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BAB I  

PENDAHULUAN 

  

I.1. Latar Belakang Masalah 

Sebagai ibukota negara, Jakarta yang sering disebut “Kota Metropolitan”, 

telah menjadi pusat aktivitas masyarakat baik yang berasal dari dalam negeri 

sampai mereka yang berasal dari luar negeri. Sebuah penginapan kemudian 

menjadi keperluan bagi para pendatang selama mereka berada di kota Jakarta baik 

untuk berlibur ataupun melakukan perjalanan bisnis. Hotel-hotel dari berbagai 

macam kelas dengan tingkat harga yang beraneka ragam kemudian dibangun 

dalam rangka memenuhi kebutuhan yang berbeda dari seluruh kalangan 

masyarakat yang membutuhkan jasa tempat penginapan baik dari dalam negeri 

maupun luar negeri. Dengan bertambahnya hotel-hotel yang dibangun sekarang 

ini, persaingan yang terjadi di dalam bisnis perhotelan pun semakin ketat. 

Tuntutan bagi sebuah hotel untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan 

serta membina hubungan yang baik dengan seluruh publiknya menjadi semakin 

tinggi agar dapat bersaing dan bertahan di tengah kompetisi yang ketat tersebut. 

Berikut adalah jumlah pertambahan hotel-hotel yang ada di Jakarta berdasarkan 

data dari Wesbite Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta yang dikeluarkan 

pada bulan Juni 2011 dengan sumber Jakarta Dalam Angka:  
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Tabel 1.1 Banyaknya Hotel Berbintang Menurut Wilayah di Provinsi DKI Jakarta 

Tahun Wilayah 2009 2010 
Kepulauan Seribu 5 5 
Jakarta Selatan 29 32 
Jakarta Timur 6 6 
Jakarta Pusat 79 85 
Jakarta Barat 22 24 
Jakarta Utara 12 13 
DKI Jakarta  153 165 
Sumber: Jakarta Dalam Angka  

 

Dalam sebuah perusahaan, Public Relations atau Hubungan Masyarakat 

merupakan salah satu aspek penting yang perlu dimiliki, baik bagi perusahaan 

yang bergerak di dalam bidang produk maupun jasa, dan baik yang bersifat 

komersial maupun nonkomersial. Cutlip, Center & Broom Center (1994, 3) 

mengutip Public Relations News mendefinisikan Public Relations sebagai:  

Public Relations is the management function which evaluates public attitudes, 
identifies the policies and procedures of an individual or an organization with the public 
interest, and plans and executes a program of action to earn public understanding and 
acceptance.  

Sebuah perusahaan memerlukan Public Relations untuk menjalin hubungan 

antara perusahaan dan publiknya sehingga pengertian dan dukungan dapat 

tercipta. Publik yang dimaksudkan disini adalah publik internal maupun eksternal. 

Yang termasuk bagian dari hubungan dengan publik eksternal menurut Seitel 

(2011, 43) diantaranya meliputi hubungan dengan media, pemerintahan, 

akademisi (educator), pelanggan (customer), supplier, dan komunitas yang berada 

di sekitar perusahaan.  
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Pelanggan atau customer, merupakan salah satu publik eksternal yang 

memegang peranan penting terhadap eksistensi perusahaan. Hal ini disebabkan 

karena tanpa adanya customer yang membeli produk atau jasa yang ditawarkan, 

maka sebuah perusahaan tidak dapat memperoleh keuntungan yang mendukung 

jalannya seluruh aktivitas dari perusahaan. Seitel (2011, 311) juga menyatakan hal 

yang sama terkait dengan pentingnya pelanggan bagi perusahaan yaitu bahwa 

tanpa adanya pelanggan maka eksistensi sebuah perusahaan tidak akan ada.   

Melihat dari betapa pentingnya pelanggan bagi sebuah perusahaan, menjalin 

hubungan yang baik dengan pelanggan merupakan hal yang perlu dilakukan oleh 

perusahaan melalui peran Public Relations. Hubungan yang baik perlu dijalin 

mulai dari mereka yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan atau sadar akan 

hadirnya perusahaan sampai kepada mereka yang telah menjadi pelanggan setia 

atau tetap disebut loyal customer perusahaan. Hal ini dikemukakan oleh Center & 

Jackson (2003, 163) yang mengatakan bahwa:  

If you don’t succeed to attracting and the building continuing relationships with 

customer, you’ll be out of business and nothing else will matter.  

Customer Relationship Management merupakan bentuk perwujudan yang 

dapat dilakukan oleh perusahaan dalam rangka membangun hubungan dengan 

pelanggannya yang pada akhirnya diharapkan dapat mendukung tercapainya 

tujuan perusahaan itu sendiri. Hal ini juga semakin diperjelas melalui definisi 

Customer Relationship Management yang dikemukakan Peppers dan Rogers 

dalam kutipan Baran (2008, 113) yang berbunyi: 
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CRM can be thought of as a set of business practices designed to put an enterprise 
into closer and closer touch with its customers, in order to learn more about each one and 
to deliver greater value to each one with the overall goal of making each one more 
valueable to the firm.  

Hubungan yang ingin dijalin dari sebuah perusahaan terhadap pelanggannya 

tidak hanya terbatas pada mereka yang sudah pernah membeli produk atau jasa 

dari perusahaan tersebut saja melainkan juga mereka yang belum pernah sama 

sekali. Perusahaan berusaha untuk menjangkau seluruh customer mulai dari awal 

siklusnya sampai pada pelanggan tahap akhir yaitu advocate. Jill Griffin (2005, 

34) mengemukakan bahwa terdapat tujuh tahap dalam siklus kehidupan pelanggan 

atau customer life cycle yaitu tahap tersangka (suspect), prospek, prospek yang 

diskualifikasi, pelanggan pertama-kali, pelanggan berulang, klien, dan penganjur.  

Selain ketujuh tahap di atas, terdapat juga pelanggan yang masuk ke dalam 

kategori pelanggan atau klien yang hilang. Kehilangan pelanggan atau klien tentu 

merupakan hal yang sangat dihindari oleh perusahaan. Memberikan kepuasan 

kepada pelanggan terhadap keseluruhan pengalaman dalam membeli suatu barang 

atau menggunakan suatu jasa adalah kewajiban bagi sebuah perusahaan bila ingin 

mempertahankan pelanggannya. Selain itu, diperlukan juga upaya-upaya Public 

Relations dalam melaksanakan costumer relations sehingga kepuasan pelanggan 

yang ada bukan hanya berhenti pada tahap pembelian pertama kali tetapi sampai 

pada tahap keloyalan dan diharapkan juga dapat menjadi penganjur perusahaan 

kepada orang lain. Hal serupa juga dikemukakan oleh Jefkins (1994, 81) dalam 

pendapatnya sebagai berikut:  

Kepuasan pelanggan yang dihasilkan oleh produk atau layanan yang baik hanyalah 
suatu permulaan dari hubungan pelanggan yang baik. Tetapi kepuasan itu harus dirawat, 
dipelihara, dan dipertahankan, dan disinilah masuknya teknik-teknik PR.  
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Upaya Public Relations dalam membina hubungan perlu dilaksanakan 

karena pelanggan yang loyal tidak dapat dicapai melalui proses yang instan dan 

otomatis melainkan melalui langkah-langkah strategis yang konsisten dan 

berkelanjutan. Kincaid (2003, 34) kemudian mengemukakan mengenai cara yang 

dapat dilakukan sebuah perusahaan dalam membangun keloyalan dari pelanggan 

yaitu dengan mengembangkan dan menggunakan berbagai macam tools dan 

kemampuan yang membantu dalam melaksanakan interaksi yang positif, 

terkoordinasi, dan efektif dengan pelanggan.  

Mengingat pentingnya kehadiran pelanggan bagi eksistensi sebuah 

perusahaan, Hotel Santika Premiere Jakarta menyadari bahwa perlu dilakukannya 

pembinaan hubungan yang baik melalui langkah-langkah strategis dari Public 

Relations sehingga kehilangan pelanggan yang dialami akibat persaingan bisnis 

perhotelan yang semakin ketat tidak terjadi lagi. Hal ini dikarenakan semakin 

bertambahnya hotel-hotel baru yang juga berusaha memberikan berbagai 

penawaran guna menarik pelanggan untuk menjadi pelanggan mereka. Pembinaan 

hubungan dilakukan dengan tujuan untuk membentuk kesediaan pelanggan untuk 

lebih memilih Hotel Santika Premiere Jakarta dibandingkan dengan hotel sejenis 

lainnya dan dapat menjadi loyal serta tidak berpaling kepada kompetitor.  

Pada tahun 2011 lalu, Hotel Santika Premiere Jakarta berhasil mendapatkan 

penghargaan Hotel Bintang Empat Terbaik pada Indonesia Tourism Awards 2011. 

Pemerolehan penghargaan ini kemudian ditentukan melalui survei yang 

dilaksanakan kepada para pelanggan hotel-hotel yang ada di Indonesia. Public 

Relations sebagai bagian dari perusahaan yang berperan dalam membangun 

 



  6 

hubungan baik antara perusahaan dengan seluruh publiknya baik internal maupun 

eksternal termasuk pelanggan (customer) memegang peranan penting dalam 

terwujudnya hal tersebut pada Hotel Santika Premiere Jakarta mulai dari menarik 

pelanggan baru sampai terus mengupayakan pembinaan hubungan yang baik 

sehingga tercipta keloyalan pelanggan.  

Prestasi yang berhasil diraih Hotel Santika Premiere Jakarta menghasilkan 

sebuah tanda tanya di benak penulis mengenai bagaimana dan apa sebenarnya 

yang dilakukan oleh Public Relations Hotel Santika Premiere Jakarta dalam 

menjalin hubungannya dengan publik eksternal khususnya pelanggan sehingga 

hotel tersebut masih tetap dapat ‘menarik’ konsumen untuk terus datang 

memanfaatkan berbagai jenis jasa yang ditawarkannya dan merasa puas terhadap 

pelayanan yang diberikan serta menjadi loyal terhadap hotel tersebut. Oleh karena 

itu, penulis merasa tertarik untuk mencari jawaban tersebut melalui penelitian 

lebih dalam yang berjudul: “Strategi Customer Relationship Management Hotel 

Santika Premiere Jakarta untuk Membangun Loyalitas Pelanggan”. 

I.2. Identifikasi Masalah 

Hotel Santika Premiere Jakarta adalah salah satu hotel berbintang empat 

yang termasuk dalam grup Santika Indonesia Hotels & Resorts di bawah 

pengelolaan PT. Grahawita Santika. Hotel Santika Premiere Jakarta terletak di 

Jalan AIPDA KS Tubun 7, Slipi, Jakarta 11410, Indonesia. Hotel tersebut 

beroperasi sejak 16 Februari 1998 dan memiliki kapasitas sebesar 275 kamar 

tidur. Aktivitas perusahaan tersebut saat ini adalah menyediakan jasa pelayanan 
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perhotelan disertai beberapa fasilitas lain diantaranya penyewaan ruang ballroom 

dan restoran yang terbuka secara umum.  

Dengan semakin banyak dibangunnya hotel-hotel baru sejenis Hotel Santika 

Premiere Jakarta, persaingan yang dihadapi oleh Hotel Santika Premiere Jakarta 

semakin berat dalam rangka memenangkan hati pelanggan sehingga mereka dapat 

memilih hotel tersebut dibandingkan dengan hotel-hotel lainnya. Sebuah 

perusahaan oleh karena itu semakin dituntut untuk terus dapat memenuhi 

kebutuhan dan keinginan dari pelanggan serta membina hubungan yang baik bila 

tidak ingin kehilangan pelanggannya. Mendapatkan penghargaan sebagai Hotel 

Bintang Empat Terbaik pada Indonesia Tourism Awards 2011 membuktikan 

bahwa Hotel Santika Premiere Jakarta dapat menjalin hubungan yang baik dengan 

publiknya khususnya pelanggan dimana hal ini menjadi sangat penting terutama 

dalam era persaingan yang semakin ketat dan sebagai perusahaan yang bekerja di 

bagian jasa dimana konsumen merupakan segala-galanya.  

Agar hubungan yang baik dapat tercipta dan bertahan dalam waktu jangka 

panjang serta tahap pelanggan yang setia dan diharapkan juga sampai tahap 

penganjur terhadap Hotel Santika Premiere Jakarta dapat tercapai, maka perlu 

dilakukan langkah-langkah strategis dari Public Relations yang tepat guna, 

konsisten, serta berkelanjutan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Customer 

Relationship Management. Pelaksanaan Customer Relationship Management 

yang dilaksanakan oleh Public Relations meliputi pengelolaan seluruh siklus 

pelanggan mulai dari tahap tersangka (suspect) sampai pada tahap akhir siklus 

yaitu penganjur (advocate). Pengelolaan siklus hidup pelanggan atau customer life 
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cycle dilakukan melalui penggunaan strategi-strategi yang sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai dalam upaya pemerolehan pelanggan baru, perawatan 

pelanggan, serta pengembangan pelanggan seperti yang dikemukakan oleh Buttle 

(2007, 336) didukung dengan penggunaan Promotion Mix yang dikemukakan 

Kotler dan Amstrong. Strategi-strategi tersebut dijalankan dalam rangka 

menciptakan keloyalan pelanggan kepada perusahaan. 

I.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, penulis 

merumuskan masalah pokok dari penelitian sebagai berikut: 

Bagaimana strategi Customer Relationship Management Hotel Santika 

Premiere Jakarta untuk membentuk loyalitas pelanggan? 

I.4. Tujuan Penelitian 

Bertolak belakang dari rumusan masalah yang telah dirumuskan penulis, 

maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang akan dilakukan adalah: 

Untuk mengetahui strategi Customer Relationship Management Hotel 

Santika Premiere Jakarta untuk membentuk loyalitas pelanggan. 

I.5. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis meliputi beberapa hal 

diantaranya terdiri dari: 
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1) Kegunaan Akademis  

a) Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pada kajian Ilmu Komunikasi mengenai konsep-konsep 

yang berkaitan dengan Customer Relationship Management dan 

aplikasinya di lapangan. 

b) Menambah wawasan bagi mahasiswa dan akademisi mengenai 

strategi Customer Relationship Management Hotel Santika Premiere 

Jakarta untuk membentuk loyalitas pelanggan.  

2) Kegunaan Praktis 

a) Menambah wawasan Hotel Santika Premiere Jakarta mengenai 

aplikasi Customer Relationship Management sebagai bagian dari 

aktivitas hubungan eksternal Public Relations dengan pelanggan 

(customer).  

b) Memberikan bahan masukan kepada Hotel Santika Premiere Jakarta 

untuk lebih mengetahui mengenai pendapat dari publik eksternal 

perusahaan khususnya customer terhadap strategi yang telah 

dijalankan oleh Public Relations perusahaan selama ini.  

3) Kegunaan Sosial 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat membantu masyarakat dalam 

menambah wawasan akan pentingnya customer bagi sebuah perusahaan 

dan bagaimana pentingnya peran Public Relations sebuah perusahaan 
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dalam melaksanakan langkah-langkah strategis dalam upayanya menjalin 

hubungan dengan pelanggan untuk membentuk loyalitas pelanggan. 

4) Kegunaan Teknik 

Melalui penelitian yang dilakukan, penulis berharap dapat membantu 

pembaca dalam semakin memahami pelaksanaan penelitian ilmiah yaitu 

dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan 

kualitatif yang dipilih oleh penulis dalam menggambarkan hasil 

penelitian.  

I.6. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini terdapat enam buah bab dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut:  

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab I terdiri dari enam buah sub-bab meliputi Latar Belakang 

Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.  

BAB II:  OBJEK PENELITIAN 

Bab II akan menguraikan mengenai objek penelitian dari 

masalah yang akan diteliti yang berhubungan dengan topik 

yang telah ditentukan oleh penulis yaitu mengenai Hotel 

Santika Premiere Jakarta.  
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BAB III:  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab III akan diuraikan teori-teori dan konsep-konsep 

yang berhubungan dengan topik dan permasalahan yang telah 

dirumuskan sebelumnya, dimana teori-teori dan konsep-

konsep tersebut akan menjadi landasan teoritis yang akan 

digunakan selanjutnya dalam menganalisis hasil penelitian. 

BAB IV: METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab IV ini akan diuraikan metode-metode yang akan 

digunakan oleh penulis untuk memperoleh dan mengolah data 

yang didapatkan.  

BAB V: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab V terbagi menjadi dua sub-bab yaitu Hasil Penelitian dan 

Pembahasan. Pada sub-bab Hasil Penelitian akan diuraikan 

hasil mentah penelitian yang didapatkan objek penelitian 

penulis. Sub-bab Pembahasan kemudian merupakan sub-bab 

lanjutan dimana pada bagian ini akan diuraikan hasil analisis 

dari hasil penelitian berdasarkan tinjauan pustaka yang ada. 

BAB VI: PENUTUP 

Bab terakhir akan dijelaskan mengenai kesimpulan, saran, dan 

pendapat dari jawaban penelitian yang telah didapatkan 

berdasarkan rumusan masalah yang ada.   

 




