
Seminar Nasional Sistem dan Informatika 2006; Bali, November 17, 2006  SNSI06-010 

 59

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI 
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT:  

SEBUAH USULAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL 
 

Lena Ellitan1)   Lina Anatan2) 
Fakultas Ekonomi, Universitas Katholik Widya Mandala Surabaya1) 

Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha Bandung2) 
 lena@mail.wima.ac.id1)   lina.anatan@eco.maranatha.edu2) 

 
ABSTRACT 
Evaluating and managing customer relationship efficiently has becomes a major challenge in this new business 
competition. Companies need information about who their customers are, what their requirements, expectations, and 
assertions are, and how to satisfy their customers. The increasingly demanding customers have prompted many firms to 
implement customer relationship management (CRM). CRM is a management approach that seeks to create, develop, 
and enhance relationship with carefully targeted customer value and  corporate profitability. CRM is associated with the 
utilization of information technology to implement relationship marketing strategies. Modern CRM software package 
include front office applications that accesses customer and product data as well as back end system including financial, 
inventory, and enterprise resources planning (ERP). To be useful for successful CRM implementation, companies need to 
transform data into customer information and to integrate the information throughout the firms to develop customer 
knowledge. If CRM has been successfully implemented, it will enhance customer loyalty,increase profits, enhance 
company’s growth and improve marketing effectiveness. Many literatures have discussed the importance of CRM 
implementation. This paper gives proposed conceptual frameworks that identify many factors affecting CRM 
implementation supported by literatures. Those factors are organizational factors, human resources factors, and 
technology factors. 
Keywords: Customer Relationship Management, Information Technology, Conceptual Frameworks of CRM, Customer 
Knowledge Competence 
 
1.  Pendahuluan  
Fokus pada pelanggan merupakan kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan dalam persaingan bisnis 
saat ini. Untuk mencapai keunggulan kompetitif dengan fokus pada pelanggan, organisasi bisnis memerlukan informasi 
tentang siapa pelanggan mereka, apa yang pelanggan mereka inginkan, bagaimana kebutuhan pelanggan mereka 
dipuaskan dan faktor-faktor lain yang terkait. Customer Relatinship Management (CRM) merupakan strategi tentang 
bagaimana mengoptimalkan profitabilitas melalui pengembangan kepuasan pelanggan. CRM merupakan suatu strategi 
yang menitikberatkan pada semua hal yang terkait dengan fokus pada pelanggan. 
 
Yuang dan Chang (2001) mengemukakan bahwa pengetahuan akan pelanggan merupakan kunci kesuksesan CRM. Tanpa 
pengetahuan akan pelanggan yang disebarluaskan ke seluruh perusahaan, perusahaan bisa gagal memenuhi keinginan 
pelanggan. Upaya untuk memahami pelanggan dan memperkuat hubungan dengan pelanggan sangat penting dalam 
perekonomian yang dikendalikan oleh permintaan saat ini.  
 
Pelanggan yang puas dengan pelayanan perusahaan akan meningkatkan pembelian tidak hanya pembelian produk tetapi 
juga meningkatkan hubungan dengan perusahaan. Proses CRM mencakup bagaimana menghasilkan informasi untuk 
pelanggan melalui proses transaksi dan komunikasi, menganalisa dan mengambil tindakan berdasarkan informasi 
tersebut untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan.  
 
Jika CRM telah diimplementasikan secara tepat akan dapat membantu memperbaiki kepuasan pelanggan, meningkatkan 
loyalitas pelanggan, meningkatkan pendapatan, pertumbuhan, dan memperbaiki efisiensi pemasaran[15] mengemukakan 
bahwa implementasi CRM berarti menciptakan suatu organisasi yang berfokus pada pelanggan yang memerlukan proses 
pekerjaan baru, perubahan organisasi, dan perbaikan budaya organisasi.  Beberapa perusahaan berpendapat bahwa untuk 
memformulasikan dan mengimplementasikan CRM bukan suatu hal yang mudah karena adanya beberapa hambatan 
seperti kesalahan pemahaman konsep CRM dalam beberapa organisasi (Hoskin, 2001).  
 
Kebanyakan organisasi tersebut memandang CRM sebagai suatu teknologi dan mengabaikan hubungan CRM dengan 
perencanaan strategik. Teknologi seharusnya menjadi suatu alat bagi organisasi untuk menciptakan dan memelihara 
profitabilitas dan hubungan dengan pelanggan. Salah satu contoh teknologi yang berperan penting dalam implementasi 
CRM adalah ERP (Enterprise Resource Planning). 
 
Untuk mempelajari CRM terdapat dua pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan faktor dan pendekatan 
proses. Dalam pendekatan faktor terdapat beberapa atribut penting yang belum tercakup yaitu pemahaman implementasi 
dinamis tentang bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dan berubah selama proses implementasi. Sedangkan studi 
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dengan pendekatan proses memfokuskan pada implementasi dinamis tetapi pada umumnya dilakukan tanpa 
mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual atau variabel yang penting untuk mencapai keberhasilan implementasi 
CRM. Implementasi strategi CRM menarik perhatian para ahli manajemen karena pada kenyataannya strategi ini 
membutuhkan investasi yang besar. Kesuksesan implementasi CRM masih sangat rendah karena kurangnya pemahaman 
CRM[12]. Masih sedikit sekali penelitian yang dilakukan dalam bidang ini dan kebanyakan literatur yang ada berbasis 
pada pengalaman personal. 
 
Tulisan ini membahas pengembangan sebuah kerangka kerja konseptual yang mejelaskan konsep CRM sebagai suatu 
proses stratejik bukan hanya sekedar sebagai alat. Kerangka kerja dibentuk sebagai suatu basis pemahaman implementasi 
CRM yang lebih kompleks. Oleh karena itu identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan implementasi 
strategi sangat dibutuhkan. Model konseptual ini dikembangkan berdasarkan tiga faktor utama yang mempengaruhi 
implementasi CRM yaitu faktor organisasi, SDM, dan teknologi.  
 
Pembahasan akan diawali dengan latar belakang penulisan yang meliputi definisi CRM dan literatur yang membahas 
implementasi strategi CRM. Selanjutnya akan dibahas model konseptual CRM dan usulan kerangka kerja CRM. Pada 
bagian akhir tulisan ini akan dibahas upaya mengelola CRM melalui penciptaan kompetensi pengetahuan pelanggan dan 
diakhiri dengan simpulan. 
 
2.  CRM: Definisi Dan Strategi 
CRM merupakan suatu strategi pemasaran dalam memilih dan mengelola pelanggan untuk mengoptimalkan nilai dalam 
jangka panjang. CRM merupakan suatu desain strategi untuk memahami, mengantisipasi perilaku pelanggan, dan 
mengembangkan hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan.  
 
CRM mengintegrasikan, menganalisis, menyebarkan informasi tentang pelanggan, penjualan, dan efektivitas pemasaran 
untuk memberikan pelayanan yang lebih profesional dan personal kepada pelanggan. O’Donnul dan Moore (2001) 
mendefinisikan CRM sebagai suatu proses berkelanjutan yang didukung dengan infrastruktur pendukung dan 
pengetahuan tentang pelanggan untuk memberikan pelayanan secara personal dan lebih profesional atau dengan 
perkataan lain memperlakukan pelanggan sebagai aset strategik untuk menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan. 
 
Teknologi merupakan fasilitator dalam implementasi strategi CRM. Teknologi berfungsi untuk memfasilitasi akuisisi 
pengetahuan pelanggan dan melakukan analisis secara mendalam tentang pelanggan. Pengetahuan yang dimiliki tentang 
pelanggan dugunakan untuk memformulasikan strategi pemasaran dan perencanaan pemasaran sehingga perusahaan 
dapat mempertahankan pelanggan. Strategi ini menjadi faktor penting untuk mencapai keberhasilan perusahaan dalam 
membangun hubungan personal dengan pelanggan melalui bermacam metode  komunikasi. Melalui interaksi dengan 
pelanggan, organisasi dapat mempertahankan dan memelihara hubungan dua belah pihak yang saling menguntungkan 
sehingga pada akhirnya loyalitas pelanggan dapat ditingkatkan melalui peningkatan nilai-nilai seperti kepercayan, 
pengalaman pelanggan, dan keuntungan yang didapat.  
 
Salah satu aset penting dalam organisasi bisnis adalah hubungan yang kuat dengan pelanggan, tetapi akses pengetahuan 
pelanggan merupakan hambatan untuk mencapai praktik CRM yang efektif. Strategi CRM membutuhkan integrasi front 
office dan back office serta sentralisasi data yang terkait dengan pelanggan. Untuk mencapai kondisi tersebut perlu 
keselarasan antara sumber daya manusia (SDM), proses dan teknologi. Semua dapat dicapai jika organisasi mampu 
menciptakan segmentasi pelanggan, investasi teknologi, pelatihan karyawan dan perubahan struktur serta budaya 
organisasi yang radikal. Pengelolaan hubungan pelanggan memerlukan profil pelanggan yang akurat yang terdefinisi dan 
teridentifikasi. Data dari semua pelanggan harus diintegrasikan untuk mewakili suatu pandangan. 
 
Moglore (2001) mengemukakan bahwa CRM terkait dengan pengembangan strategi yang berfokus pada pelanggan. 
Strategi memerlukan pendesainan kembali departemen meski peran dan tanggung jawab individual memerlukan proses 
reengineering serta dukungan teknologi baru. CRM melibatkan suatu proses untuk menemukan, memelihara pelanggan, 
memaksimalkan profitabilitas dan kepuasan pelanggan. CRM dipandang sebagai suatu strategi bisnis untuk 
mengembangkan dan menjaga hubungan yang berkesinambungan yang saling menguntungkan dengan menyampaikan 
nilai pada pelanggan. Untuk menjamin keberhasilan implementasi CRM, organisasi perlu beradaptasi dengan filosofi 
yang berfokus pada pelanggan[12]. 
 
Organisasi yang berfokus pada pelanggan menekankan pada integrasi secara penuh pada semua pelanggan, tidak hanya 
mengintegrasikan penjualan, pemasaran, dan fungsi pelayanan pelanggan tapi juga fungsi-fungsi non pemasaran (Shet, et 
al., 2000). Strategi ini memerlukan keselarasan antara SDM, proses, dan teknologi untuk mencapai pertumbuhan dan 
profitabilitas. Dengan perkataan lain, CRM tidak hanya memfokuskan pada marketing atau pelayanan pelanggan tapi 
juga usaha dalam keseluruhan organisasi.  
 



Seminar Nasional Sistem dan Informatika 2006; Bali, November 17, 2006  SNSI06-010 

 61

3.  Implementasi CRM 
Strategi yang baik jika diimplementasikan dengan tidak tepat tidak akan dapat memberikan manfaat yang nyata. Hal ini 
mengakibatkan menarik minat para akademisi, konsultan, dan eksekutif pemasaran untuk mendalami isu implementasi 
CRM (Ahmed & Rafiq, 1991). Implementasi strategi telah didiskusikan dalam disiplin ilmu yang berbeda-beda seperti 
teknologi informasi[15], strategi organisasi[13], kebijakan publik (Pressman & Aaron, 1979), dan inovasi teknologi 
(Leonard & Barton, 1988).  
 
Penelitian tentang implementasi strategi dalam literatur manajemen dapat dikategorisasikan dalam dua area penting yaitu 
pandangan struktural dan pandangan interpersonal (Skivington & Daft, 1991). Pandangan struktural berpendapat bahwa 
hubungan yang tepat diantara struktur dan pengendalian dapat diciptakan, dalam pandangan ini lingkungan sangat 
menentukan kesuksesan implementasi strategi. Sedangkan pandangan interpersonal berpendapat bahwa implementasi 
strategi dapat dipengaruhi oleh fenomena seperti tingkat pembagian pemahaman yang ada diantara manajer (Wollridge & 
Floyd, 1989), sejauh mana usaha manajer dalam mencapai tujuannya[16], dan bagaimana hubungan antara pimpinan 
dengan bawahannya. 
 
Dari sudut pandang pemasaran, hanya sedikit sekali studi yang mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi formulasi 
strategi. Pentingnya tujuan kerjasama dalam sebuah organisasi berkaitan erat dengan kesuksesan hubungan dengan 
pelanggan  (Tjosvold et al., 1993). Sebaliknya, Rechard and Perrien (1999) berpendapat bahwa budaya organisasi dan 
pengetahuan karyawan tentang pelanggan dan bisnis mereka merupakan faktor penting untuk mensukseskan 
implementasi strategi. 
 
Tidak ada tujuan lain untuk mengenali pelanggan selain memberikan pelayanan yang lebih baik, tetapi perkembangan 
teknologi informasi memungkinkan strategi CRM untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. 
Penelitian tentang implementasi strategi CRM yang ada bertujuan untuk menguji faktor-faktor penentu kesuksesan 
implementasi CRM. Dalam penelitiannya, Riddle (1999) menemukan bahwa perubahan budaya organisasi, perbaikan 
proses, dan perbaikan teknologi, merupakan tiga prediktor penting yang menentukan kesuksesan implementasi CRM. [3] 
menyarankan suatu perencanaan yang berfokus pada pelanggan.  
 
Dalam analisisnya ia menegaskan kembali bahwa peran dan tanggung jawab karyawan, reengineering proses kerja, dan 
dukungan CRM software merupakan empat tahap implementasi CRM secara tepat. Stifler (2001) mengemukakan 
beberapa karakteristik kesuksesan implementasi CRM. 
 
 Jika strategi CRM tidak diimplementasikan dengan tepat, sasaran dan tujuan manajemen tidak akan dapat tercapai. 
Kesalahan yang timbul bisa diakibatkan oleh kurangnya dukungan manajemen puncak dan tidak adanya hubungan 
strategi CRM dengan perencanaan strategik. Menurutnya, penelitian dibidang implementasi strategi CRM saat ini masih 
baru dan belum ada model konseptual yang dikembangkan untuk mengidentifikasi anteseden yang menentukan 
kesuksesan implementasi strategi CRM dan bagaimana dampaknya terhadap kinerja perusahaan.  
 
Meskipun penelitian-penelitian dalam bidang implementasi strategi sebelumnya menawarkan beberapa pandangan 
tentang proses implementasi, isu penelitian saat ini memfokuskan pada isu CRM dari sudut pandang teknologi dan tidak 
banyak penelitian yang telah dilakukan dalam implementasi strategi CRM. Tulisan ini menunjukkan keterbatasan 
penelitian-penelitian sebelumnya dalam beberapa cara. Tulisan ini memberikan kontribusi dengan mengidentifikasi 
beberapa faktor penting yang mempengaruhi kesuksesan implementasi strategi CRM dan implikasinya terhadap kinerja 
perusahaan. Secara spesifik, tulisan ini membahas sebuah kerangka kerja konseptual yang mengidentifikasi faktor-faktor 
penentu kesuksesan implementasi strategi CRM dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan. 
 
4.  Model Konseptual CRM 
Dengan menelaah literatur yang ada, penulis mengusulkan suatu model konseptual yang membahas tiga faktor penting 
yang menentukan kesuksesan implementasi CRM yaitu faktor organisasional, sumber daya manusia (SDM), dan 
teknologi. Faktor organisasi mencakup struktur, reengineering, cross-functional cooperation, dan budaya. Faktor SDM 
mencakup dukungan manajemen puncak, komunikasi efektif, pelatihan karyawan, dan pemberdayaan pelanggan. Dan 
faktor ketiga adalah faktor teknologi yang juga memainkan peran penting dalam implementasi strategi CRM.  
 
4.1 Faktor-Faktor Organisasi 
 
4.1.1 Struktur Organisasi 
Struktur organisasi mendefinisikan garis otoritas, komunikasi, dan spesifikasi mekanisme dimana tugas-tugas organisasi 
dan program-program diselesaikan. Struktur organisasi merupakan konfigurasi formal dari peran, prosedur, dan 
manjemen implementasi strategi CRM dengan mengubah peraturan, merevisi blue print struktur organisasi atau menulis 
kembali tulisan yang telah ada[2]. Menurut Drazin dan Howard (1984), struktur organisasi merupakan kunci pelaksanaan 
strategi organisasi. 
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Candler(1962) menyatakan bahwa manajemen dalam suatu organisasi mungkin mengubah struktur formal untuk 
mengimplementasikan perilaku baru yang sesuai dalam suatu strategi baru dalam struktur internal organisasi merupakan 
faktor penting bagi implementasi CRM. Secara konseptual, suatu organisasi mungkin memiliki struktur yang tidak 
mendukung implementasi CRM. Untuk menjamin keberhasilan implementasi CRM, organisasi harus menyusun sumber 
daya yang dimiliki untuk mencapai efisiensi dalam hubungan dengan pelanggan (Lehman, 1999). Tidak cukup jika hanya 
satu fungsi saja yang berfokus pada pelanggan, tetapi harus keseluruhan organisasi. Mempertahankan pelanggan yang 
sudah dimiliki dan menciptakan loyalitas pelanggan akan menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. 
Organisasi yang kurang rigid, terstruktur, dan fokus pada internal organisasi akan kurang sukses dalam 
mengimplementasikan CRM daripada organisasi yang menfokuskan pada pelanggan dan fleksibel. Oleh karena itu, 
struktur organisasi sangat penting dan menjadi faktor penentu kesuksesan implementasi CRM. 
 
4.1.2 Reengineering Proses Kerja 
Reengineering didefinisikan sebagai pemikiran kembali dan desain proses bisnis yang radikal untuk mencapai perbaikan 
yang daramatis baik dalam hal biaya, kualitas, pelayanan, dan kecepatan (Hammer & Champhy, 1993). Tidak dapat 
dielakkan bahwa proses bisnis dibentuk untuk disesuaikan dengan strategi baru untuk menambah nilai pelanggan dan 
menciptakan efisiensi internal. Dalam sudut pandang holistik, untuk mencapai kesuksesan implementasi CRM, proses 
CRM perlu diintegrasikan dalam organisasi. Hal ini berarti bahwa proses untuk identifikasi, penarikan, dan 
pengembangan pelanggan harus berorientasi pada pelanggan. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus 
yang signifikan, perubahan organisasi memerlukan proses kerja individual, membuat proses baru, dan mendapat 
persetujuan dari pihak manajemen. 
 
Beberapa proses implementasi CRM mengalami sedikit masalah ketika organisasi berusaha untuk mengubah proses 
bisnis yang sudah ada dengan proses bisnis baru tanpa mengubah filosofi bisnis. Perusahaan mungkin bisa melakukan 
otomatisasi pemasaran, penjualan, dan proses pelayanan pelanggan mereka tetapi investasi dalam otomatisasi tidak 
menjamin kesuksesan hubungan dengan pelanggan jika proses bisnis baru tidak diadopsi. Oleh karena itu reengineering 
merupakan faktor penting dalam implementasi strategi CRM.  
 
4.1.3 Cross-Functional Cooperation 
Implementasi strategi CRM memerlukan kerjasama dari semua fungsi dalam suatu organisasi. Kerjasama dan usaha 
diantara beberapa fungsi organisasi merupakan cara untuk mensuksekan implementasi strategi bisnis (Noble, 1999). 
Organisasi harus menilai peran semua departemen yang terkait dengan pelanggan. Untuk menjamin keberhasilan 
implementasi strategi organisasi perlu memfokuskan pada tujuan umum, memastikan peran yang seimbang antara semua 
area fungsional, dan menetapkan cara komunikasi terbaik dalam seluruh organisasi. 
 
CRM memperkenalkan kerjasama lintas fungsional dalam organisasi dan beberapa proses perubahan yang mencakup 
informasi antar departemen. Dukungan dan koordinasi dari bermacam departemen terkait sangat penting untuk 
mengimplementasikan strategi CRM. Keselarasan antar SDM, tujuan karyawan dengan tujuan stratejik juga sangat 
diperlukan. Semua departemen harus bekerjasama dalam suatu arahan yang sama. Isu penting dalam hal ini adalah 
tingkat kerjasama lintas fungsional dapat meningkatkan kemungkinan kesuksesan implementasi strategi CRM 
  
4.1.4 Budaya Organisasi 
Budaya organisasi merupakan kunci kesuksesan implementasi strategi karena budaya merupakan kekuatan yang 
memberikan fokus, motivasi, dan norma (Aaker, 1998). Deshpande dan Webmaster (1997) mendefinisikan budaya 
sebagai pola pembagian nilai dan kepercayaan yang membantu individu untuk menyadari fungsi mereka dan memberikan 
norma-norma perilaku dalam organisasi. Penekanan pada share value seperti pelayanan pelanggan secara berbeda dan 
pelayanan pelanggan terbaik akan benar-benar membantu upaya implementasi strategi CRM. 
 
Budaya merupakan suatu indikator kesiapan perusahaan untuk mengadopsi sistem CRM. Kesalahan dalam implementasi 
CRM diakibatkan adanya budaya penolakan untuk berubah, disisi lain perubahan organisasi menjadi disiplin yang 
penting dalam penelitian. Organisasi seharusnya memiliki identitas perusahaan yang kuat dan terbuka terhadap 
perubahan. Penekanan pada kualitas sebagai suatu kemauan dan keinginan yang kuat untuk menerima teknologi baru 
akan membantu usaha implementasi CRM. Dalam kondisi ini, manajemen harus memiliki komitmen yang kuat untuk 
menggunakan sistem untuk mencapai tujuan bisnis (Roberston & Gatignon, 1986). Isu penting dalam hal ini adalah 
sejauh mana budaya organisasi dapat meningkatkan kesuksesan implementasi CRM, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
budaya yang berorientasi pada fokus pelanggan dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi strategi CRM. 
 
4.2  Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) 
 
4.2.1 Dukungan dan Komitmen Manajemen  
Komitmen manajemen dalam bidang sumber daya perusahaan menunjukkan seberapa besar kepedulian manajemen 
puncak untuk memberikan sumber daya teknologi dan finansial yang cukup untuk mencapai kesuksesan implementasi 
strategi CRM. Noble (1999) mengemukakan bahwa dukungan manajemen merupakan faktor penting dalam proses 



Seminar Nasional Sistem dan Informatika 2006; Bali, November 17, 2006  SNSI06-010 

 63

implementasi strategi. Summer (1999) menyarankan manajemen harus memastikan bahwa mereka konsisten dalam 
memberikan signal yang tepat pada bawahan atau staf mereka jika mereka ingin bawahannya bertindak sesuai dengan 
ambisi perusahaan mereka. Dalam kasus ini, keinginan dan kemampuan manajemen puncak untuk memperkenalkan 
kebijakan dan aktivitas yang didasarkan pada informasi berbasis pasar akan mempengaruhi seberapa responsif organisasi  
tersebut terhadap pasarnya (Mekdom, 1996). Manajemen puncak harus memiliki komitmen akan keterlibatan dan 
keinginannya untuk mengalokasikan sumber daya yang bernilai untuk usaha implementasi strategi dan kesuksesan ERP 
(Holland dan Gibson, 1999). Manajemen harus menjadi bagian dari implementasi CRM. Tetapi dalam kenyataannya, 
manajemen puncak beberapa organisasi masih melihat implementasi CRM sebagai tantangan teknologi utama dan 
menyerahkan tanggung jawab tersebut pada departemen teknologi informasi.  
 
4.2.2 Komunikasi dan Interaksi 
Penyebaran informasi ke semua karyawan merupakan faktor paling penting dalam implementasi CRM. Beberapa 
karyawan tidak memahami filosofi CRM dan meragukan efektivitas strategi CRM sehingga sangat penting bagi masing-
masing individu untuk mendapatkan informasi dan pelatihan tentang bagaimana cara kerja CRM. Hambatan strategi yang 
baru sangat mungkin karena karyawan merasa otomatisasi dalam pemasaran penjualan dan pusat pelayanan didesain 
untuk menggantikan posisi dan tugas mereka.  
 
Manajemen puncak dapat menciptakan kepedulian tentang CRM yang lebih efektif dengan mengkomunikasikan 
keuntungannya pada karyawan. Kurangnya komunikasi antar individu dalam organisasi dapat memberikan gambaran 
yang tidak lengkap pada pelanggan. Komunikasi yang jelek mengakibatkan strategi CRM diimplementasikan tanpa 
dukungan yang tepat. Oleh karena itu untuk mencapai kesuksesan implementasi CRM, karyawan perlu memiliki 
informasi untuk membuat keputusan yang tepat.  
 
Hambrik and Cannela (1989) menekankan pentingnya interaksi lateral dan vertikal dalam proses implementasi strategi. 
Beberapa petunjuk yang mereka berikan untuk mencapai kesuksesan implementasi strategi meliputi: 1). Memiliki input 
dan partisipasi organisasi yang luas pada tahap formulasi strategi, 2). Menilai rintangan terbesar dalam implementasi 
strategi, 3). Membuat keputusan yang cepat dan tepat dalam beberapa hal penting seperti komitmen sumber daya, 
struktur organisasi, dan mekanisme imbalan, 4) menjual strategi untuk semua anggota organisasi yang terlibat baik secara 
vertical maupun lateral, dan 5). Menyesuaikan dan merespon kejadian-kejadian dan trend yang muncul. Isu penting 
dalam hal ini adalah bahwa komunikasi antar anggota dalam organisasi dan dalam semua hal pelanggan seharusnya 
konsisten dengan sasaran dan tujuan strategi CRM. Oleh karena itu, komunikasi dan interaksi diharapkan dapat 
mempengaruhi kesuksesan implementasi strategi CRM secara positif.  
 
4.2.3 Pelatihan Tenaga Kerja 
Cara terbaik untuk mengubah kebiasaan kerja karyawan dan memastikan kesuksesan implementasi CRM adalah melalui 
pelatihan yang efektif. Program pelatihan seharusnya mengajarkan kepada pengguna bagaimana mengakses dan 
menggunakan informasi yang dibutuhkan informasi yang dibutuhkan, mengkomunikasikan dengan pelanggan dan 
memastikan bahwa karyawan diberikan pelatihan tentang teknologi CRM khususnya tentang otomatisasi.  
 
Karyawan seharusnya dilatih dalam bidang ini untuk memahami bagaimana mempertahankan dan memuaskan pelanggan 
untuk mencapai strategi dan tujuan CRM. Strategi CRM dapat berhasil bila karyawan dan pengguna memahami 
pentingnya strategi dan bagaimana strategi tersebut membantu pekerjaan mereka. Weintraub (1993) mengemukakan 
bahwa ketrampilan dan kemampuan individual sangat penting untuk mencapai kesuksesan implementasi CRM. Mereka 
juga mengemukakan bahwa sumber daya pengetahuan mungkin memiliki pengaruh positif pada implementasi inovasi. 
Kurangnya pelatihan dan pengembangan karyawan dalam CRM akan mengakibatkan kurang efektifnya pembuatan 
keputusan dan pencapaian hasil yang tidak maksimal. 
 
4.2.4 Pemberdayaan Karyawan 
Filosofi fokus pada pelanggan dan mempertahankan hubungan jangka panjang dengan pelanggan memerlukan 
keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan merupakan faktor penting dalam kesuksesan implementasi strategi dan 
telah banyak dibahas dalam literatur implementasi strategi manajemenm kualitas (Mehra et al., 2001). Pada umumnya, 
karyawan merupakan contact person pertama ketika pelanggan mendekati organisasi untuk melakukan pembelian produk 
maupun jasa. 
 
 Jika karyawan dilibatkan dalam pembuatan keputusan dalam hubungan dengan pelanggan dan memberikan sumber daya 
yang penting yang akan meningkatkan pelayanan pelanggan. Untuk meningkatkan kepedulian akan tanggung jawab 
sesama karyawan, pemberdayaan karyawan juga dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi karyawan (Ahire&Rana, 
1995). Pemberdayaan karyawan untuk membuat keputusan yang relevan dengan tugas mereka akan meningkatkan 
keterlibatan karyawan.  
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4.3 Faktor Teknologi 
Ketika perusahaan menyusun kembali pelanggannya, mereka menciptakan kondisi akan perlunya informasi bagi penjual 
mereka. Hal ini dapat memberikan keuntungan yang signifikan seperti penurunan biaya, memperbaiki efisiensi karyawan, 
keputusan bisnis yang lebih baik, pengembangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pelanggan [12]. 
Oleh karena itu, teknologi memainkan peranan penting dalam implementasi strategi CRM. Fokus utama dalam 
implementasi CRM adalah integrasi sistem yang berfokus pada pelanggan untuk mendukung visi strategik perusahaan. 
 
Teknologi CRM memungkinkan manajemen untuk mengelola data pelanggan dan membuang informasi serta 
pengetahuan tentang pelanggan mereka. Integrasi teknologi CRM seperti data warehouse, data mining dengan sistem 
operasional front-end dan back-end menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam organisasi. Tanpa teknologi akan sangat 
sulit untuk mengimplementasikan strategi CRM karena interaksi pelanggan dalam segala hal memerlukan penggunaan 
teknologi (email, telepon, web, call centers).  
 
Untuk menyimpan informasi tentang pelanggan dan menganalisa informasi dalam strategi pemasaran, teknologi 
memainkan peranan penting, sehingga dapat disimpulkan teknologi teknologi dapat meningkatkan implementasi strategi 
CRM. 
 
5.  Mengelola CRM Melalui Penciptaan Kompetensi Pengetahuan Pelanggan 
Seperti dibahas sebelumnya, pelanggan merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan perusahaan untuk 
bertahan hidup dalam persaingan bisnis dan bahkan mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan.  Untuk mencapai 
tujuan perusahaan tersebut, perusahaan harus bisa mendesain kembali kegiatan organisasi internal untuk menyesuaikan 
dengan perubahan lingkungan bisnis.  
 
Dalam mendesain ulang kegiatan bisnis ini tantangan utama yang harus dihadapi perusahaan adalah bagaimana 
mengevaluasi dan mengelola hubungan dengan pelanggan secara efisien. Untuk  itu perusahaan harus memanfaatkan 
teknologi informasi CRM sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan dan memperoleh informasi 
tentang pelanggan, bahkan perusahaan dapat mengevaluasi kondisi perusahaan dan profitabilitas yang diperoleh dengan 
adanya pengelolaan hubungan yang baik dengan pelanggan. Paket software CRM modern yang biasa digunakan 
mencakup front office application untuk mengakses data produk dan pelanggan seperti halnya implementasi back-end 
systems yang mencakup masalah finansial, persediaan, dan enterprise resource planning (ERP). 
 
Implementasi CRM merupakan kesempatan bagi perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif dengan 
menyampaikan nilai pada pelanggan. Tetapi implementasi software CRM saja untukmengelola hubungan dengan 
pelanggan tidak menjamin akan memberikan hasil yang memuaskan. Beberapa peneliti menyimpulkan kesuksesan 
implementasi CRM ditentukan oleh isu internal organisasi dan kemampuan untuk mengakses informasi yang relevan 
(Rigby et al, 2002; Ernst & Young, 2001). Untuk itu kesuksesan implementasi CRM sangat ditentukan oleh adanya 
perubahan dalam organisasi untuk dalam mengelola informasi tentang pelanggan. Jadi perusahaan tidak hanya sekedar 
tahu banyak tentang perilaku pelanggan mereka tetapi harus bisa memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk 
menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. 
 
Pentingnya pengetahuan berbasis kompetensi (knowledge-based competence) telah dibahas baik dalam literatur 
pemasaran[8,14] maupun literatur strategi[26]. Kompetensi perusahaan merupakan sekelompok ketrampilan yang kompleks 
dan proses pembelajaran secara kolektif yang diperoleh melalui proses organisasi. Kompetensi perusahaan mencakup 
kompetensi pengetahuan tentang pasar (market knowledge competence) dan kompetensi pengetahuan pelanggan 
(customer knowledge competence). Pengetahuan pasar sebagai informasi yang terorganisir dan terstruktur tentang pasar 
yang dihasilkan dari proses secara tersistematis[23]. Sedangkan kompetensi pengetahuan pasar merupakan proses untuk 
menghasilkan dan mengintegrasikan pengetahuan pasar. Demikian juga dengan pengetahuan pelanggan dan kompetensi 
pengetahuan pelanggan. Pengetahuan pelanggan didefinisikan sebagai infoormasi yang sistematis tentang pelanggan, 
sedangkan kompetensi pengetahuan konsumen merupakan proses untuk mengasilkan informasi tentang pelanggan.  
 
Kompetensi pengetahuan pelanggan dibentuk berdasarkan empat proses organisasi yang meliputi: 1) proses informasi 
pelanggan, 2) marketing- information technology interface, 3) keterlibatan manajemen puncak, 4) Evaluasi karyawan dan 
sistem imbalan. Komponen pertama, proses informasi pelanggan, merupakan suatu proses organisasional untuk 
menghasilkan pengetahuan tentang pelanggan, sedangkan tiga komponen selanjutnya merupakan proses organisasi untuk 
mengintegrasikan pengetahuan pelanggan dalm organisasi.   
 
Proses informasi pelanggan merupakan sekumpulan aktivitas untuk menghasilkan pengetahuan pelanggan tentang 
kebutuhan mereka saat ini dan kebutuhan potensial mereka akan produk dan jasa dimasa yang akan datang. Marketing- 
information technology interface merupakan proses dimana bidang pemasaran dan teknologi informasi saling 
berkomunikasi dan bekerjasama satu sama lain untuk memberikan pelayanan dan kepuasan pada pelanggan. Keterlibatan 
manajemen puncak merupakan proses dimana manajemen puncak mau memberikan dukungannya dalam proses 
menghasilkan dan mengintegrasikan pengetahuan tentang pelanggan dalam organisasi. Sedangkan evaluasi pelanggan 
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dan sistem imbalan terkait dengan proses organisasi dalam menyelaraskan perilaku karyawan dengan tujuan perusahaan 
untuk menghasilkan dan mengintegrasikan pengetahuan pelanggan dalam strategi pemasaran.  
 
Kompetensi pengetahuan tentang pelanggan tidak dapat ditiru karena proses menghasilkan dan mengintegrasikan 
pengetahuan pelanggan melekat atau berada didalam aktivitas organisasi dan tidak dapat diamati dari luar perusahaan.  
Kompetensi pengetahuan tentang pelanggan juga bersifat immobile karena proses tersebut diciptakan didalam perusahaan 
dan tidak dapat dibeli di pasar.  
 
Oleh karena itu penciptaan kompetensi pengetahuan pelanggan tidak hanya merupakan sumber keunggulan kompetitif 
perusahaan tetapi juga merupakan kompetensi khusus (distinctive competence) yang harus dipelihara dan dikembangkan 
dalam perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Semua data tentang pengetahuan pelanggan yang dimiliki 
perusahaan dan tersimpan dalam paket software CRM harus ditransformasikan dan informasi pelanggan untuk kemudian 
informasi tersebut diintegrasikan perusahaan untuk menghasilkan pengetahuan konsumen yang berperan besar dalam 
mencapai keberhasilan implementasi CRM dan mencapai tujuan perusahaan untuk meraih keunggulan kompetitif 
berkelanjutan.  
 
6.  Kesimpulan 
Perusahaan selalu berusaha mencari cara untuk menciptakan hubungan yang dekat dengan pelanggan karena pelanggan 
yang loyal merupakan sumber keuntungan dan keunggulan kompetitif perusahaan. Dengan makin berkembangnya 
teknologi CRM, perusahaan tidak hanya memiliki motivasi tetapi mereka benar-benar berusaha menciptakan hubungan 
yang dekat dan menciptakan serta menyampaikan nilai kepada pelanggan.  
 
Tulisan ini membahas suatu model konseptual untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi 
strategi CRM. Ada banyak faktor yang mempengaruhi implementasi CRM tetapi hanya tiga faktor saja yang didukung 
oleh literature yang ada. Model konseptual ini memberikan kontribusi pada munculnya penelitian dalam bidang CRM 
dan memberikan masukan bagi penelitian selanjutnya tentang implementasi strategi CRM.  
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