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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada zaman sekarang, hiburan merupakan hal yang paling sering dicari oleh 

orang-orang untuk menghilangkan penat, jenuh, atau untuk mengisi waktu luang. 

Hiburan di kota-kota besar sekarang sangat berkembang pesat. Hiburan yang 

biasa dicari oleh orang-orang adalah hiburan yang menyenangkan, dapat 

bersosialisasi dengan orang lain, serta yang dapat sejenak melupakan kejenuhan 

yang ada.  Hiburan dapat diakses melalui media elektronik seperti handphone atau 

sosial media yang ada. Selain itu, hiburan juga ada yang berupa tempat wisata, 

bioskop, area bermain, tempat karaoke, dan masih banyak tempat hiburan yang 

lain. 

Melihat banyaknya masyarakat yang sering mengeluhkan rasa penat, jenuh, 

dan rasa bosan melakukan rutinitas, maka peluang ini dilihat oleh perusahaan-

perusahaan yang ingin mendirikan sebuah tempat yang dapat menjadi salah satu 

hiburan bagi masyarakat. Salah satu cara yang dapat dijadikan hiburan adalah 

karaoke. Hal ini tentunya tidak mengherankan apabila tempat karaoke kini mulai 

menjamur dengan segala fasilitas dan pelayanan yang disediakan. Banyak fasilitas 

mulai dari ruangan, makanan dan minuman, ruang tunggu, dan lain-lain. Selain 

itu, banyak tempat karaoke yang memberikan potongan harga, promo-promo 

tertentu, atau voucher. Hal ini tentunya untuk memberikan kenyamanan untuk 

pelanggan agar pelanggan dapat kembali lagi dan merasa puas atas kenyamanan 
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yang telah diberikan. Pelanggan yang merasa puas atas kenyamanan dan 

pengalaman dalam bernyanyi, akan memberikan dampak positif untuk penyedia 

tempat karaoke. Pelanggan akan memberikan kesan yang baik kepada teman, 

saudara, dan keluarga, sehingga hal tersebut juga membantu dalam promosi 

tempat karaoke tersebut. Kepuasan bernyanyi dapat dilihat dari lengkapnya lagu 

yang tersedia, sound yang tidak bermasalah, atau ruangan yang menunjang untuk 

bernyanyi dan berkumpul bersama teman, rekan kerja, ataupun keluarga. Oleh 

karena itu, penyedia tempat karaoke menyadari bahwa persaingan di sektor 

hiburan terutama tempat karaoke sangatlah ketat, sehingga penyedia tempat 

karaoke berlomba untuk memberikan fasilitas, pelayanan terbaik, dan saling 

berkompetisi dalam keunggulan tersendri untuk mempertahankan pelanggan.  

Salah satu tempat karaoke yang memperhatikan fasilitas dan pelayanan untuk 

memberikan yang terbaik untuk pelanggannya adalah De’tones. De’tones 

termasuk tempat karaoke yang baru berkembang, namun perkembangannya 

terlihat cukup pesat dan semakin memperbaiki kinerja internalnya. De’tones 

berdiri pada tanggal 25 November 2010, namun dalam perkembangannya, 

De’tones telah membuka cabang di Palembang dan akan terus berkembang di 

daerah-daerah sekitar Indonesia. De’tones menyadari akan adanya kompetitor-

kompetitor yang lebih besar dan telah mempunyai nama, tetapi hal ini tidak 

membuat De’tones kalah bersaing dengan kompetitor tersebut, melainkan 

De’tones menjadi tempat karaoke yang menjadi pesaing baru dari kompetitor-

kompetitor lainnya. 
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De’tones memahami, bahwa cara tepat untuk tetap dapat berkembang, salah 

satunya dengan menjaga pelanggan, dan membuat pelanggan merasa mempunyai 

hubungan dengan perusahaan. Hal tersebut seperti yang diutarakan Buttle (2004: 

56), dalam Customer Relationship Management (CRM) faktor yang diutamakan 

adalah mengembangkan hubungan yang menguntungkan dengan customer. 

Apabila customer atau pelanggan merasa puas pada saat mereka berkunjung, 

maka sebuah perusahaan dapat dikatakan berhasil dalam memberikan hal yang 

terbaik untuk pelanggannya. 

Oleh karena itu, untuk menjadikan pelanggan agar loyal berkaraoke di 

De’tones, salah satu strategi yang digunakan De’tones menggunakan customer 

relationship management. Karena De’tones ingin mempunyai hubungan baik 

dengan pelanggan dan dengan demikian, De’tones juga akan diuntungkan dengan 

hubungan baik tersebut. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Persaingan tempat karaoke sangat ketat, hal ini yang menyebabkan setiap 

tempat karaoke bekerja keras dan berlomba untuk dapat memberikan kepuasan 

maksimal terhadap pelanggan, karena mereka menyadari bahwa pelanggan 

merupakan kunci dari berkembangnya sebuah perusahaan atau bisnis. Maka, 

diperlukan peningkatan pelayanan yang dikelola melalui customer relationship 

management. 

Kualiatas dari pelayanan dirasakan paling penting untuk mempertahankan 

pelanggan dan untuk menjadikan pelanggan loyal terhadap kita. Pelayanan yang 
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mempunyai kualitas yang baik serta yang diinginkan pelanggan memberi arti 

bahwa kebutuhan pelanggan terpenuhi dan mencapai kepuasan pelanggan. 

Membangun hubungan yang baik dengan pelanggan jauh lebih bermakna dan 

penting daripada hanya menjual produk atau jasa yang mempunyai kualitas tinggi. 

Pelayanan untuk mempertahankan bahkan untuk meningkatkan pelanggan agar 

menjadi loyal bukan hal yang mudah dan terjadi begitu saja, namun harus ada 

management dan merencanakannya dengan baik. Dengan demikian, maka cara 

untuk membangun sebuah hubungan dengan pelanggan adalah dengan 

membangun customer relationship management (CRM). 

De’tones menyadari bahwa hal tersebut penting, maka De’tones 

mengupayakan kepuasan pelanggan, sehingga pelanggan dapat menjadi pelanggan 

yang loyal. Hubungan customer relationship management dari pelanggan yang 

hanya sekali berkunjung menjadi pelanggan yang loyal akan dijabarkan dalam 

penelitian ini. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran di atas, maka peneliti ingin merumuskan masalah yang 

akan menjadi landasan penelitian, yakni: Bagaimana Penerapan Customer 

Relationship Management dalam membangun loyalitas pelanggan di De’tones? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui 

bagaimana cara mengelola customer relationship management agar pelanggan 

D’tones menjadi loyal. 
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1.5 Kegunaan Penelitian 

Peneliti mengharapkan penelitian yang dilakukan dapat memberikan dampak 

yang positif dan berguna dalam bidang akademis, praktis, dan sosial. Kegunaan-

kegunaan tersebut antara lain: 

1) Kegunaan akademis: 

a) Menambah pemahaman konseptual mengenai customer relationship 

management. 

b) Meningkatkan pemahaman bagaimana customer relationship 

management dapat mempengaruhi pelanggan menjadi pelanggan yang 

loyal. 

c) Mengetahui hal-hal apa saja yang dapat mendorong peningkatan 

pelanggan menjadi pelanggan yang loyal dilihat dari segi ilmu 

komunikasi. 

2) Kegunaan praktis 

a) Menambah keterampilan dalam meningkatkan hubungan dengan 

pelanggan melalui customer relationship management. 

b) Meningkatkan pemahaman dan menjadi masukan tentang hubungan 

customer relationship management terhadap peningkatan pelangan 

menjadi loyal customer. 

c) Mengetahui pentingnya pelanggan bagi tempat karaoke, dimulai dari 

peranan pelanggan hingga bagaimana pelanggan dapat menjadi bagian 

yang penting untuk perusahaan. 
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3) Kegunaan sosial 

Masyarakat atau pembaca mengetahui pentingnya peran pelanggan bagi 

para pelaku bisnis terutama dalam bidang hiburan khususnya tempat 

karaoke. Sebagai masukan bagi pembaca mengenai pentingnya customer 

relationship management terhadap peningkatan pelanggan menjadi 

pelanggan yang loyal dalam suatu perusahaan, karena dapat memberi nilai 

tambah dalam dunia usaha. 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai: (1) Latar Belakang Masalah dan alasan 

pemilihan topik penelitian, (2) Identifikasi Masalah yang membahas tentang 

adanya masalah yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti, (3) Rumusan 

Masalah yang menjelaskan pokok masalah yang akan diteliti, (4) Tujuan 

Penelitian, (5) Kegunaan Penelitian, dan (6) Sistematika Penelitian. 

BAB II: OBJEK PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai: (1) Penerapan Customer Relations 

Management De’tones, (2) Sejarah Singkat dari De’tones, (3) Visi Misi dan 

Motto dari De’tones, (4) Struktur Organisasi Perusahaan, (5) Target Market 

De’tones, (6) Kegiatan Promosi De’tones. 
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BAB III: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang merupakan uraian teori, 

konsep, dan definisi yang berkaitan dengan penelitian. Diantaranya akan 

dibahas mengenai: (1) Ilmu Komunikasi, (2) Public Relations, (3) Fungsi dan 

Tujuan Public Relations, (4) Customer Relations, (5) Loyalitas Pelanggan, (6) 

Hubungan Customer Relationship Management dengan Loyalitas Pelanggan, 

(7) Kerangka Pemikiran. 

BAB IV: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai: (1)Pendekatan Penelitian, (2) Sumber Data, 

(4) Teknik Pengumpulan Data, (5) Unit Analisis, (6) Analisis Data. 

BAB V: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian dari data yang telah didapat 

peneliti dari De’tones serta penjelasan yang berkaitan dengan konsep atau 

teori-teori yang di dapat oleh peneliti melalui tunjauan pustaka. Hasil terdiri 

dari (1) Hasil mengenai Deskripsi Penerapan Customer Relationship 

Management Terhadap Loyalitas pelanggan di De’tones, (2) Pembahasan 

mengenai Deskripsi Penerapan Customer Relationship Management Terhadap 

Loyalitas pelanggan di De’tones. 
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BAB VI: PENUTUP 

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari pembahasan masalah pada 

penelitian, serta saran yang didapat dari hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan. 




