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BAB II 

PEMASARAN JASA DAN PEMASARAN 
RELASIONAL 

 

1. PEMASARAN JASA DALAM KONTEKS PEMASARAN 
RELASIONAL (RELATIONSHIP MARKETING) 

 
Pemasaran relasional menekankan rekrutmen dan pemeliharaan 

(mempertahankan) pelanggan melalui peningkatan hubungan perusahaan 

dengan pelanggan. Mempertahankan pelanggan jauh lebih murah daripada 

mencari pelanggan baru, menurut penelitian diperlukan biaya lima kali lipat 

untuk mendapat satu orang konsumen baru daripada mempertahankan satu 

orang yang sudah menjadi pelanggan. 

� Penekanan dari fokus berorientasi transaksi menjadi hubungan 

jangka panjang dengan pelanggan. 

� Pemasaran relasional berfokus pada kualitas, customer service, dan 

aktifitas pemasaran. (Lupiyoadi, 2001:16-17) 

Istilah Relationship Marketing diperkenalkan pada dekade 1980-an 

dan merupakan konsep yang relatif baru dan terus berkembang. Sebuah 

definisi diberikan Leonard Berry tentang Relationship Marketing adalah 

merupakan upaya menarik, mempertahankan dan … dalam organisasi multi 

jasa … meningkatkan hubungan pelanggan. 

Gambar 2.1 
Model Enam Pasar: Pandangan Pemasaran yang Diperluas 
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Gambar 2.2 
Tangga Loyalitas Pelanggan Pada Relationship Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pasar pelanggan 

Tabel 2.1 
Perbedaan Pemasaran Tradisional dan Pemasaran Relasional 
Aspek Pemasaran tradisional Pemasaran relasional 

Fokus Fokus pada penjualan Fokus pada 

mempertahankan 

konsumen 

Orientasi Orientasi pada karakteristik 

produk 

Orientasi pada manfaat 

produk 

Skala Waktu Skala waktu jangka pendek Skala waktu jangka 

panjang 

Komitmen Kepada 

Konsumen 

Komitmen terbatas Komitmen tinggi 

Kontak Kontak dengan konsumen 

rendah 

Kontak dengan konsumen 

tinggi 

Kualitas Kualitas adalah urusan bagian 

operasi 

Kualitas adalah urusan 

semua departemen/orang 

2. Pasar koneksi (Riverral) 

Pemasaran terbaik adalah pemasaran yang diselenggarakan oleh 

pelanggan anda sendiri; inilah sebabnya mengapa tangga loyalitas 

pelanggan dan penciptaan penyokong (advocates) sangat penting. Namun 

Penekanan pada 
pelanggan baru 

(menjaring 
pelanggan) 

Penekanan pada 
Pengembangan dan 

peningkatan 
hubungan 

(mempertahankan 
pelanggan) 

Klien 

Prospek 

Pelanggan 

Penyokong 

Pendukung 
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pelanggan yang sudah ada bukan satu-satunya sumber koneksi (riverral). 

Sumber yang lain misalnya: perantara, penghubung, pengganda, agen, dsb. 

3. Pasar pemasok 

Hubungan perusahaan dengan pemasok tempo dulu bersifat permusuhan, 

kini diganti hubungan berdasar kemitraan dan kolaborasi. 

4. Pasar rekrutmen 

Sumber daya langka kunci dalam organisasi bukan lagi kapital atau 

bahan mentah-tetapi sumber daya manusia terampil. Dan situasinya tidak 

semakin mudah, sekalipun peningkatan pengangguran. Merekrut manusia 

yang dapat memberi kontribusi penyampaian layanan pelanggan terbaik 

adalah kuncinya. 

5. Pasar pengaruh (Influence Market) 

Pasar pengaruh adalah kelompok eksternal yang berpengaruh pada 

perusahaan, contoh lembaga pemerintah, kelompok politik, asosiasi 

konsumen, asosiasi perdagangan, otoritas kontrol lingkungan, dll. Hubungan 

dengan mereka biasanya hanya dibawah Humas. Hal penting harus disadari 

sekarang, kegiatan ini merupakan unsur penting dalam pemasaran secara 

keseluruhan. 

6. Pasar internal 

Pemasaran internal memiliki dua konsep utama: 

a. Setiap karyawan dan setiap departemen dalam organisasi adalah 

pelanggan internal dan pemasok internal. Operasi optimal organisasi 

tersebut terjamin bila individu dan departemen memberi dan 

menerima layanan terbaik. 

b.  Memastikan seluruh staf bekerjasama sesuai misi, strategi, tujuan 

yang ditentukan organisasi. Diharapkan misalnya penerima telepon 

memberikan kontak pribadi terbaiknya dengan pelanggan. 

(Payne, 2000:38-47) 
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2. CONTOH KASUS: PRAKTIK PEMASARAN RELASIONAL 

PADA PEMASARAN JASA KONSULTAN  

Untuk memberi gambaran pemasaran relasional diberikan contoh PT PW 

kantor konsultan manajemen di Jakarta.  

 Menurut PT PW, hubungan baik dengan klien adalah aset utama. 

Mereka menekankan program Global Client Relationship Management:  

� Klien adalah terbesar dan paling penting 

� Penciptaan terbaik pada Client Relationship 

� Mendukung team account dalam melatih account yang berkualitas 

(Account team adalah tim pencari klien sekaligus penjaga 

hubungan, kontribusi essensial dari tim ini adalah membangun 

hubungan jangka panjang yang signifikan dan menghubungkan isu 

penting dari bisnis klien dengan jasa yang ditawarkan PT PW) 

� Memvisikan program Global Client Relationship Management pada 

seluruh perusahaan. 

Alasan untuk klien: 

1. Klien menerima lebih banyak value dari PT PW. 

2. PT PW membantu klien menjadi lebih kompetitif dengan 

meningkatkan kinerja mereka. 

3. Klien dapat mengurangi biaya untuk mencari jasa konsultasi. 

Untuk para professional PT PW: 

1. Extraordinary Value yang punya dampak lebih 

2. Meningkatkan kesempatan kerjasama dengan Top Eksekutif 

3. Menjadi konsultan perusahaan besar lebih menjanjikan secara 

finansial ataupun professional. 

Untuk PT PW: 

1. Penciptaan lebih banyak profit. 

2. Meningkatkan hambatan masuk bagi kompetitor. 

3. Berfokus menjadi perusahaan konsultan global teratas. 



 11

4. Dapat membedakan diri sendiri pada bagaimana cara menyampaikan 

jasa/nilai bukan pada apa yang disampaikan. 

5. Menciptakan suatu cara konsultasi dengan klien yang mampu 

menarik orang-orang terbaik. 

Client Relationship Management atau Relationship Marketing menurut PT 

PW diartikan sebagai: 

a. Membangun hubungan berkelanjutan dengan klien. 

b. Memperbaiki nilai atau servis dari tiap anggota tim pada klien. 

c. Memindahkan target hubungan pada level general manager atau 

lebih. 

d. Menggunakan beberapa set cara, alat, kemampuan yang 

berhubungan dengan Client Relationship Management. 

Ukuran keberhasilan Relationship Marketing: 

1. Para klien mencari mereka untuk memecahkan masalah tersulitnya. 

Hal ini berarti telah mencapai tingkat advocate (customer loyalty) di 

mana klien mencari PT PW untuk mencari advokasi/advis mengenai 

masalah mereka.  

2. Klien menghormati PT PW dengan kualitas jasa terbaiknya. 

3. Meningkatnya profit PT PW. 

Guna mencapai hal itu PT PW memerlukan beberapa tahapan 

pemasaran relasional: 

a. Account selection/targeting + define issue. 

b. Build relationship. 

c. Create propotition address  issue. 

d. Execute assignment. 

e. Expand relationship + develop new issue. 

f. Redefine PT PW position in client. 

Untuk melakukan evaluasi sudah sampai tingkat mana PT PW membina 

hubungan dengan klien dipakai suatu alat bernama Client Performance 
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Maturity Level yang terdiri dari berbagai set pertanyaan. Jawabannya akan 

menentukan tingkatan hubungannya yaitu: performing, high performance, 

atau mastery. Selain alat atau framework tersebut diatas juga didukung 

training tim kerja. 

(Lupiyoadi, 2001:17-20) 


