berkontribusi dalam me-retain pelanggan (Colgate dan Lang 2001). Penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Okidarsyah (2008) pada perusahaan asuransi di 

Surabaya menjelaskan bahwa switching barrier berpengaruh kepada customer 

retention. Penelitian ini dilakukan pada industri pembiayaan mobil, sedangkan 

pada penelitian-penelitian sebelumnya variabel-variabel tersebut lebih banyak 

dilakukan pada industri asuransi. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena 

saat ini industri tersebut sedang mengalami persaingan yang cukup ketat. 
 

 

Perumusan Masalah 
 

Perusahaan kredit mobil yang menjadi objek penelitian merupakan salah 

satu perusahaan yang bergerak di bidang financial service dengan produk utama 

pembiayaan kendaraan beroda empat. Pada tahun sebelumnya strategi proses 

bisnis yang dijalankan oleh perusahaan X lebih menitikberatkan kepada strategi 

untuk mendapatkan pelanggan baru (customer acquisition). Hal ini terlihat dari 

portofolio pelanggan yang mengambil kredit di perusahaan X hampir 80 persen 

merupakan pelanggan baru (new customer) dan 20 persen merupakan pelanggan 

yang melakukan pengambilan kredit kembali (repeat order customer). Disamping 

itu perusahaan X memiliki target portofolio yang harus tercapai atas pelanggan 

yang melakukan pengambilan kredit kembali (repeat order customer) yaitu 

sebesar 30 persen. Namun selama lima tahun terakhir target tersebut belum 

tercapai. Sampai saat ini perusahaan pun belum memiliki strategi khusus untuk 

mempertahankan pelanggannya. Hal ini akan berakibat kurang baik terhadap 

perusahaan dari segi kemampuan bersaing maupun biaya yang akan dikeluarkan. 

Jika perusahaan hanya fokus pada cara mendapatkan pelanggan baru, maka tidak 

menutup kemungkinan pelanggan yang pernah menggunakan produk atau jasa 

perusahaan X akan beralih ke kompetitor. Melihat kondisi tersebut perusahaan X 

perlu membuat strategi khusus untuk fokus kepada utilisasi database serta 

bagaimana membuat customer existing dapat melakukan pengambilan kredit 

kembali di perusahaan X sehingga diharapkan portofolio yang berasal dari repeat 

order customer dapat mengalami peningkatan. Terlampir data portofolio 

pelanggan pada Gambar 1.  
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Sumber : Data internal perusahaan 

Gambar 1 Portofolio pelanggan perusahaan X 

 

Saat ini terdapat dua kelompok customer existing pada perusahaan X yang 

dibagi berdasarkan parameter banyaknya hari keterlambatan dalam pembayaran 

kredit (overdue), yaitu kelompok priority dan non priority. Kelompok priority 

adalah pelanggan yang memiliki overdue ≤15 hari selama masa kredit 

berlangsung. Sedangkan kelompok non priority adalah pelanggan yang memiliki 

overdue >15 hari selama masa kredit berlangsung. Sebagian besar repeat order 

customer perusahaan X adalah kelompok non priority (58.6%) dan kelompok 

priority (41.4%). Berdasarkan kelompok customer existing tersebut, kelompok 

priority merupakan kelompok yang selama lima tahun terakhir memiliki trend 

cenderung menurun pada portofolio repeat order customer dibandingkan dengan 

kelompok non priority. Perusahaan X perlu memberikan perhatian pada hal 

tersebut mengingat kelompok priority adalah kelompok pelanggan dengan 

segmentasi baik (good customer) karena memiliki historical pembayaran yang 

bagus. Terlampir data kelompok customer existing pada Gambar 2. 

 

 

Sumber : Data internal perusahaan 

Gambar 2 Portofolio kelompok customer existing pada RO customer  

 

Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan yang diajukan sebagai berikut:  

1. Bagaimana karakteristik pelanggan yang mengambil kredit di perusahaan X? 
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2. Bagaimana pengaruh customer perceived value, corporate image dan service 

quality  terhadap customer satisfaction? 

3. Bagaimana pengaruh langsung switching barrier terhadap customer retention? 

4. Bagaimana pengaruh langsung customer satisfaction terhadap customer 

retention serta pengaruh tidak langsung customer satisfaction terhadap 

customer retention melalui customer trust? 

5. Bagaimana implikasi manajerial yang dapat diterapkan oleh perusahaan X 

untuk meningkatkan customer retention? 
 

 

Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya 

mengenai penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:  

1. Mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik pelanggan yang mengambil 

kredit di perusahaan X. 

2. Menganalisis pengaruh customer perceived value, corporate image dan 

service quality  terhadap customer satisfaction. 

3. Menganalisis pengaruh langsung switching barrier terhadap customer 

retention. 

4. Menganalisis pengaruh langsung customer satisfaction terhadap customer 

retention serta pengaruh tidak langsung customer satisfaction terhadap 

customer retention melalui customer trust. 

5. Merumuskan implikasi manajerial yang dapat diterapkan oleh perusahaan X 

dalam penerapan strategi meningkatkan customer retention. 
 

 

Manfaat Penelitian 
 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perusahaan 

sebagai pertimbangan dalam menentukan parameter-parameter strategi pemasaran 

yang efektif terutama dalam hal utilisasi database. Selain itu, melalui hasil dari 

penelitian ini, perusahaan pun dapat membuat produk yang sesuai dengan harapan 

pelanggan. Diharapkan produk yang nantinya akan dijual memiliki tingkat 

penjualan yang cukup tinggi. Manfaat lain penelitian ini bagi institusi pendidikan 

dapat digunakan sebagai bahan pustaka dan pembanding untuk penelitian 

selanjutnya terkait customer retention. 
 

 

Ruang Lingkup Penelitian 
 

Penelitian ini difokuskan kepada pelanggan perusahaan X dengan 

segmentasi priority, yaitu pelanggan yang memiliki overdue ≤15 hari selama 

masa kredit berlangsung area Jabodetabek yang telah melakukan kredit mobil 

minimal satu kali dan selama lima tahun sejak berakhir masa kreditnya tidak 

pernah melakukan kredit kembali. Cakupan penelitian ini hanya pada customer 

perceived value, corporate image, service quality, switching barrier, customer 

satisfaction, customer trust untuk mengetahui pengaruhnya terhadap customer 

retention. 

 




