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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang  

Beberapa tahun terakhir ini, bisnis makanan dalam bentuk usaha restoran 

tersebut terus merajalela. Hal ini dapat dilihat dari data-data yang ada pada tabel 

di bawah ini:  

 

Tabel 1.1 Distribusi banyaknya perusahaan/usaha restoran/rumah makan berskala 
menengah dan besar menurut provinsi dan lokasi usaha, tahun 2011 
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Sumber: 
http://www.bps.go.id/hasil_publikasi/stat_restoran_2011/index3.php?pub=Publikasi%20
%20Statistik%20Restoran 

  

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa begitu banyaknya 

bisnis makanan berupa restoran yang ada pada setiap provinsi di Indonesia. 

Restoran tersebut berlokasi di berbagai tempat seperti di apartment, pertokoan, 

mall, perumahan, perkantoran dan masih banyak tempat lainnya. Hal ini 

membuktikan bahwa bisnis makanan tersebut sangat diminati oleh masyarakat.  

Dalam sebuah perusahaan, public relations merupakan salah satu aspek 

penting yang perlu dimiliki.  Jefkins (1998, 10) mendefinisikan public relations 

sebagai berikut: 

”PR adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam 
maupun ke luar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka 
mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian.” 

 

Sebuah perusahaan memerlukan public relations untuk menjalin hubungan 

antara perusahaan dan publiknya sehingga terjadinya pengertian antar kedua belah 

pihak. Publik yang menjadi sasaran dalam public relations adalah publik internal 

maupun eksternal. Yang termasuk bagian dengan publik eksternal menurut Seitel 

(2011, 43) adalah media, pemerintah, akademisi (educator), pelanggan 

(customer), supplier, dan komunitas yang berada di sekitar perusahaan. 

Pelanggan merupakan salah satu publik eksternal yang memegang peranan 

penting terhadap eksistensi perusahaan. Hal ini disebabkan karena tanpa adanya 
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pelanggan yang menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan, maka sebuah 

perusahaan tidak dapat memperoleh keuntungan yang mendukung jalannya 

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

yang sama, bahwa pelanggan merupakan faktor terpenting bagi perusahaan karena 

tanpa adanya pelanggan maka eksistensi sebuah perusahaan tidak akan bertahan 

lama. 

Melihat dari betapa pentingnya pelanggan bagi sebuah perusahaan, 

disinilah public relations berperan. Hubungan baik dengan pelanggan perlu 

dibangun mulai dari mereka yang tidak menyadari akan eksistensi perusahaan, 

hingga mereka yang telah memiliki loyalitas terhadap suatu perusahaan. Hal ini 

didukung 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.” 

Dalam rangka membangun hubungan dengan pelanggan, perusahaan harus 

melakukan upaya-upaya dari menjangkau mereka yang tidak memiliki 

pengetahuan terhadap suatu perusahaan sampai mereka yang merupakan 

pelanggan yang loyal. Upaya-upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk customer 

relationship management. Hal ini dipertegas melalui definisi customer 

relationship management yang dikemukakan oleh Kincaid (2003, 41) yang 

berbunyi: 

”CRM is the stategic use of information, processes, technology, and people to 
manage the customer’s relationship with your company (marketing, sales, services and 
support) accros the whole customer life cycle.” 
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Untuk mendapatkan pelanggan yang loyal, perusahaan harus berusaha 

untuk menjangkau seluruh pelanggan mulai dari tahap awal pelanggan yaitu 

mereka yang tidak mengetahui apapun mengenai suatu perusahaan, sampai 

mereka menjadi pelanggan yang loyal.  

 
Setiap orang yang mungkin berniat untuk membeli produk/jasa organisasi 

disebut suspek (Nurjaman dan Umam: 2012, 358).  Buttle (2007, 26) 

mengemukakan bahwa untuk mengubah suspek tersebut menjadi pelanggan yang 

loyal memerlukan proses atau tahapan-tahapan yang disebut dengan tangga siklus 

hidup konsumen (consumer life cycle).  Tahapan tersebut adalah suspek ! 

prospek ! konsumen perdana ! konsumen ulang ! konsumen mayoritas ! 

konsumen setia ! pendukung. 

Selain tahapan di atas, terdapat juga pelanggan yang masuk ke dalam 

kategori pelanggan yang hilang. Kehilangan pelanggan tersebut tentu merupakan 

hal yang sangat dihindari oleh perusahaan. Kotler (2003, 76) mengatakan bahwa 

langkah untuk memperkuat ketahanan loyalitas pelanggan adalah memberikan 

kepuasan yang tinggi kepada konsumen. Oleh karena itu, perusahaan harus 

memberikan pengalaman baik kepada pelanggan saat melakukan transaksi 

terhadap suatu perusahaan.  

Hal lain yang perlu dilakukan oleh public relations dalam melaksanakan 

customer relationship management adalah mengupayakan agar kepuasan 

pelanggan bukan hanya berhenti pada tahap pembelian perdana tetapi sampai pada 
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tahap keloyalan tertinggi yaitu konsumen pendukung perusahaan. Hal senada 

dikemukakan oleh Jefkins (1994, 81): 

“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.” 

 

Upaya public relations dalam membangun hubungan dengan pelanggan 

tidak dapat dicapai begitu saja, melainkan melalui langkah-langkah strategis yang 

konsisten dan berkelanjutan (Kincaid 2003, 34). Kincaid juga kemudian 

mengemukakan mengenai cara yang dapat dilakukan oleh sebuah perusahaan 

dalam membangun loyalitas pelanggan yaitu dengan menggunakan berbagai 

macam tools dan kemampuan yang membantu dalam melaksanakan interaksi 

yang positif, terkoordinasi, dan efektif dengan pelanggan. Oleh karena itu, dalam 

membangun hubungan dengan pelanggan, public relations pada suatu perusahaan 

harus menggabungkan antara tools yang digunakan dengan pelayanan memuaskan 

yang diberikan. 

Konsumen saat ini semakin terdidik, semakin banyak mempunyai uang, 

sehingga semakin banyak menuntut dari produsen. Karena itu, kualitas pelayanan 

yang mereka tuntut pun semakin banyak (Nurjaman dan Umam: 2012, 346). 

Untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan, Nanny’s Pavillon 

menyadari bahwa perlu dilaksanakan pembinaan hubungan yang baik melalui 

langkah-langkah strategis dari public relations untuk mendapatkan pelanggan 

mengantisipasi pelanggan yang hilang karena pilihannya berpindah kepada 

kompetitor.  
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Tabel 1.2 Distribusi banyaknya perusahaan/usaha restoran/rumah makan berskala 
menengah dan besar menurut provinsi dan jenis makanan, tahun 2011 

 

Sumber: 
http://www.bps.go.id/hasil_publikasi/stat_restoran_2011/index3.php?pub=Publikasi%20
%20Statistik%20Restoran 

 

Berdasarkan data-data dari tabel di atas, makanan yang diminati oleh 

masyarakat Indonesia bervariasi dari makanan Indonesia serta makanan luar 

Indonesia antara lain makanan khas Cina, Barat (Eropa dan Amerika), Thailand, 

Jepang, Korea, Vietnam, dan India. Di Indonesia, tentunya makanan yang paling 
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digemari adalah masakan Indonesia. Namun, makanan khas luar Indonesia pun 

banyak digemari di Indonesia. Berdasarkan data dari tabel di atas, makanan luar 

Indonesia yang paling banyak digemari oleh konsumen di Indonesia adalah 

makanan khas Barat. Hal ini dapat kita lihat dari menjamurnya restoran dengan 

makanan khas Barat (Amerika dan Eropa) di Indonesia. 

Nanny’s Pavillon merupakan sebuah restoran ala Barat (Amerika-

Perancis) yang berdiri sejak tahun 2009. Meskipun masih tergolong pendatang 

baru dalam industri kuliner, namun restoran yang menyediakan makanan khas 

Amerika-Perancis ini dapat dikatakan sukses dalam merintis usahanya. Selama 4 

tahun berdiri, Nanny’s Pavillon telah membuka cabang sebanyak 12 outlet di 

berbagai tempat di Indonesia yaitu Bandung, Jakarta, Tangerang dan Bali dengan 

mengusung konsep restoran dengan tema yang unik dan berbeda pada setiap 

outletnya. Kesuksesan Nanny’s Pavillon tersebut tentunya tidak terlepas dari 

bagaimana pihak restoran tersebut mengerti benar pentingnya kepuasan 

pelanggan. 

Dalam 2 tahun terakhir ini Nanny’s Pavillon telah melakukan ekspansi ke 

Tangerang dengan mengusung tema gudang (barn) dengan lokasi semi outdoor. 

Lokasi Nanny’s Pavillon di Tangerang ini berada di dalam wilayah perumahan 

Alam Sutera di Serpong. Selama Nanny’s Pavillon berdiri, hampir seluruh outlet 

Nanny’s Pavillon berada di dalam mall yang tentunya akan selalu ada crowd yang 

lewat sehingga Nanny’s Pavillon tidak perlu upaya yang keras dalam mencari 

crowd tersebut. Namun, outlet yang satu ini berada di dalam wilayah perumahan, 

dan walaupun berada di dalam perumahan, outlet Nanny’s Pavillon di Alam 
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Sutera ini selalu ramai oleh pengunjung. Hal ini menandakan bahwa Nanny’s 

Pavillon telah berhasil menarik perhatian dan diminati oleh banyak orang, 

terutama penggemar masakan Barat. Hal ini menghasilkan sebuah tanda tanya di 

benak penulis mengenai apa yang dilakukan oleh public relations Nanny’s 

Pavillon Alam Sutera dalam membangun hubungan dengan pelanggannya 

sehingga Nanny’s Pavillon tersebut masih tetap dapat menarik konsumen untuk 

terus datang dan memanfaatkan berbagai jenis produk dan pelayanan yang 

ditawarkannya walaupun lokasinya berada pada kawasan perumahan. Oleh karena 

itu, penulis merasa tertarik untuk mencari jawaban tersebut melalui penelitian 

lebih dalam yang berjudul: “Bagaimana Strategi Customer Relationship 

Management Nanny’s Pavillon Alam Sutera dalam Rangka Membangun 

Loyalitas Pelanggan?” 

 
I.2 Pertanyaan Pokok 

 
Dari latar belakang di atas, dapat kita lihat adanya persaingan yang ketat 

pada pertumbuhan usaha restoran dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut 

tentunya menjadi pemacu bagi setiap restoran untuk melakukan upaya 

mendapatkan dan mempertahankan pelanggan dengan memberikan kualitas 

produk dan jasa yang terbaik kepada para pelanggannya demi kelangsungan hidup 

perusahaan. 

 
Nanny’s Pavillon merupakan sebuah restoran ala Barat yang merintis 

usahanya sejak tahun 2009. Dengan semakin banyak dibangunnya restoran-
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restoran yang menyediakan makanan ala Barat, persaingan yang dihadapi oleh 

Nanny’s Pavillon semakin berat dalam rangka memenangkan hati pelanggan. 

Oleh karena itu, Nanny’s Pavillon dituntut untuk terus dapat memenuhi kebutuhan 

dan keinginan pelanggan serta membina hubungan yang baik sehingga mereka 

dapat memilih Nanny’s Pavillon dibandingkan dengan restoran lainnya. 

 
Ekspansi Nanny’s Pavillon diwujudkan dengan semakin banyaknya outlet 

Nanny’s Pavillon dari Jakarta, Bandung, Tangerang sampai ke Bali.Namun, 

ekspansi Nanny’s Pavillon tidak sekedar itu saja. Di Tangerang, Nanny’s Pavillon 

bahkan membuka outletnya di dalam suatu kawasan perumahan yaitu di 

perumahan Alam Sutera, dan outlet tersebut selalu ramai oleh pengunjung. Hal ini 

membuktikan bahwa, meskipun terletak di dalam wilayah perumahan, Nanny’s 

Pavillon Alam Sutera dapat menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan 

dalam era persaingan bisnis yang semakin ketat ini. 

 
Dalam era persaingan bisnis yang semakin ketat ini, kualitas produk 

bukanlah menjadi satu-satunya tumpuan utama. Ada hal lain yang juga menjadi 

faktor penting dan mendorong agar pelanggan ingin kembali lagi ke sebuah 

perusahaan. Hal tersebut adalah kualitas pelayanan. Pelayanan yang baik adalah 

pelayanan yang memperhatikan kebutuhan pelanggan dan dapat memberikan 

kepuasan pada pelanggan. Perusahaan dituntut untuk semakin mampu 

memberikan pelayanan yang dapat memenuhi harapan pelanggan. Oleh karena 

itu, perusahaan harus membangun relasi yang baik dengan pelanggan agar 
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perusahaan dapat benar-benar memahami apa yang diinginkan oleh pelanggan 

mereka dan dapat memuaskan para pelanggannya.  

 
Proses membangun hubungan dengan pelanggan untuk meningkatkan dan 

mempertahankan loyalitas tidak terjadi begitu saja tanpa adanya upaya dari 

perusahaan sendiri. Cara terbaik untuk membangun hubungan yang baik dengan 

pelanggan adalah dengan menerapkan program customer relationship 

management yang dijalankan oleh public relations. Dalam pelaksanaan customer 

relationship management tersebut, public relations membutuhkan suatu strategi 

yang merupakan alternatif optimal yang dipilih untuk ditempuh guna mencapai 

tujuan public relations dalam kerangka suatu rencana public relations (Ruslan 

2012, 134). Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana strategi 

membangun hubungan dengan pelanggan yang dilakukan oleh Nanny’s Pavillon 

Alam Sutera. Maka dari itu, upaya membangun hubungan dengan pelanggan 

berupa strategi customer relationship management oleh Nanny’s Pavillon Alam 

Sutera terhadap loyalitas pelanggan di Alam Sutera akan diteliti dan diuraikan 

dalam penelitian ini.  

 
 

I.3 Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang dan identifikasi 

masalah, maka perumusan masalah penelitian ini adalah: 

“Bagaimana Strategi Customer Relationship Management Nanny’s Pavillion 

Alam Sutera dalam Rangka Membangun Loyalitas Pelanggan?“ 
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I.4 Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka tujuan 

dari  penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi customer relationship 

management Nanny’s Pavillion Alam Sutera dalam mendapatkan dan 

mempertahankan loyalitas pelanggan. 

 
I.5 Kegunaan Penelitian 

 
1. Kegunaan Akademis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu para akademisi untuk 

memperkaya konsep dalam bidang customer relationship 

management. 

b. Meningkatkan pemahaman bagaimana customer relationship 

management dapat mempengaruhi suspek menjadi konsumen yang 

loyal. 

c. Mengetahui faktor-faktor yang dapat mendorong tingkatan loyalitas 

pelanggan yang dilihat dari segi ilmu komunikasi. 

 
2. Kegunaan Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukkan bagi pihak 

Nanny’s Pavillon untuk memperbaiki kualitas program customer 

relationship management Nanny’s Pavillon Alam Sutera untuk 

meningkatkan program Customer Relationship Management tersebut 

agar menjadi lebih baik. 



	   12	  

b. Mengetahui peran penting pelanggan bagi suatu restoran. 

 
 

I.6 Sistematika Penelitian 

 
Untuk memberikan gambaran mengenai tahapan dalam penelitian ini, maka 

disusun rancangan penelitian dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini mengurai latar belakang masalah, fokus penelitian, 

pertanyaan pokok, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

dan sistematika penelitian. 

 
 

BAB II   OBJEK PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan ruang lingkup dari penelitian ini yaitu 

(1) Sejarah singkat Nanny’s Pavillion, (2) Visi, misi, brand 

spirit dan brand value Nanny’s Pavillon, (3) Kegiatan 

customer relationship management Nanny’s Pavillion (4) 

Target market Nanny’s Pavillion, dan (5) Struktur 

organisasi perusahaan Nanny’s Pavillion. 

 
BAB III  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan konsep yang digunakan sebagai acuan 

dasar dalam penelitian ini yang berisi uraian-uraian 

mengenai (1) komunikasi (2) public Relations dan (3) 

customer relationship management 
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BAB IV   METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode penelitian, metode 

pengumpulan data, metode operasionalisasi konsep, dan 

metode pengujian data yang digunakan dalam penelitian. 

 
BAB V  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan mengenai data-data yang telah 

dikumpulkan beserta dengan analisanya yang didasarkan 

pada konsep-konsep  yang ada. 

 
 

BAB VI  PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang didasarkan 

pada hasil yang ditemukan di lapangan dengan konsep yang 

ada. 




