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Prakata

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil’alamin, penulis 
menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT, yang telah 
memberikan berkah, rahmat, ilmu dan karunia yang melimpah 
kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan buku 
referensi ini. Buku ini berjudul “Meningkatkan Kinerja Pemasaran: 
Sebuah Pendekatan Business to Business”. 

 Secara singkat buku ini berisi mengenai strategi peningkatan 
kinerja pemasaran suatu perusahaan, melalui optimalisasi modal 
relasional dan kemampuan membangun ikatan yang kuat dengan 
pelanggan. Pengembangan konseptual dalam buku ini secara khusus 
dibangun dengan pendekatan hubungan antar entitas bisnis (Business 
to Business/B2B), yang dilakukan melalui aktor-aktor masing-masing 
pihak yang saling berinteraksi. Penulis telah melakukan sintesa dari 
teori-teori dan dan konsep-konsep dasar dalam ilmu manajemen 
pemasaran untuk melahirkan sebuah konsep kebaharuan yang 
komprehensif. Hakikat, makna, dan value yang dikembangkan dalam 
buku ini sangat relevan untuk diterapkan pada konteks hubungan 
kemitraan antar perusahaan maupun rekanan bisnis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari 
berbagai pihak maka buku ini tidak mungkin dapat terselesaikan. 
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Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-
tingginya dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada 
para kolega, rekan sejawat, para narasumber, dan kepada semua 
pihak yang telah membantu terwujudnya buku referensi bidang 
manajemen pemasaran ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih belum 
sempurna. Oleh karena itu, segala masukan, saran, maupun kritikan 
yang konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan 
buku ini. Dengan demikian buku ini dapat berkontribusi bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi sumber rujukan 
atau referensi dalam bidang manajemen pemasaran. Akhir kata, 
peneliti mengucapkan terima kasih, dan semoga buku ini dapat 
bermanfaat bagi kita semua. 

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Purworejo, 3 Agustus 2022 

Penulis,

Dr. Murry Harmawan Saputra, S.E., M.Sc.
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A. Perubahan Paradigma Pemasaran

Saat ini konsep dan paradigma dalam bidang pemasaran terus 
mengalami perkembangan dan evolusi secara bertahap (Homburg, 
Jozić, dan Kuehnl, 2015). Dalam dekade terakhir, berjejaring dan 
berkolaborasi merupakan isu sentral dalam pengelolaan bisnis saat 
ini (Liao dkk., 2017). Proses evolusi konsep dan paradigma pemasaran 
tersebut selalu dijadikan isu penting oleh para peneliti maupun penulis 
sebagai pengantar dalam konsep pemasaran modern (Watson, Worm, 
Palmatier, dan Ganesan, 2015). Paradigma pemasaran yang semula 
transactional oriented telah bergeser menjadi relational oriented (Morgan 
dan Hunt, 1994). Sehingga, fokus perusahaan yang semula product 
oriented bergeser menjadi customer oriented, bahkan berkembang lagi  
menjadi social oriented. Perkembangan dan pergeseran paradigma 
dalam dunia pemasaran telah membawa banyak konsekuensi dan 
implikasi baik secara praktis maupun teoritis. 

Perubahan paradigma dalam pemasaran juga telah dibahas 
dengan baik melalui konsep-konsep dan kajian-kajian yang 
dikemukakan oleh Vargo dan Lusch ( Vargo, 2004; Vargo dan Lusch, 
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2017). Vargo dan Lusch menjelaskan pergeseran logika baru dalam 
bidang pemasaran, yaitu mengenai perubahan konsep Goods-Dominant 
Logic (GDL) yang mengarah menjadi Service-Dominant Logic (SDL). 
Banyak para akademisi dan praktisi menyepakati bahwa keunggulan 
kompetitif dapat ditingkatkan melalui kualitas layanan (Karmarkar, 
2004). Dalam konsep SDL, mengisyaratkan bahwa setiap perusahaan 
yang ingin memiliki keunggulan kompetitif secara berkelanjutan 
membutuhkan meta kompetensi, yaitu; kompetensi kolaboratif, 
kompetensi absorptif, dan kompetensi adaptif dalam menghadapi 
lingkungan yang kompleks, dinamis, dan bahkan bergolak (Lusch 
dkk., 2007). Peran kompetensi berupa pengetahuan dan keahlian 
manusia semakin dianggap lebih dominan dibanding aset berwujud. 
Kedudukan operand resource (sumberdaya fisik) digantikan oleh operant 
resource (sumberdaya non fisik) yang bersifat tidak tampak atau 
intangible. Selain terjadi pergeseran aset dari tangible ke intangible, SDL 
juga mengubah paradigma pertukaran (exchange) menjadi mekanisme 
proses yang melibatkan domain information, knowledge, interactivity, 
connectivity dan relationship (Vargo dan Lusch, 2004).

Dalam teori Service-Dominant Logic, layanan merupakan proses 
melakukan sesuatu untuk penciptaan nilai, dengan melibatkan pihak 
lain sehingga perusahaan akan bersifat dinamis dan kolaboratif. 
Konsep ini tidak hanya berlaku pada hubungan antara perusahaan 
dengan konsumen perorangan, namun juga berlaku dan relevan 
pada hubungan antar perusahaan (Business to Business) (Chatterjee, 
2017; Korhonen-Sande dan Sande, 2014). Selanjutnya pergeseran 
paradigma-paradigma tersebut telah menjadi pedoman baru bagi para 
pemasar (marketer) dalam merancang strategi-strategi pemasaran agar 
mampu mencapai tujuan perusahaan yaitu memperoleh keuntungan 
yang berkelanjutan (sustainable profitability) melalui peningkatan 
keunggulan bersaing perusahaan dan optimalisasi kinerja pemasaran 
(Line dan Runyan, 2014).
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Optimalisasi kinerja pemasaran merupakan cerminan optimalisasi 
kinerja bisnis secara keseluruhan. Hal tersebut merupakan sebuah 
keharusan bagi eksistensi suatu perusahaan. Memastikan adanya 
peningkatan pelanggan baru, adanya pertumbuhan penjualan, 
kemampuan memperluas cakupan pasar, dan pertumbuhan konsumen 
secara keseluruhan, merupakan faktor yang tak terpisahkan untuk 
mewujudkan sebuah kinerja bisnis dan eksistensi sebuah usaha 
(Akdoğan dan Durak, 2016). Oleh karena itu, sangat penting bagi 
sebuah perusahaan untuk terus berupaya memahami faktor-faktor 
yang dapat meningkatkan kinerja penjualan secara komprehensif. 

Banyak konsep dan strategi-strategi yang terus dikembangkan 
untuk dapat mendukung upaya meningkatkan Kinerja Pemasaran. 
Meskipun demikian, dengan kondisi persaingan pasar yang sangat 
ketat seperti saat ini, dimana pelaku dalam sebuah industri yang saling 
bersaing, jumlahnya semakin banyak dan konsumen mempunyai 
daya untuk memilih, maka perusahaan perlu mengevaluasi dan 
memastikan kembali posisi pasar dari bisnisnya, agar tetap menjadi 
pilihan utama bagi pelanggan dan mampu memberikan keuntungan 
pada semua stakeholdernya. Hal tersebut penting agar bisnis yang 
dijalankan dapat terus eksis, berkelanjutan dan berkembang dengan 
baik (Bansal dan DesJardine, 2014).

Merujuk pada konsep-konsep bisnis yang berkelanjutan, 
maka suatu perusahaan akan dapat mencapai tujuan bisnis dan 
meningkatkan nilai jangka panjangnya ketika perusahaan mempunyai 
modal relasional (Relational Capital) yang unggul dibanding perusahaan 
pesaing (Jeaneth, 2007; Silvio dkk., 2016). Modal relasional adalah 
sebuah konsep strategis yang berguna sebagai pendorong ikatan yang 
dapat saling menguatkan antara perusahaan dengan pelanggan, baik 
pelanggan perorangan maupun perusahaan lain (business to business). 
Hal ini penting dilakukan oleh perusahaan agar program-program 
pemasaran yang direncanakan oleh perusahaan dapat berjalan efektif 
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sesuai perencanaan dan tujuan perusahaan. Hal tersebut sangat 
penting agar perusahaan dapat mengefektifkan hubungan dengan 
pelanggan secara berkelanjutan dan saling menguntungkan (De 
Clercq dan Sapienza, 2006). Menurut Ma (2004) perusahaan sangat 
memerlukan kerjasama dan kolaborasi yang efektif dengan pihak 
lain, untuk memperoleh keunggulan bersaing di era persaingan yang 
semakin ketat. Modal relasional diidentifikasi oleh para manajer 
sebagai modal kepemilikan pelanggan bagi perusahaan, dan berperan 
sebagai faktor utama sumber pendapatan perusahaan (Martini dkk., 
2016; Sussan, 2012). 

Kajian studi ini dilatarbelakangi adanya kesenjangan penelitian 
atau perbedaan (inkonsistensi) hasil studi empiris pada pada 
hubungan antara modal relasional dan kinerja pemasaran. Beberapa 
studi mengenai modal relasional  terhadap kinerja pemasaran masih 
menyisakan perbedaan hasil dan proses peran hubungan, dan hal ini 
menyebabkan adanya research gap. Hal ini merupakan peluang bagi 
penulis untuk melakukan kajian dengan mengajukan rerangka atau 
model konseptual yang komprehensif, dan berkontribusi dengan 
konstruk kebaruan (novelty).

Untuk memperjelas proses hubungan antara variabel modal 
relasional pada kinerja pemasaran, rerangka model konseptual yang 
diajukan untuk menjembatani adanya gap adalah berupa konstruk 
baru (novelty) yang mampu mendorong kerjasama dan penciptaan 
nilai bersama, kolaborasi, dan hubungan timbal balik yang saling 
menguntungkan antara perusahan dengan pelanggan. Konstruk 
baru tersebut adalah energizing customers bond (ECB), yaitu sebuah 
konsep yang dimaknai sebagai ikatan kemitraan yang kuat antara 
tenaga pemasaran dengan pelanggan yang dapat memberikan solusi 
atas berbagai kendala bisnis, mampu memberikan dukungan konkrit, 
mempermudah proses transaksi bisnis antar mitra, memberikan 
keuntungan ekstra, dan mengoptimalkan nilai pelanggan dari masing-
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masing pihak, sehingga akan menimbulkan energi (daya) yang 
menguatkan dalam berjejaring. 

Konsumen atau pelanggan merupakan komponen dalam modal 
relasional  yang sangat penting bagi perusahaan. Oleh karena itu, 
hubungan yang erat dengan konsumen (consumer intimacy) dan 
adanya ikatan pelanggan (customer bond) menjadi sangat vital bagi 
eksistensi dan perkembangan perusahaan (Mubarik, Chandran, 
dan Devadason, 2016). Dengan demikian, perusahaan perlu 
meningkatkan komitmennya untuk memberikan manfaat atau 
nilai yang sebesar-besarnya kepada para pelanggan. Perusahaan 
perlu semakin memahami bahwa interaksi antara perusahaan dan 
konsumen berpotensi memberi dampak relasi yang dipersepsikan 
oleh pelanggan baik negatif maupun positif, karena itu perusahaan 
perlu melakukan berbagai upaya untuk mengelola relasi yang sudah 
terjalin tersebut menjadi keunggulan modal relasional (Falcone dan 
Castelfranchi, 2011b; Welbourne dan Pardo-del-Val, 2009). 

Pembahasan mengenai pengaruh modal relasional telah banyak 
dilakukan pada perusahaan-perusahaan di negara-negara maju, 
namun belum banyak dikaji pada konteks negara berkembang dan 
emerging market. Konteks perilaku konsumen individu maupun 
organisasi, antara negara maju dan negara dengan pasar yang sedang 
mulai tumbuh dimungkinkan adanya perbedaan. Berdasarkan 
Emerging Market Index yang dikeluarkan oleh Morgan Stanley (MSCI), 
Indonesia termasuk dalam kategori negara emerging market (www.
msci.com/). 
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Tabel 1

Daftar Negara Emerging Market
MSCI EMERGING MARKETS INDEX

EMERGING MARKET
Americas Europe, Middle East & Africa Asia

Brazil Czech Republic Russia China Pakistan
Chile Egypt South Africa India Philippines
Colombia Greece Turkey Indonesia Taiwan
Mexico Hungary United Arab Korea Thailand
Peru Poland Emirates Malaysia

Qatar

Sumber: Morgan Stanley Capital International Index, 2021

Pasar pada negara emerging market terletak pada masa transisi 
perilaku konsumen tradisional dan non-tradisional, yaitu munculnya 
kelompok pengguna baru dan adopsi masyarakat atas produk dan 
layanan, inovasi dalam teknologi produk dan platform (Haley dan 
Haley, 2006). Lebih lanjut Haley dan Haley menjelaskan bahwa negara 
emerging market mengalami pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial, 
peningkatan pendapatan dan perubahan gaya hidup, sehingga akan 
mempengaruhi pula pada pola konsumsi konsumen.

Sejauh ini sebagian besar kajian mengenai modal relasional lebih 
banyak diperuntukkan pada konteks untuk menjangkau konsumen 
akhir (Business to Customer/B2C). Oleh karena itu penulis berpandangan 
bahwa, perlu adanya sebuah model konseptual baru yang mampu 
mengoptimalkan relational capital pada Kinerja Pemasaran, yang 
secara khusus diformulasikan pada konteks Business to Business (B2B). 
Nilai penting dari B2B adalah karena target market dalam B2B adalah 
entitas perusahaan lain, sehingga keuntungan yang didapat dengan 
pendekatan B2B juga jauh lebih besar. Hal ini dikarenakan kuantitas 
pembelian produknya lebih besar dan tingkat perputaran produknya 
yang cepat. Perbedaan lain yang mendasar dari jenis pendekatan bisnis 
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B2B dan B2C adalah; bahwa B2B berfokus pada pelayanan, kualitas 
produk dan membangun kepercayaan. Sedangkan pada B2C lebih 
memprioritaskan pada kepuasaan pelanggan terhadap produk dan 
harga yang kompetitif. Konsep novelty dalam buku ini secara khusus 
dibangun dari perspektif hubungan antar entitas bisnis (Business to 
Business/B2B), sehingga hakekat dan makna yang dikembangkan 
dalam konstruk baru ini secara khusus didesain dan relevan untuk 
diterapkan pada konteks B2B. 

Buku ini menginisiasi sebuah model hubungan antar variabel yang 
komprehensif, untuk memperjelas dan melengkapi teori kausalitas 
yang sudah coba dikonstruksikan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. 
Konstruksi model dalam kajian ini memasukan unsur atau elemen  
kerjasama dan penciptaan nilai bersama (value co-creation), serta 
kolaborasi dalam membangun ikatan bisnis yang mampu memberikan 
energi dan saling menguatkan antar mitra. Pendekatan teoritikal 
yang digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan dan menyelesaikan 
permasalahan dalam studi ini adalah teori Teori Jejaring (Network 
Theory) dan Service-Dominant Logic (SDL). Teori jejaring dan SDL 
dipandang relevan untuk menjelaskan alasan mendasar mengapa 
berbagai pihak bersedia untuk saling bekerjasama dan berkolaborasi 
secara berkelanjutan. Sintesa dan integrasi dari dua konsep tersebut 
membentuk sebuah konsep baru yang sangat penting bagi perusahaan, 
yaitu Energizing customers bond (Ikatan kemitraan yang kuat antara 
perusahaan dengan pelanggan melalui para tenaga pemasarannya, 
yang mampu memberikan energi dan saling menguatkan dalam 
berelasi).

B. Fenomena Bisnis Fast Moving Consumer Goods

Perusahaan Fast Moving Consumer Goods (FMCG) adalah 
perusahaan penghasil barang-barang kebutuhan konsumen sehari-
hari yang pergerakan atau perputarannya cepat. Dalam bisnis yang 
bergerak dalam bidang FMCG saat ini, terjadi persaingan yang 
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semakin ketat antar perusahaan dan pada level tenaga pemasarannya. 
Fenomena tersebut dikarenakan pelaku pada sektor tersebut di 
Indonesia jumlahnya cukup banyak, dan kategori produk yang 
ditawarkan kepada konsumen relatif mirip. Mengutip dari reportase 
majalah SWA, bahwa telah terjadi stagnasi dan fluktuasi penjualan 
produk FMCG di Indonesia yang diakibatkan berbagai faktor, 
termasuk juga mengenai persaingan dan peran tenaga pemasaran.

Kondisi persaingan yang ketat pada perusahaan-perusahaan 
FMCG bahkan sering kali diistilahkan sebagai situasi persaingan red 
ocean (Marketing.co.id). Red Ocean adalah kondisi dimana perusahaan 
bersaing pada pasar yang sama dengan pesaing. Pasar ini tentunya 
dihuni oleh banyak pelaku bisnis yang secara bersama-sama bersaing, 
dan turut membesarkan pasar yang ada. Karena begitu banyaknya 
pelaku bisnis pada pasar ini suasana atau atmosfir persaingan akan 
begitu sengit hingga ‘berdarah-darah’. Dengan adanya persaingan 
yang ketat tersebut memunculkan posisi perusahaan mulai dari market 
leader, challenger, follower, dan neacher. Di dalam red ocean ini setiap 
pelaku bisnis akan berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan 
persaingan dan menjadi market leader. 

Oleh karena itu, peran tenaga pemasaran sebagai salah satu 
ujung tombak rantai pasokan produk perusahaan menjadi sangat 
vital. Dalam konteks hubungan business to business antara perusahaan 
FMCG melalui tenaga pemasaran dengan para peritel, hubungan 
relasional yang terjalin diantara keduanya umumnya tidak terikat 
secara formal oleh kontrak bisnis yang kuat (Anton, 2013). Fakta 
dilapangan menunjukkan bahwa pada umumnya hubungan bisnis 
antara pemasok dan peritel hanya didasarkan pada komitmen dan 
kepercayaan dari kedua pihak, untuk saling berinteraksi bisnis dalam 
koridor mutual trust. Retailer mempunyai kebebasan untuk memilih 
dan membangun relasi dengan perusahaan mana saja yang cocok 
dan sesuai dengan harapan dan keinginan mereka.
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Di lain sisi, persaingan antar tenaga penjualan pada perusahaan 
FMCG juga menjadi sangat ketat dalam mempertahankan dan 
meningkatkan cakupan area penjualan mereka. Untuk dapat 
memenangkan persaingan, para tenaga pemasaran harus mempunyai 
kompetensi, daya juang, dan skill yang handal dalam membangun 
hubungan relasional yang baik dengan pelanggan. Bahkan lebih dari 
itu, persaingan pada level tenaga pemasaran menuntut mereka untuk 
lebih unggul dalam menjalin ikatan yang erat dengan pelanggan, 
sehingga loyalitas pelanggan dapat diraih, dan market scope penjualan 
produk FMCG dapat ditingkatkan.

Mengutip dari supplychainindonesia.com, kategori produk FMCG 
dapat dikelompokkan dalam tiga kategori produk, yaitu; (1) produk 
perawatan  pribadi (personal care), (2) produk perlengkapan rumah 
tangga (household care), dan (3) produk makanan dan minuman 
(food & amp; beverages). Produk perawatan pribadi seperti pasta 
gigi, shampoo, produk perawatan kesehatan, kosmetik, parfum, dan 
lain-lain. Produk perlengkapan rumah tangga seperti sabun cuci, 
pembersih lantai, pembasmi serangga, dan lain-lain. Produk makanan 
dan minuman misalnya makanan ringan, minuman ringan, teh, 
kopi, kebutuhan dapur, snack dan lain-lain. Dilihat dari perspektif 
produsen, karakteristik produk FMCG adalah volume penjualan yang 
tinggi, penggunaan saluran distribusi yang ekstensif, dan turnover 
persediaan yang tinggi.

C. Perkembangan Industri Consumer Goods di Indonesia

Persaingan pada industri Fast Moving Consumer Goods (FMCG) 
di Indonesia saat ini semakin ketat. Hal ini dikarenakan pelaku pada 
sektor industri tersebut di Indonesia jumlahnya cukup banyak, dan 
kategori produk yang ditawarkan kepada konsumen relatif tidak 
banyak perbedaan. Sehingga konsumen mempunyai pilihan produk 
yang relatif sama untuk memenuhi berbagai produk kebutuhan 
sehari-hari mereka. Kondisi tersebut meningkatkan persaingan dan 
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menuntut perusahaan produsen FMCG untuk mampu membangun 
jaringan dan ikatan yang kuat dengan para pelanggannya. 

Tenaga pemasaran merupakan ujung tombak perusahaan dalam 
memperoleh profit. Kemampuan seorang tenaga pemasaran dalam 
mengkondisikan dan menjalin hubungan dengan pelanggan, maupun 
potensial pelanggan sangat penting bagi sustainable profitability sebuah 
perusahaan. Dengan modal relasional dan keterampilan melakukan 
penjualan yang efektif akan sangat berpotensi untuk meningkatkan 
Kinerja Pemasaran secara keseluruhan. Relasional bisnis pada konteks 
Business to Business (B2B) mempunyai target marketing yang berbeda 
dengan Business to Customer (B2C) (Madhavaram dan Hunt, 2017). 
Pada B2C target marketingnya adalah perorangan atau kelompok. 
Sedangkan pada konteks B2B, target marketingnya adalah entitas 
bisnis/perusahaan lain. Selain itu, jika dilihat dari risiko bisnis, B2B 
memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan B2C, akan tetapi 
keuntungan yang didapat B2B juga jauh lebih besar dikarenakan 
kuantitas pembelian produknya lebih besar.

Pada Oktober 2019 yang lalu Lembaga Riset Kantar Worldpanel 
sebagaimana dikutip dalam laman www.kantarworldpanel.com/
id/ telah mengumumkan hasil riset mengenai merek pilihan utama 
masyarakat Indonesia dan dunia. Kantar Worldpanel adalah perusahaan 
riset terkemuka dalam bidang pengetahuan dan wawasan konsumen, 
yang menggabungkan monitoring pasar, analisis mendalam, serta 
solusi riset pasar yang dapat disesuaikan.  Tim lembaga ini terdiri 
lebih dari 3.500 orang di lebih dari 50 negara, termasuk Indonesia. 
Kantar Worldpanel mengungkapkan, laju pertumbuhan pendapatan 
Indonesia dari industri barang-barang kebutuhan konsumen yang 
pergerakannya cepat (FMCG) adalah yang tertinggi dibandingkan 
dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, yaitu dengan kenaikan 
sebesar 8,3% dibandingkan tahun 2018.  Pertumbuhan ekonomi 
Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat kelas 
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menengah yang berdampak pada meningkatnya permintaan terhadap 
barang konsumsi yang lebih berkualitas. Peningkatan permintaan 
ini bukan saja berimbas terhadap produk consumer goods, tapi juga 
berpotensi mendorong tumbuhnya produk dan positioning yang 
mengarah pada sektor yang lain (pendidikan, kesehatan, dan kualitas 
hidup lainnya). 

Untuk kategori produk Fast Moving Consumer Goods, Kantar 
Worldpanel telah melakukan perangkingan terhadap merek produk 
yang paling banyak dibeli oleh konsumen atau yang dikenal dengan 
Brand Footprint. Brand footprint adalah penelitian yang dilakukan 
dengan dasar pengukurannya menggunakan metriks Consumer Reach 
Point (CRP), yaitu seberapa banyak rumah tangga membeli sebuah 
merek atau berdasarkan penetrasi, dan seberapa sering merek tersebut 
dibeli (dikonsumsi) oleh konsumen atau berdasarkan frekuensi (www.
kantarworldpanel.com). 20 Top List Brand Footprint 2019 sebagaimana 
yang baru-baru saja dilansir oleh Kantar Worldpanel adalah sebagai 
berikut: Indomie, So Klin, Kapal Api, Royco, Mie Sedap, Frisian Flag, 
Molto, Lifebuoy, Masako, Indofood,  Rinso, Sunlight, Pepsodent, Kopi 
Luwak, Good Day, Downy, Roma, Kecap Bango, Aqua, dan Energen.

Banyaknya pelaku bisnis pada sektor FMCG benar-benar harus 
diantisipasi oleh perusahaan, karena kondisi tersebut berpotensi 
menyebabkan pertumbuhan usaha mengalami stagnasi atau bahkan 
mengalami penurunan penjualan pada perusahaan FMCG di 
indonesia. Disisi lain, capaian dari perusahaan yang bergerak dalam 
industri barang-barang kebutuhan konsumen yang pergerakannya 
cepat (Fast Moving Consumer Goods) yang masuk 10 besar yang telah 
di uraikan di atas, sangat menarik untuk diteliti, terutama untuk 
mengetahui peran tenaga pemasaran yang tentu sangat berkontribusi 
dalam kinerja penjualan, sehingga dapat dijadikan sebagai role model 
manajemen tenaga pemasaran yang efektif.
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D. Jaringan Distribusi Bisnis FMCG di Indonesia

Setiap perusahaan pasti berorientasi meraih keuntungan atau 
profit secara berkelanjutan. Di sisi lain, keuntungan hanya bisa 
dicapai jika perusahaan mampu menjual produk atau jasa sebanyak 
mungkin secara kontinyu. Untuk dapat mencetak keuntungan 
setinggi-tingginya, perusahaan membutuhkan tenaga penjualan 
yang handal. Dedi Budiman, CEO & Founder Sales Director Indonesia 
(SDI), menjelaskan pentingnya tenaga penjualan dalam pemasaran. 
Dalam kutipannya dia menjelaskan bahwa tenaga pemasaran yang 
mempunyai kapabilitas dan modal relasional yang baik merupakan 
ujung tombak perusahaan yang menentukan eksistensinya perusahaan.

Peran distributor dan tenaga pemasaran dalam pemasaran 
consumer goods telah diakui memberikan andil yang sangat besar bagi 
penyebaran produk perusahaan agar sampai ke tangan konsumen 
akhir. Bahkan sering muncul anggapan bahwa sebenarnya penguasa 
pasar itu bukanlah produsen tetapi distributor dan salesman. Hal ini 
terjadi karena tanpa distributor produsen tidak akan dapat bersaing 
dengan competitornya. Fenomena ini khususnya berlaku untuk produk-
produk yang termasuk ke dalam Fast Moving Consumer Goods (FMCG). 
Bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang ini, tanpa 
kehadiran retailer-retailer yang jumlahnya tersebar, mereka tidak akan 
menjangkau konsumen secara luas. Sementara itu retailer-retailer 
yang menjual consumer goods itu dapat hanya dapat dijangkau oleh 
para distributor dan saleperson yang langsung turun ke lapangan. 
Interaksi yang intens antara tenaga pemasaran dan para retailer inilah 
yang dapat membentuk Relational capital bagi perusahaan melalui 
para tenaga penjualannya.

Secara umum terdapat lima sistem distribusi dan peran tenaga 
penjualan yang dapat dipakai oleh perusahaan Fast Moving Consumer 
Goods (FMCG), yaitu:
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1. Sistem Pertama, produsen menjual ke sole agent (agen 
tunggal), kemudian sole agent ini mendistribusikan ke 
berbagai sub-agen yang tersebar di berbagai kota. Umumnya 
sole agent ini dimiliki oleh produsen itu sendiri. Sub agen 
ini kemudian menyalurkan produk tersebut ke wholesaler 
yang meneruskannya ke retailer. Retailer inilah yang menjual 
langsung kepada konsumen akhir atau kepada warung-
warung yang ada. Sistem ini paling banyak digunakan di 
Indonesia dalam proses distribusi barang.

2. Sistem Kedua, hampir sama dengan sistem pertama, namun 
pada sistem kedua ini peran sub-agen ditiadakan. Jadi sole 
agent langsung menyalurkan melalui whole saler. Dalam hal 
ini, sole agent biasanya mendirikan sejumlah cabang sendiri 
di kota-kota besar. Nampaknya sistem ini digunakan agar 
pengendalian distribusi di kota-kota besar dapat dilakukan 
penuh oleh sole agent. Keberhasilan distribusi dengan 
mengunakan sistem ini ditentukan oleh distributor nasional 
dengan jaringan cabangnya tersebut.

3. Sistem Ketiga, produsen melalui sole agent melakukan aktivasi 
penjualan langsung (direct selling). Pola distribusi ini cocok 
untuk produk dengan ciri-ciri frekuensi pemakainnya sering 
dan tingkat persaingan di retail outlet sangat ketat serta 
distribusinya intensif. Sistem ini membutuhkan investasi 
yang besar dalam sarana transportasi, pergudangan dan 
tenaga pemasaran.

4. Sistem Keempat, Sistem distribusi ini mengandalkan tenaga 
pemasaran yang menjual langsung kepada konsumen tanpa 
melalui retailer. Sistem ini dikenal dengan sistem distribusi 
non-store distribution. Sistem ini biasanya dilakukan oleh 
perusahaan-perusahaan direct marketing, termasuk di 
dalamnya multilevel marketing.

5. Sistem Kelima, adalah produsen menyalurkan produknya 
melalui jaringan tokonya. 
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Bagian pemasaran (marketing departement) dalam perusahaan 
FMCG bertugas mendefinisikan strategi, konsep, dan planning. 
Sementara bagian research and development (R&D) mengembangkan 
produk dan mengusahakan segala inovasi yang diperlukan. 
Selanjutnya, divisi tenaga pemasaran mengeksekusi segala strategi 
yang sudah dirumuskan marketing. Menurut James Gwee (Salesforce 
Trainer), tren ke depan tenaga penjualan akan berperan lebih sebagai 
konsultan bisnis dan bukan hanya menjual semata. Penjual harus 
berusaha agar konsumen merasa happy membayar bukan hanya 
untuk mendapat produk yang dijual, melainkan juga untuk segala 
usaha dan knowledge yang bisa dibagikan.

Sehingga logika yang baru di zaman digital seperti saat ini, 
para tenaga pemasaran Fast Moving Consumer Goods (FMCG) harus 
bisa menjadi eksekutor dalam menciptakan co-creation dan memiliki 
modal relasional yang kuat dengan para pelanggan potensial dan 
pelanggan kunci, untuk menemukan bersama solusi yang inovatif 
atas permasalahan yang ada. Oleh karena itu, tenaga pemasaran 
masa depan harus memiliki modal relasional yang bagus, dan 
mampu mempermudah dan menyederhanakan segala proses kerja 
untuk konsumen. Peran para tenaga pemasaran tidak berkurang, 
melainkan hanya bergeser untuk menjalin relasi yang erat, membantu 
pelanggan agar bisa memaksimalkan benefit dan value dari produk 
atau layanan, memenuhi kebutuhan dan menemukan solusi dari 
kebutuhan pelanggan.

E. Spesifik Business to Business (B2B)

Buku ini membangun model konseptual yang mampu 
mengoptimalkan relational capital pada kinerja tenaga penjualan, yang 
secara khusus diformulasikan pada konteks Business to Business (B2B). 
Relasional bisnis pada konteks Business to Business (B2B) mempunyai 
target marketing yang berbeda dengan Business to Customer (B2C) 
(Madhavaram dan Hunt, 2017). Pada B2C target marketingnya 
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adalah perorangan atau kelompok. Sedangkan pada konteks B2B, 
target marketingnya adalah entitas bisnis/perusahaan lain. Selain itu, 
keuntungan yang diperoleh dari B2B juga jauh lebih besar dikarenakan 
kuantitas pembelian produknya lebih besar, meskipun jika dilihat dari 
segi risiko, B2B memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan B2C. 
Perbedaan yang paling mendasar selanjutnya dari target B2B adalah 
pelayanan kemitraan, komitmen kerjasama, kepercayaan, dan kualitas 
produk (Madhavaram dan Hunt, 2017). Sedangkan pada B2C yang 
harus didahulukan adalah lebih pada kepuasaan pelanggan terhadap 
utilitas produk, dan sensitifitas harga konsumen. Perbedaaan lainnya 
adalah pada proses pembelian, B2B pada umumnya cenderung atas 
dasar rasional dan logis, sementara pilihan B2C biasanya lebih secara 
emosional dan dipicu oleh keinginan personal, motif status, mencari 
penawaran, serta motif kesenangan. Oleh karena itu diperlukan 
sebuah kerangka model konseptual yang fokus dan specifik, dalam 
menjelaskan hubungan modal relasional dan kinerja tenaga penjualan 
dalam konteks Business to Business (B2B). Kerangka model konseptual 
yang dibangun dalam penelitian ini berkontribusi dan sangat relevan 
menjawab kebutuhan tersebut

F. Orisinalitas

Orisinalitas buku ini terletak pada eksplorasi konsep dan konstruk 
baru melalui proses sintesa teori-teori dalam bidang marketing yang 
relevan, dan hasil kajian yang mendalam terhadap bukti-bukti empiris 
hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang telah di publikasi dalam 
jurnal-jurnal yang kredibel. Proses sintesa dilakukan oleh penulis 
secara mendalam, logic, dan koheren. Jika dibandingkan dengan 
penelitian-penelitian sebelumnya, perbedaan studi ini adalah pada 
model teoritikal dasar dan model empirik yang dikonstruksikan 
dengan memunculkan sebuah konsep baru (novelty) yaitu Energizing 
Customers Bond (Ikatan kemitraan dengan pelanggan yang mampu 
memberikan energi dan saling menguatkan dalam berelasi). Konsep 
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ini merupakan konsep baru yang menjembatani kesenjangan atau 
gap teoritis pada hubungan antara Relational capital yang dimiliki oleh 
tenaga pemasaran terhadap Kinerja Pemasaran yang telah diteliti 
oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Model kebaruan dan model teoritikal dasar studi ini dikembangkan 
dan disintesakan dari dua teori utama yaitu, Service-Dominant Logic 
Theory, dan Network Theory.  Sintesa dari teori-teori tersebut difokuskan 
pada kemampuan suatu perusahaan untuk mengoptimalkan ikatan 
hubungan antara tenaga pemasaran dengan pelanggan yang mampu 
memberikan energi dan saling menguatkan. Energizing Customers 
Bond dalam studi ini merupakan konstruk baru yang disintesakan 
oleh peneliti dari Service Dominant Logic Theory (Vargo dan Lusch, 
2008a), dan Network Theory ((Katz dkk., 2004) dan (Borgatti dan 
Halgin, 2011)), yang diproyeksikan untuk menjembatani antara 
konsep modal relasional yang dimiliki oleh tenaga pemasaran 
perusahaan Fast Moving Consumer Goods  terhadap peningkatan 
Kinerja Pemasaran perusahaan tersebut, melalui peningkatan ikatan 
kemitraan dengan pelanggan yang mampu memberi energi dan saling 
menguatkan. Energizing Customers Bond merupakan aset yang dimiliki 
oleh para tenaga pemasaran dilapangan, yaitu berupa ikatan yang 
erat dan mampu memberi energi dan saling menguatkan dengan 
pelanggannya, sehingga dapat dijadikan sebagai pendorong dalam 
meningkatkan Kinerja Pemasaran perusahaan tersebut.
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Kinerja sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan dan 
sustainabilitas (Rowe dan Nejad, 2009). Kinerja dapat dipahami sebagai 
sejauh mana organisasi melakukan atau tidak melakukan tindakan 
dalam menghadapi kendala dan meningkatkan kemampuannya 
di masa depan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Gómez 
dan Ballard, 2013). Para ahli telah menyarankan bahwa, karena 
lingkungan yang dinamis, kinerja berdasarkan sumberdaya organisasi 
dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan lebih diutamakan 
daripada hanya terfokus pada posisi pasar saja (Gama, 2011; Teece, 
2007). Moore dan Craig (2008) berpendapat bahwa tujuan bisnis 
strategis yang paling penting dari suatu organisasi adalah untuk 
pertumbuhan dan keberkelanjutan organisasi. Untuk mencapai 
hal ini, pihak manajemen dalam organisasi perlu berusaha untuk 
meningkatkan aset yang tidak berwujud dengan mencapai posisi 
kompetitif yang berkelanjutan di pasar. Menurut  (Baldauf, Cravens, 
& Piercy, 2001) kinerja perusahaan yang efektif digambarkan sebagai 
evaluasi keseluruhan hasil penjualan suatu perusahaan, yang biasanya 
dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu volume penjualan total, 
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porsi pasar, biaya, return on asset, kontribusi profit, dan kepuasan 
pelanggan. Temuan lain yang dilakukan oleh Stam, Arzlanian, dan 
Elfring (2014) mengukur kinerja usaha dengan dimensi pertumbuhan 
penjualan, pertumbuhan tenaga kerja, market share, gross profit, net 
profit margin, inovasi dalam pelayanan, biaya pengawasan, dan 
kepuasan konsumen.

Kinerja Pemasaran merupakan ukuran prestasi atau capaian 
yang diperoleh dari aktifitas yang dilakukan oleh tenaga pemasaran 
secara menyeluruh, untuk memenuhi atau melampaui target yang 
ditetapkan oleh perusahaan. Kinerja Pemasaran juga dapat dipandang 
sebagai sebuah konsep yang digunakan untuk mengukur sejauh 
mana prestasi tenaga pemasaran dalam memasarkan suatu produk 
yang dihasilkan oleh perusahaan (Deborah, 2015).

Tenaga pemasaran yang berorientasi pada pelanggan akan 
berbanding lurus dengan tingkat capaian kinerja penjualannya (Boles, 
Babin, dkk, 2001). Kinerja pemasaran merupakan ukuran prestasi yang 
dihasilkan sebuah perusahaan atau organisasi dari kegiatan pemasaran 
secara keseluruhan. Kinerja pemasaran diartikan pula sebagai sebuah 
konsep yang menjadi ukuran sampai seberapa jauh pencapaian 
pemasaran oleh suatu produk yang dihasilkan perusahaan. Lebih 
lanjut juga dijelaskan bahwa menempatkan kepentingan pelanggan 
sebagai pedoman dalam menjalin hubungan dengan pelanggan 
juga akan berdampak pada peningkatan keuntungan pihak tenaga 
pemasaran. Kepuasan pelanggan merupakan kunci utama dalam 
pencapaian Kinerja Pemasaran.

Kinerja Pemasaran dapat dilihat dari dua tolak ukur, yang 
pertama adalah Kinerja Pemasaran yang terkait dengan ukuran 
keuangan dan volume penjualan, dan tolak ukur yang kedua adalah 
terkait dengan kepuasan dan peningkatan jumlah pelanggan setelah 
mengevaluasi keseluruhan proses pembelian, tenaga pemasarannya, 
dan produk yang dibelinya (Homburg, dkk., 2012). Kedua  ukuran 
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tersebut idealnya dapat digunakan semua agar diperoleh informasi 
yang lengkap terkait Kinerja Pemasaran. Informasi capaian keuangan 
dan volume penjualan akan bersifat jangka pendek, sedangkan ukuran 
atau informasi mengenai kepuasan dan pertambahan pelanggan akan 
berimplikasi jangka panjang.
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Bagian ini berisi telaah dan kajian terhadap teori-teori yang 
menjadi dasar dalam menyusun strategi-strategi perusahaan dalam 
meningkatkan capaian kinerja pemasaran. Telaah mengenai teori-teori 
yang mendasari studi ini akan melahirkan proposisi. Hubungan antar 
teori tentang keunggulan sumberdaya dalam studi ini akan menjadi 
dasar dalam membentuk sebuah model empiris. Beberapa teori yang 
menjadi dasar rujukan untuk membuat strategi perusahaan adalah 
teori Resource Based View dan Knowledge Based Asset. 

A. Resource Based View (RVB)

Teori Resource Based View (RBV) merupakan konsep dasar dalam 
ilmu manajemen yang telah sangat populer digunakan sebagai dasar 
dalam pengembangan strategi-strategi manajemen. Konsep resource 
based view pertama kali diinisiasi secara eksplisit oleh Wernerfelt (1984), 
kemudian dalam perkembangannya banyak dikontribusi oleh Barney 
dkk. Teori RBV berpandangan bahwa sumber daya dan kemampuan 
perusahaan merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan, 
karena merupakan pokok atau dasar dari kemampuan bersaing 
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dan kinerja perusahaan. Asumsi dalam teori RBV adalah mengenai 
bagaimana suatu perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan 
lain, dengan mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang 
dimiliki perusahaan tersebut, sesuai dengan kemampuannya dalam 
mencapai keunggulan kompetitif perusahaan. 

Dalam teori RBV, optimalisasi sumber daya internal perusahaan 
memegang peranan yang sangat penting  bagi perusahaan dalam 
proses mencapai dan mempertahankan sustainable competitive advantage 
(SCA) atau keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (Barney, 1991). 
Lebih lanjut (Barney, 1991), menyebutkan bahwa aset perusahaan 
dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu aset perusahaan 
yang berbentuk fisik; seperti gedung-gedung pabrik, mesin-mesin, 
peralatan-peralatan pendukung produksi, lokasi, dan bahan baku. 
Kemudian berikutnya adalah aset berupa sumber daya manusia, yang 
termasuk di dalamnya adalah; kecakapan karyawan, peningkatan 
kompetensi, pengalaman karyawan, intelegensia, hubungan internal, 
dan pemahaman terhadap karyawan atau pegawai. Dan yang 
berikutnya adalah aset organisasional berupa struktur organisasi, 
perencanaan, pengendalian dan sistem koordinasi. Perpaduan dan 
intergrasi dari ketiga aset-aset tersebut dapat menjadi kekuatan 
strategis perusahaan dalam membangun efektifitas, efesiensi, dan 
keunggulan operasional perusahaan sekaligus berdampak dalam 
peningkatan kinerjanya (Barney, 1991; Protogerou, Caloghirou dan 
Lioukas, 2012). 

B. Knowledge Based Asset (KBA)

Konsep Knowledge Based Asset (KBA) sebagai intangible asset bagi 
perusahaan telah dibahas dengan baik oleh para peneliti. Dalam 
konsep Knowledge-Based Asset pemahaman terhadap karakteristik 
pasar dan pengetahuan pemasaran merupakan modal tak berwujud 
yang sangat penting untuk dimiliki perusahaan (Edvinsson, 2000; 
Stewart dan Ruckdeschel, 1998; Sveiby, 2001). 
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Rodgers (2003) menjelaskan bahwa keunggulan  Knowledge-Based 
Asset suatu perusahaan dapat diperoleh dari: (1) Manusia, yaitu sikap, 
persepsi, kemampuan, motivasi dan komitmen, serta kemampuan 
beradaptasi karyawan. Ini adalah pengetahuan yang dimiliki 
dan dihasilkan oleh masing-masing individu dalam perusahaan. 
(2) Organisasi/ Structural, yaitu mencakup pengetahuan yang 
dilembagakan dalam struktur, proses, dan budaya suatu organisasi. 
Hal ini termasuk diantaranya adalah merek, hak cipta, paten, merek 
dagang, infrastruktur, budaya organisasi, dan kapabilitas proses. 
(3) Relasional, yaitu pengetahuan dan relasi dengan komunitas, 
pesaing, pelanggan, pemerintah, dan pemasok tempat perusahaan 
beroperasi. Modal ini juga memberikan persepsi nilai yang diperoleh 
oleh pelanggan atas kerjasama yang dilakukan. Nilai diciptakan 
dan dipupuk melalui interaksi efektif dari tiga dimensi modal 
intelektual. Modal intelektual adalah struktur second-order multi-
dimensional construct, yang diidentifikasi oleh tiga komponen (modal 
manusia, modal struktural dan modal relasional) dan dua driver 
yaitu kepercayaan dan budaya (Cabrita dan Bontis, 2008).

Menurut Hsu dan Fang (2009), modal sumberdaya manusia, 
modal struktural dan modal relasional dapat menciptakan kapabilitas 
organisasi/perusahaan yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan 
kinerja organisasi/perusahaan melalui proses pembelajaran 
organisasi/perusahaan. Carmeli (2007) menyebutkan bahwa sangat 
penting mengembangkan perilaku belajar, dan belajar dari sebuah 
kegagalan dari suatu organisasi. Modal sosial dan modal relasional 
merupakan kunci keamanan dan pembelajaran dari kesalahan 
organisasi. Modal sosial sangat berguna untuk meningkatkan 
kepekaan dan kehandalan suatu perusahaan. Pengetahuan dan 
daya tanggap tinggi terhadap konsumen dan stakeholders sangat 
penting untuk memenuhi keinginan pelanggan. Liao, Fei, dan Chen 
(2007) menyimpulkan bahwa modal pengetahuan yang dimiliki oleh 
perusahaan merupakan aset yang paling penting bagi perusahaan.
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Pengetahuan dan manajemen pengetahuan memainkan peran 
yang sangat penting dalam perusahaan. Kekurangan pengetahuan, 
secara logis, menyebabkan ketidakmampuan untuk melakukan 
apa yang direncanakan. Demikian pula ketiadaan manajemen dan 
pengelolaan knowledge assets menyebabkan redundansi dalam setiap 
strategi yang dilakukan (Anantadjaya, 2008). Hal ini terutama berlaku 
pada lingkungan persaingan yang saat ini penuh dengan variasi dan 
turbulensi yang sangat besar. Perusahaan harus memahami esensi 
mempertahankan dan terus meningkatkan modal intelektual. Oleh 
karena itu, pengetahuan harus direkonseptualisasi dan dikuantifikasi 
sebagai dasar informasi yang terkait dengan kinerja perusahaan 
(Rodgers, 2003).
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Berikut ini akan dijelaskan mengenai beberapa konsep atau 
pendekatan teoritis yang dapat menjelaskan mengapa berbagai 
pihak berkepentingan untuk membangun kemitraan bisnis. Ada 
penjelasan logis yang perlu dipahami oleh pelaku bisnis, mengenai 
mengapa para pihak berusaha untuk menciptakan, mempertahankan, 
memutuskan, dan bahkan menjalin kembali hubungan yang telah 
terputus dalam jaringan bisnis (business network).

A. Network Theory (Teori Jejaring)

Network theory berfokus kepada bagaimana suatu budaya dan 
proses sosialisasi membentuk norma dan nilai bersama dalam suatu 
kelompok sosial, dan pada tahap selanjutnya setiap individu yang 
menjadi anggotanya akan terinternalisasi oleh norma dan nilai 
tersebut. Suatu jaringan terdiri dari sekumpulan aktor (pelaku) dan 
simpul yang mengikat, dengan satu kesepakatan ikatan dari suatu 
tipe atau model jaringan tertentu yang disepakati bersama (Borgatti 
dan Halgin, 2011). Ikatan tersebut saling terhubung melalui sebuah 
titik simpul untuk membentuk jalur yang secara tidak langsung 

Bab IV 
Konsep-Konsep Membangun Kemitraan 

Bisnis
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menghubungkan simpul yang lain. Pola ikatan dalam jaringan 
menghasilkan struktur tertentu (Borgatti dan Halgin, 2011). Dalam 
melihat interaksi atau relasi antar individu, Borgatti dan Halgin 
melihat bahwa terjadinya interaksi tersebut dipengaruhi oleh kuat 
atau lemahnya suatu relasi sosial antar individu dengan individu 
lainya. Artinya interaksi akan lebih sering dilakukan oleh seseorang 
dengan orang yang lain karena adanya kesamaan nilai dan norma 
dibandingkan dengan individu yang berbeda nilai dan norma. Dengan 
demikian, munculah kohesi diantara sesama kelompok sosial tertentu 
yang memiliki kesamaan nilai dan norma.

Ada beberapa aliran pemikiran atau pendekatan teoritis yang 
dapat menjelaskan mengapa orang menciptakan, mempertahankan, 
memutuskan, dan bahkan menjalin kembali hubungan yang telah 
terputus dalam perspektif jaringan bisnis (business network). Menurut 
Monge, Contractor, dan Contractor (2003) aliran pendekatan 
tersebut termasuk didalamnya adalah  teori Kepentingan Diri, teori 
Pertukaran Sosial atau Ketergantungan, teori Kepentingan Bersama 
atau Kolektif, teori Kognitif, dan teori Homophily (suatu keadaan yang 
menggambarkan derajat pasangan perorangan yang berinteraksi 
karena memiliki kesamaan sifat atau atribut). 

Katz dkk. (2004) menjelaskan bahwa ada beberapa asumsi dasar 
dalam network theory. Pertama, para ilmuwan berasumsi bahwa 
orang membentuk ikatan diadic dan berkelompok adalah untuk 
memaksimalkan preferensi dan keinginan pribadi mereka, atau 
disebut paradigma adanya kepentingan pribadi yang rasional (James, 
1990; Kotha dkk., 2001; Lin, 2017). Kedua, adalah adanya paradigma 
dengan pendekatan teori pertukaran sosial dan ketergantungan sosial. 
Homans (1958) telah menjelaskan bahwa orang-orang akan menjalin 
hubungan dengan pihak lain yang dapat saling bertukar sumber 
daya yang berharga. Apakah suatu hubungan akan berkelanjutan 
sepanjang waktu atau tidak akan sangat tergantung pada imbalan 
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atau benefit oleh masing-masing pihak. Dengan teori pertukaran, 
Homans (1958) berusaha menghubungkan fenomena mikro ke tingkat 
analisis makro dan menunjukkan bagaimana struktur sosial muncul 
dari interaksi-interaksi tersebut (Emerson, 1976). Asumsi yang ketiga 
adalah pendekatan yang  mengacu pada teori kepentingan bersama 
dan tindakan kolektif. Premis utamanya adalah bahwa adanya 
kepentingan timbal balik dari pihak-pihak yang beriteraksi atau 
berhubungan dan adanya kemungkinan manfaat dari tindakan 
yang saling terkoordinasi diatara pihak-pihak tersebut (Marwell 
dan Oliver, 1993).

Menurut Luo (2007), rentang hubungan antara aspek kerjasama 
dan kompetisi, dapat dibedakan 3 (tiga) kategori relasi yaitu: 
cooperation dominated relationship, equal relationship dan competition 
dominated relationship. Bila porsi kerja sama lebih kuat, maka masuk 
kategori pertama dan sebaliknya menjadi bagian kelompok ketiga 
(Bengtsson dan Kock, 2000). Ditinjau dari sudut pandang kuat 
lemahnya hubungan antara kerja sama dengan persaingan, maka 
diperoleh relasi sebagai berikut: 

Gambar 1
Matriks Hubungan Antara Kerja Sama dan Kompetisi

Sumber : Luo (2007)



28 Dr. Murry Harmawan Saputra, S.E., M.Sc.

 Aliansi bisnis dapat pula dipandang sebagai koalisi dari suatu 
jejaring kolaborasi untuk menciptakan kreasi nilai. Bentuk koalisi 
dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu: network, 
coordinated network, cooperative network dan collaborative network. 
Network yang dimaksud adalah proses komunikasi dan pertukaran 
informasi untuk meraih manfaat bersama, coordination  menunjukkan 
penyelarasan aktifitas untuk meningkatkan efisiensi, cooperative terkait 
dengan berbagi sumber daya untuk kecocokan tujuan, sedangkan 
collaborative merupakan proses berbagi informasi, sumber daya dan 
tanggung jawab dalam penggabungan perencanaan, implementasi 
dan evaluasi suatu aktifitas program pencapaian tujuan bersama 
(Camarinha-Matos dan Afsarmanesh, 2006). Mitra koalisi dapat 
dibedakan menjadi mitra sejati (pure partner) dan kompetitor dengan 
formasi hubungan horisontal, vertikal atau gabungan keduanya 
(Chiambaretto dan Fernandez, 2016). Indikator keberhasilan kolaborasi 
dapat ditinjau dari aspek intimasi pelanggan, formasi aliansi, ekuitas 
merek dan level kompetisi antar aktor dalam pasar tujuan (Ancarani 
dan Shankar, 2003).  

  Konsep coopetition yang memadukan kerja sama dan persaingan 
secara serempak dapat dilakukan pada beberapa jenis kegiatan seperti 
pengembangan produk, sharing biaya riset, pemangkasan lead time 
dan integrasi kompetensi (Bengtsson dan Kock, 2000); berbagi sumber 
daya, perluasan pasar dan pengembangan infrastruktur (Luo, 2004); 
penguatan keterampilan atau keahlian, proteksi aset, berbagi resiko 
dan sumber daya (Bouncken dan Kraus, 2013). Peran dan manfaat 
coopetition bagi perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian pasar 
adalah kunci pemenangan dalam era konvergensi (Ancarani dan 
Shankar, 2003), model integratif perilaku organisasi kompetitif (Oliver, 
2004), faktor kunci kinerja proses inovasi (Quintana-Garcia dan 
Benavides-Velasco, 2004) dan perbaikan utilitas aset, mitigasi resiko, 
proteksi pangsa pasar dan penguatan daya saing (Bouncken dan 
Kraus, 2013). Dukungan coopetition akan mengungkit proses kolaborasi 
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perusahaan untuk mencapai kinerja yang optimal melalui peningkatan 
kreatifitas dan efisiensi (Swink, 2006), penguatan intensitas relasional 
(Adams, Richey Jr, Autry, Morgan, dan Gabler, 2014), fleksibilitas 
dan sinergi bisnis (Cao dan Zhang, 2011) dan efektifitas kolaborasi 
eksternal (Wang, Dou, Zhu, dan Zhou, 2015).

Terkait dengan jaringan dan hubungan bisnis pemasok dan peritel 
dalam studi ini juga pasti akan sangat erat bersinggungan dengan 
asumsi-asumsi dasar dalam teori jejaring tersebut. Penerapan jaringan 
bisnis dalam pola pengelolaan bisnis memunculkan isu penting 
terkait dengan hubungan bisnis antara pemasok dan peritel. Sebuah 
hubungan bisnis pada dasarnya dilandasi oleh adanya prinsip saling 
ketergantungan. Lama dan kompleksitas hubungan antar organisasi 
sangat tergantung pada hubungan saling membutuhkan antar dua 
organisasi tersebut (Bental dan Spiegel (1995), dan Gulati, Nohria, 
dan Zaheer (2000)).

Secara sederhana dalam hubungan bisnis antara pemasok dan 
peritel adalah sama dengan hubungan antara penjual dan pembeli 
(Vlachos dan Vrechopoulos, 2012). Hubungan antara penjual dan 
pembeli pada dasarnya adalah sebuah hubungan transaksional 
yaitu hubungan bisnis berdasarkan transaksi bisnis yang dilakukan 
dalam periode tertentu ((Khare, 2014), dan (Ulrich dan Barney, 1984)). 
Perspektif biaya transaksi (transaction cost) atau efisiensi menekankan 
perlunya efisiensi dalam organisasi. 

Secara ringkas, perspektif efisiensi menyesuaikan antara 
karakteristik transaksi dengan alternatif mekanisme tata kelola untuk 
menentukan kondisi pada saat bentuk alternatif tata kelola akan 
memediasi pertukaran secara adil dan efisien. Dalam penelitian yang 
dilakukan Setyawan (2007) dengan latar industri ritel dan industri 
migas di Indonesia, ditemukan bahwa pola hubungan bisnis dalam 
industri ritel tidak berdasarkan prinsip biaya transaksi melainkan 
pola hubungan relasional berbasis kepercayaan dan komitmen antara 
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dua pihak dalam sebuah hubungan bisnis. Konsep ini berkesesuaian 
dengan teori kepercayaan dan komitmen dari Morgan dan Hunt 
(1994). Chaston dan Baker (1998) dalam penelitiannya dengan latar 
perusahaan kecil dan menengah di Inggris menunjukkan bahwa 
pola hubungan bisnis relasional lebih efektif dibandingkan dengan 
hubungan transaksional. Pola hubungan relasional sangat efektif, 
apabila hubungan imbal balik antar pemasok dan peritel berlangsung 
dalam jangka waktu lama (Stathopoulou dan Balabanis, 2016).

Menurut Castells (2011) kekuatan dalam jejaring sosial dilakukan 
melalui jaringan. Menurut Castells, ada empat bentuk kekuatan 
yang berbeda di bawah kondisi sosial dan teknologi saat ini yaitu; 
networking power (kekuatan jaringan), network power (daya jaringan), 
networked power (kekuatan pelaku jaringan), dan network-making power 
(jaringan membuat power).

B. Service-Dominant Logic (SDL)

Setiap disiplin ilmu memiliki logika dominan yang mendasarinya, 
dan hal itu sering terkait dengan disiplin ilmu lain yang saling 
beririsan. Service Dominant Logic (SDL) adalah kerangka meta-
teoritis untuk menjelaskan penciptaan nilai, melalui pertukaran 
dan konfigurasi dari pihak-pihak yang terlibat (Vargo dan Lusch, 
2008a). Para praktisi dalam dunia marketing telah mendorong agar 
para akademisi dibidang pemasaran lebih mengedapankan relevansi 
antara teori dengan dunia praktisi, oleh karena itu para akademisi 
pemasaran telah menyerukan adanya pergeseran paradigma dalam 
manajemen pemasaran. Service-Dominant Logic timbul karena adanya 
dorongan dari tujuan awal untuk melakukan sesuatu bagi dan dengan 
pihak lain, atau yang lebih dikenal dengan istilah customer centric 
dan customer responsive. Dalam logic tersebut, jasa ditetapkan sebagai 
penerapan kompetensi melalui tindakan, proses, dan performa yang 
bermanfaat baik bagi entitas lain maupun entitas itu sendiri (Lusch 
dkk., 2007). Pandangan yang berpusat pada jasa dalam pemasaran 
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merupakan customer centric dan market driven. Hal tersebut berarti 
lebih dari berorientasi pada konsumen dan menunjukkan adanya 
kolaborasi serta pembelajaran dari konsumen yang bertujuan untuk 
dapat beradaptasi dengan konsumen tersebut dan kebutuhannya

Service Dominant Logic (SDL) merupakan konvergensi dari 
rekomendasi-rekomendasi hasil riset dan banyak kajian untuk sebuah 
paradigma baru (new paradigm). Service-Dominant Logic juga secara 
spesifik merumuskan kembali pemikiran di bidang minat akademik 
dalam bidang bisnis dan pemasaran. Berbeda dengan Goods Dominant 
Logic (GDL), ide dasar Service-Dominant Logic adalah bahwa manusia 
menerapkan kompetensinya untuk memberi manfaat kepada orang 
lain, dan secara timbal balik mendapatkan keuntungan dari kompetensi 
yang diterapkan tersebut melalui pertukaran layanan dengan layanan. 
Goods Dominant Logic mengatakan bahwa tujuan perusahaan adalah 
memproduksi dan menjual unit output yang bernilai, dan sebagai 
konsekuensinya pelanggan berperan membeli dan mengkonsumsi 
unit-unit tersebut lebih banyak lagi. Menurut Vargo dan Lusch (2008) 
perbedaan yang paling mendasar antara logika GDL dan logika SDL 
adalah bahwa Good Dominant Logic mengandalkan barang (goods) 
sebagai media pertukaran atau mekanisme transfer dan penerapan 
keterampilan melalui operand resource yang cenderung berbentuk 
fisik atau tangible. Sedangkan menurut logika SDL pertukaran adalah 
tentang penyediaan suatu layanan untuk menerima layanan timbal 
balik, atau layanan dipertukarkan untuk layanan. Dalam Service-
Dominant Logic, layanan didefinisikan sebagai penerapan kompetensi 
(pengetahuan dan keterampilan) untuk kepentingan pihak lain (Vargo 
dan Lusch, 2004, 2008b). Hal ini adalah logika yang menyiratkan 
pemindahan pemahaman pasar dan pemasaran, dari fokus produk 
atau fokus sentris ke fokus layanan atau fokus proses. 

Dalam konsep Service-Dominant Logic, mengisyaratkan bahwa 
setiap perusahaan yang ingin memiliki keunggulan kompetitif yang 
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berkelanjutan membutuhkan meta kompetensi, yaitu kompetensi 
kolaboratif, kompetensi absorptif, dan kompetensi adaptif dalam 
menghadapi lingkungan yang kompleks, dinamis, dan bahkan 
bergolak (Lusch dkk., 2007). Peran kompetensi,baik pengetahuan 
dan keahlian sumber daya manusia lebih dominan dibanding aset 
berwujud, kedudukan operand resource dapat disubstitusi oleh operant 
resource yang bersifat tidak tampak atau intangible. Selain terjadi 
pergeseran aset dari tangible ke intangible, SDL juga mengubah 
paradigma pertukaran (exchange) menjadi mekanisme proses yang 
melibatkan domain information, knowledge, interactivity, connectivity 
dan relationship (Vargo dan Lusch, 2004).

Lusch dan Vargo (2008) mengatakan, ada sepuluh (10) pondasi 
dasar pemikiran dari Service-Dominant Logic. Sepuluh pondasi dasar 
Service-Dominant Logic tersebut bersifat komprehensif dan dapat 
digunakan untuk menghasilkan proposisi derivatif yang bersifat 
hukum (teori) dan dapat diuji secara empiris (Lusch dkk., 2007). 
Pondasi dasar Service-Dominant Logic tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2

Pondasi Dasar Service Dominant Logic

Premise Foundational Premise
FP1 Pelayanan adalah dasar fundamental dari suatu pertukaran.

FP2 Pasar sasaran tidak langsung menutupi dasar fundamental 
pasar.

FP3 Barang merupakan bagian dari mekanisme distribusi 
penyediaan layanan.

FP4 Sumber daya operasional merupakan sumber utama 
keunggulan kompetitif.

FP5 Semua tindakan ekonomi adalah ekonomi layanan.

FP6 Pelanggan selalu dilibatkan dalam suatu collaboration untuk 
menciptakan value co-creation.

FP7 Perusahaan tidak dapat memberikan nilai, tapi hanya 
menawarkan proposisi nilai.
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Premise Foundational Premise

FP8 Pandangan perusahaan harus berpusat pada layanan, yang 
pada dasarnya berorientasi pada pelanggan dan relasional.

FP9 Semua pelaku sosial dan ekonomi adalah integrator sumber 
daya.

FP10 Nilai selalu unik dan fenomenologis, dan ditentukan oleh 
penerima manfaat.

Diadopsi dari Vargo dan Lusch (2008)

Dari sepuluh premis dasar tersebut, premis ke 6 (Pelanggan selalu 
dilibatkan dalam suatu kolaborasi untuk menciptakan nilai bersama) 
dan ke 8 (Pandangan perusahaan harus berpusat pada layanan, 
yang pada dasarnya berorientasi pada pelanggan dan hubungan 
relasional) dalam tabel tersebut merupakan konsen utama dalam 
sintesa konstruk dalam buku ini. Hal itu dikarenakan dua premis 
tersebut yang merupakan inti utama dari konsep Service-Dominant Logic 
(Siltaloppi dan Nenonen, 2013). Fokus sentral Service-Dominant Logic 
adalah proposisi tentang pelanggan sebagai bagian dari co-creation 
of value (Payne, Storbacka, dan Frow, 2008). Kedudukan pelanggan 
merupakan pusat (sentral) kegiatan value co-creation (Siltaloppi dan 
Nenonen, 2013) dengan penekanan pada orientasi relasional dibanding 
transaksional (Lusch dan Vargo, 2008). Hubungan pelanggan dengan 
perusahaan maupun pemasok dibangun melalui interaksi dan dialog 
yang mendatangkan manfaat yang relevan dengan penyediaan 
layanan (Payne dkk., 2008). Proses co-creation adalah aktifitas yang 
melibatkan pelanggan dalam tahap kreasi atau pengantaran (delivery) 
produk / jasa sebagai partisipan yang aktif mengintegrasikan maupun 
memodifikasi sumber dayanya (Hilton, Hughes, dan Chalcraft, 2012). 
Adanya pergeseran dari pemikiran tentang penciptaan nilai dalam 
hal sumber daya, biasanya sumber daya yang statis dan tangible 
(misalnya sumber daya alam) memerlukan beberapa tindakan serius 
dan berkelanjutan untuk membuatnya bernilai. Untuk sumber daya 
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operator biasanya merupakan sumber daya yang dinamis dan tidak 
berwujud (misalnya pengetahuan dan keterampilan manusia) yang 
mampu menciptakan nilai. Service-Dominant Logic melihat layanan 
sebagai proses melakukan sesuatu untuk dan dengan pihak lain 
dan dengan demikian selalu dinamis dan kolaboratif (Vargo dan 
Lusch, 2008a).

Kolaborasi berasal dari bahasa Latin “collaborare” yang artinya untuk 
kerja bersama (to work together) diantara berbagai pihak (Camarinha-
Matos dan Afsarmanesh, 2006). Kolaborasi merepresentasikan 
hubungan organisasi, kapasitas dan kesediaan untuk bekerja sama 
dalam proses mencapai suatu tujuan tertentu disebut sebagai 
kapabilitas kolaborasi (Huxham, 1993). Keterlibatan pelanggan, 
pemasok dan mitra dalam proses kolaborasi memperbanyak sumber 
ide baru sekaligus menggairahkan kegiatan berbagi pengetahuan 
dan pengalaman. Momentum ini akan menstimulasi kreatifitas 
komunal untuk menemukan metode baru yang berhubungan dengan 
mekanisme perbaikan kualitas pengembangan dan penguatan 
reliabilitas produk serta pengurangan resiko atau identik dengan 
inisiatif peningkatan pendapatan dan pengendalian biaya (Swink, 
2006). Daya tahan kolaborasi organisasi memerlukan dukungan 
kapabilitas menjalin relasional sebagai elemen perekat hubungan. 
Peran dominan faktor relasional diwujudkan dalam bentuk keahlian 
membangun jejaring, keterbukaan untuk berkolaborasi dan kesadaran 
terhadap urgensi dan manfaat jejaring (Schillebeeckx, Chaturvedi, 
George, dan King, 2016).

Day dkk. (2004) menjelaskan bahwa jenis sumber daya dapat 
berupa sumber daya operand maupun sumber daya operant. Sumber 
daya operand adalah sumber daya fisik yang bersifat statis, seperti mesin 
dan bahan baku. Sedangkan sumber daya operant adalah sumber daya 
yang bersifat dinamis seperti manusia, terkait dengan ketrampilan dan 
pengetahuan; pengorganisasian, terkait dengan pengawasan, rutinitas, 
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dan budaya organisasi; informasi, terkait dengan pengetahuan tentang 
segmen pasar, tehnologi, dan pesaing; dan relasi, terkait dengan 
hubungan dengan pesaing, supplier, dan konsumen (Day dkk., 2004). 
Dalam Service-Dominant Logic konsumen sebagai operant resources 
yang dapat menciptakan nilai. Hal ini menunjukkan adanya dialog 
dua arah antara konsumen dan perusahaan yang dapat membangun 
kepercayaan, pembelajaran bersama, dan saling adaptasi. Hal tersebut 
bertujuan untuk mengembangkan pemahaman masing-masing 
partisipan, dan interaksi tersebut membangun kondisi yang sesuai 
untuk saling mendengarkan dan belajar. Kemampuan berkomunikasi 
dengan konsumen harus senantiasa dievaluasi dan ditingkatkan 
agar perusahaan tetap dapat memahami kebutuhan dan keinginan 
konsumen (Day dkk., 2004). Keterlibatan konsumen dalam proses 
value co-creation mengurangi batas antara perusahaan dan pelanggan. 
Kedekatan hubungan ini memberi kontribusi pada penurunan biaya 
dan peningkatan profit serta loyalitas pelanggan (Cossío-Silva, Revilla-
Camacho, Vega-Vázquez, dan Palacios-Florencio, 2016).

Dalam Service-Dominant Logic (Lusch dan Vargo, 2008), konsumen 
dipandang sebagai operant resources, maka konsumen dianggap sebagai 
rekan yang dapat diajak berkolaborasi dalam menciptakan nilai atau 
sebagai endogen yang mempengaruhi nilai yang akan diciptakan. 
Sedangkan pada pandangan Goods-Dominant Logic, pemasaran untuk 
memperlakukan konsumen sebagai exogen atau yang dipengaruhi. 
Inti dari filsafat bisnis ini adalah pengadopsian proses kolaborasi dan 
metode kolaborasi sebagai filsafat umum untuk bisnis. Pemikiran ini 
direfleksikan dalam hubungan kerja yang lebih dekat antar mitra 
bisnis.

Menurut Lusch dan Vargo (2008), terdapat beberapa panduan 
normatif yang ditawarkan dalam Service-Dominant Logic, yang dapat 
digunakan oleh perusahaan untuk melakukan tindakan kebijakan, 
yaitu: 
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1. Perusahaan perlu lebih transparan dan membuat semua 
informasi bersifat simetris. Karena konsumen adalah pihak 
yang berkolaborasi dengannya, tidak ada hal lain yang 
dibutuhkan untuk kesuksesan kolaborasi tersebut selain 
kejujuran.

2. Perusahaan seharusnya berusaha untuk membangun 
hubungan dengan konsumen dan menggunakan perspektif 
jangka panjang. Kemudian perusahaan juga seharusnya 
selalu berhati-hati terhadap minat konsumen dan melindungi 
konsumen untuk jangka panjang.

3. Perusahaan perlu melihat barang sebagai tanda dari operant 
resources yang menjadi produk perantara yang digunakan 
oleh operant resources lain sebagai pelengkap dalam proses 
penciptaan nilai. Dalam hal ini perusahaan seharusnya 
berfokus pada aliran penjualan jasa.

4. Perusahaan seharusnya mendukung dan berinvestasi dalam 
pengembangan keahlian dan pengetahuan khusus yang 
merupakan sumber dari pertumbuhan perusahaan.

Konsen pemasok adalah mengembangkan dan mengintegrasikan 
sumberdaya untuk  menghadirkan proposisi nilai yang menarik dan 
kompetitif (Lusch, Vargo, dan Tanniru, 2010). Proposisi nilai berfungsi 
untuk mengindentifikasi peluang value co-creation antara pelanggan, 
perusahaan dan seluruh aktor jejaringnya (Frow dkk., 2014). Posisi 
pelanggan pada penawaran proposisi nilai adalah sebagai prosumer/ 
profesional consumer (Gummesson, 2007), penentu akhir (Ballantyne, 
Frow, Varey, dan Payne, 2011), asesor nilai (Lusch dkk., 2010) dan 
kontributor aktif (Kohtamäki dan Rajala, 2016) dalam rangkaian 
kegiatan dan interaksi value co-creation.

C. Relationship Marketing (Pemasaran Relasional)

Relationship marketing (pemasaran relasional) adalah sebuah 
strategi untuk menjaga, memperkuat dan mengembangkan sebuah 
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hubungan pertukaran yang sukses dengan pelanggan (Gronroos 
(1994a), Morgan dan Hunt (1994)). Dalam pemasaran relasional 
perusahaan  berusaha membangun, memelihara dan meningkatkan 
hubungan dengan pelanggan sehingga tujuan-tujuan dari berbagai 
pihak yang terlibat dapat terpenuhi (Grönroos, 1995). Pemasaran 
relasional menekankan setiap pihak untuk melakukan pertukaran 
yang saling menguntungkan (mutual exchange) dan kesadaran untuk 
memenuhi perjanjian bisnis (fulfillment promise). 

Konsep pemasaran relasional adalah sebuah paradigma yang 
berkembang pada dekade 90-an sebagai akibat dari perkembangan 
industri. Ada tiga hal yang menyebabkan munculnya konsep 
pemasaran relasional, yaitu: adanya interaksi dan pendekatan jaringan 
dalam pemasaran industrial yang muncul di Eropa, munculnya 
manajemen pemasaran bagi industri jasa dan ketertarikan yang 
kuat terhadap konsep ekonomi keterhubungan pelanggan (customer 
relationship economics). Pemasaran relasional muncul sebagai jawaban 
atas ketiga hal di atas. Konsep ini lahir dari bidang pemasaran jasa dan 
pemasaran industri. Pemasaran relasional akan berjalan dengan efektif 
apabila hubungan bisnis didasari oleh komitmen, dan kepercayaan 
dari masing-masing pihak yang terlibat dalam hubungan bisnis 
tersebut. Kepercayaan dan komitmen sering dikonseptualisasikan 
sebagai kunci konstruksi dalam teori hubungan pemasaran saat ini. 
Beberapa elemen dasar dari pemasaran relasional adalah:

1. Konsep Janji
Perusahaan yang mampu memenuhi janjinya sama dengan 

mencapai kepuasan konsumen, pembelian kembali dari konsumen 
dan keuntungan finansial dalam jangka panjang. 

2. Kepercayaan
Kepercayaan didefinisikan sebagai kesediaan untuk 

menggantungkan diri pada mitra yang bisa dipercaya (Morgan 
dan Hunt, 1994). Definisi ini mempunyai arti bahwa harus 
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ada keyakinan bahwa mitra bisa dipercaya sebagai hasil dari 
keahlian, konsistensi dan niat dari mitra. Anderson & Narus, 
(1990) mendefinisikan kepercayaan pada hubungan produsen-
distributor sebagai keyakinan perusahaan itu dengan perusahaan 
lain akan menghasilkan hasil positif untuk perusahaan, serta 
tidak mengambil tindakan tak terduga yang akan menghasilkan 
hasil negatif bagi perusahaan. Komponen kunci dari kepercayaan 
adalah sejauhmana pelanggan percaya bahwa vendor memiliki 
niat dan motif yang bermanfaat bagi pelanggan dan memang 
peduli dengan menciptakan hasil positif bagi pelanggan Kedua, 
definisi ini melihat bahwa kepercayaan sebagai sebuah perilaku 
niat atau perilaku yang merefleksikan kondisi menggantungkan 
diri pada mitra dan melibatkan ketidakpastian dan kerentanan 
dari pihak yang dipercaya.

3. Komitmen
Komitmen adalah perasaan keterikatan secara terus menerus. 

Komitmen dalam beberapa penelitian perilaku konsumen 
merupakan konstruk pembentuk loyalitas (Fitzgibbon dan White, 
2005; Wood, 2004). Komitmen juga merupakan sebuah konsep 
dalam menjamin adanya hubungan jangka panjang dengan 
konsumen (Cooper, Upton, dan Seaman, 2005).

Konsep pemasaran relasional (relationship marketing) ini merupakan 
sebuah hasil dari proses transformasi dari hubungan bisnis antara 
dua perusahaan secara tradisional yaitu pembeli dan penjual menjadi 
hubungan yang lebih strategis. Penelitian Krapfel Jr., Salmond, dan 
Spekman (1991) mendiskusikan tentang proses transformasi tersebut. 
Spekman dan Carraway (2006) menyatakan ada beberapa faktor yang 
penting sebagai syarat dari terjadinya proses transformasi tersebut. 
Faktor-faktor yang menjadi syarat proses transformasi dari hubungan 
bisnis transaksional menjadi relasional adalah:
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1. Kemampuan yang terfasilitasi adalah kompetensi inti yang 
diharapkan sukses dalam sebuah hubungan kolaboratif. 
Konsep ini terdiri dari:
a. Pola pikir, yaitu keinginan untuk mengatasi ketegangan 

antara penjual dan pembeli. 
b. Struktur mengacu pada posisi terhormat masing-masing 

pihak dalam sebuah hubungan.
c. Proses merefleksikan aspek dinamis dari pertukaran, 

secara spesifik perilaku dan tindakan yang menjadikan 
kerjasama bisa dilakukan. 

d. Teknologi informasi berkaitan dengan fokus teknologi 
dalam kerjasama yang menekankan pada keterhubungan 
eksternal dan keterkaitan internal.

2. Pendorong adalah faktor-faktor pendorong dari sebuah 
proses kerjasama, yang terdiri dari:
a. Sistem pemikiran yang luas, yaitu sebuah sistem cara 

berpikir yang mengitegrasikan empat faktor dari 
kemampuan yang terfasilitasi.

b. Pengukuran kinerja, hal ini terkait dengan pemahaman 
tentang pengukuran kinerja secara tradisional dengan 
perlunya pengukuran yang diperluas. Pengukuran 
kinerja secara tradisional adalah dengan akuntansi dan 
laporan keuangan.

c. Pendorong mendasar (fundamental enabler) adalah faktor-
faktor mendasar yang memungkinkan terjadinya sebuah 
hubungan relasional.

d. Kepercayaan, merefleksikan sebuah kesediaan untuk 
menjadi bergantung, berdasarkan harapan positif 
terhadap tindakan atau niat pihak lain.

e. Fokus pada pelanggan adalah kesediaan untuk 
menyampaikan nilai kepada pelanggan yang dilakukan 
kedua pihak.
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Morgan dan Hunt (1994) mengemukakan bahwa dasar dari 
pemasaran relasional adalah adanya dua konstruk utama yaitu 
kepercayaan dan komitmen. Kedua konstruk ini menjadi variabel 
kunci dalam menjelaskan modal relasional dengan beberapa faktor 
yang merupakan hasil dari sebuah hubungan bisnis yaitu kepuasan 
dan ikatan hubungan (Ramaseshan, Yip, dan Pae, 2006), loyalitas 
(Leverin dan Liljander, 2006) dan kinerja ekonomi (José Más Ruíz, 
2000; Venkatesan dan Kumar, 2004).
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A. Faktor-faktor Pendorong Kinerja Pemasaran

Dalam rangka meningkatkan kinerja pemasaran sebuah perusahaan, 
maka perusahaan perlu memahami dan mengimplementasikan 
faktor-faktor kunci yang merupakan pendorong utama kinerja 
pemasaran. Dalam kontek hubungan antar pelaku bisnis (business 
to business) yang menjalin kemitraan, maka beberapa faktor tersebut 
diantaranya adalah modal relasional (relational capital), dukungan 
jejaring internal perusahaan (internal network support), kemampuan 
penjualan berbasiskan nilai (value-based selling), keefektifan program-
program pemasaran (marketing program effectiveness), dan ikatan 
dengan pelanggan yang saling menguatkan (energizing customers 
bond) sebagai kebaharuan.

1. Relational Capital (Modal Relasional)

Relational Capital atau modal relasional dibangun berdasarkan 
literatur Social Capital atau modal sosial (Krause, Handfield, dan 
Tyler, 2007; Tsai dan Ghoshal, 1998). Saat ini, konsep modal 
sosial telah diperluas dan dimodifikasi untuk digunakan dalam 
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kaitan hubungan bisnis dan telah didefinisikan sebagai modal 
relasional (Chang dan Gotcher, 2007). Relational capital merupakan 
bentuk modal sosial yang tertanam dalam hubungan bisnis 
(Kohtamäki, Partanen, dan Möller, 2013).  Menurut Cabrita dan 
Bontis (2008), relational capital merupakan salah satu elemen 
yang sangat penting dan merupakan bagian dari intellectual 
capital.  Intellectual capital (modal intelektual) adalah kepemilikan 
pengetahuan dan pengalaman, pengetahuan dan keterampilan 
profesional, tujuan dalam hubungan, dan kapasitas teknologi, 
yang efek sinergisnya dapat meningkatkan kinerja perusahaan 
(Sofian, Tayles, dan Pike, 2004). Intellectual capital menggabungkan 
tiga komponen utama yang bersama-sama membentuk nilai, 
yaitu human capital, organisational/structural capital, dan relational 
capital (Dzinkowski, 2000; Stovel dan Bontis, 2002).

Menurut Falcone dan Castelfranchi (2011a), modal relasional 
adalah aset tidak berwujud yang didasarkan pada pengembangan, 
menjaga dan memelihara hubungan berkualitas tinggi dengan 
organisasi apapun, pengaruh individu atau kelompok yang 
mempengaruhi kinerja bisnis termasuk: pelanggan, pemasok, 
karyawan, pemerintah, mitra, stakeholder lainnya dan 
terkadang pada pesaing. Elemen-elemen modal relasional 
membentuk persepsi nilai dari pelanggan atas kerjasama yang 
dilakukan. Modal relasional dalam buku ini dipahami sebagai 
aset atau sumberdaya yang dimiliki oleh pihak perusahaan 
yang dilihat dari beberapa dimensi, yaitu; trust (kepemilikan 
potensi/aset/sumberdaya berupa kepercayaan pelanggan), 
commitment (kepemilikan potensi/aset berupa konsistensi dalam 
mengutamakan pelanggan), transparancy (kepemilikan potensi/
aset berupa keterbukaan informasi terhadap pelanggan), mutual 
respect (saling menghormati dan menghargai dengan pelanggan), 
dan partner interaction (kemampuan berinteraksi secara intensif 
sebagai mitra) merupakan modal penting bagi perusahaan dalam 
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bermitra dengan pelanggan (Liu dkk., 2010; Miocevic, 2016). 
Perusahaan yang mempunyai modal relasional yang baik dan 
mempunyai komitmen tinggi terhadap kepuasan pelanggan, 
akan dapat meningkatkan dan menguatkan ikatan kemitraan 
antara pelanggan dengan perusahaan tersebut (Hennig-Thurau, 
Gwinner, dan Gremler, 2002). Relational capital yang dimiliki 
oleh perusahaan akan membuat konsumen merasa yakin bahwa 
perusahaan dapat memberikan solusi atas permasalahan yang 
terjadi dengan sebaik-baiknya, sehingga akan menguatkan ikatan 
kerjasama yang sudah terjalin (Kale, Singh, dan Perlmutter, 
2000a). Modal relasional yang kuat juga akan membuat pihak-
pihak terkait menjadi lebih percaya pada perusahaan, memiliki 
interaksi yang erat, saling menghormati, dan meningkatkan 
keeratan hubungan antar mitra (Kale dkk. (2000a). Oleh karena itu, 
dengan modal relasional yang baik yang dimiliki oleh perusahaan 
akan meningkatkan ikatan kemitraan yang saling menguatkan 
dengan pelanggan.

Relational Capital merupakan modal sebuah perusahaan yang 
di dalamnya mengandung kekuatan hubungan dengan internal 
maupun eksternal perusahaan agar dapat mengembangkan 
usahanya secara efektif (Abiola dan Emmanuel, 2013). Modal 
relasional berarti hubungan yang dimiliki organisasi dengan klien 
atau pelanggan dan lingkungan (Stewart, 2007). Modal relasional 
menekankan pada nilai-nilai yang melekat dalam hubungan 
perusahaan dengan pelanggan, pemasok dan konstituen penting 
lainnya untuk mempertahankan kinerja penjualan (Mubarik dkk., 
2016). Kale, Singh, dan Perlmutter (2000b) menjelaskan bahwa 
modal relasional dibentuk melalui kepercayaan, rasa hormat, 
dan persahabatan, yang mengembangkan interaksi yang erat di 
antara para mitra. Selain itu, relational capital yang dimiliki oleh 
perusahaan merupakan faktor penting bagi perusahaan agar 
mempunyai keunggulan diferensisasi melalui adanya ikatan 
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emosional yang erat antara konsumen dengan perusahaan (Meyer, 
1999). Relational capital sangat penting bagi perusahaan untuk 
dapat memastikan eksistensi perusahaan ditengah persaingan 
bisnis yang semakin ketat.

Dampak modal relasional pada kinerja ditentukan oleh 
segala sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan. Di sini, 
peran pengusaha sangat penting ketika membangun dan 
mengembangkan hubungan eksternal perusahaan, dengan 
jaringan pribadi, dan konvergensi dengan jaringan bisnis 
(Johannissson, 1998; Raza, 2012). Untuk alasan ini, aset yang 
diusulkan dalam model dan yang membentuk modal relasional 
perusahaan, karena mengacu pada hubungan dan membangun 
jaringan yaitu, hubungan dengan pelanggan dan pemasok, dan 
dukungan untuk hubungan informal. Menurut Bontis (1998) 
dan Kamukama, Ahiauzu, dan Ntayi (2010), human capital 
berinteraksi dengan modal struktural untuk menciptakan, 
memperoleh, dan menggunakan modal konsumen untuk 
mencapai kesuksesan perusahaan secara kontinyu. sedangkan 
modal relasional berinteraksi dengan sumber daya manusia yang 
dimiliki untuk meningkatkan kinerja. Relational capital sangat 
penting bagi perusahaan untuk dapat memastikan eksistensi 
perusahaan ditengah persaingan bisnis yang semakin ketat.

2. Internal Network Support (Dukungan Jejaring Internal)

Keberhasilan perusahaan dalam mendukung dan memuaskan 
lingkungan internalnya, akan berdampak pula pada keberhasilan 
memuaskan lingkungan eksternalnya (Zaman dkk., 2012). Lebih 
lanjut Zaman dkk, menjelaskan bahwa dengan mendukung penuh 
jejaring yang dimiliki karyawan, maka perusahaan akan dapat 
menciptakan suatu pola pemasaran yang integratif dalam jangka 
panjang baik bagi karyawan maupun bagi pelanggannya. Dalam 
buku ini, internal network support didefinisikan sebagai dukungan 
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dari pihak internal perusahaan kepada jaringan yang dimiliki oleh 
tenaga pemasaran, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, yang 
akan sangat membantu memudahkan para tenaga pemasaran 
dalam mencapai target-target atau tujuan yang hendak dicapai.

Lingkungan internal perusahaan harus supporting oriented 
terhadap tenaga pemasaran dan mampu mengorganisi para tenaga 
penjualnya dengan baik, terutama pada kegiatan pemasaran 
yang bersifat business to business agar perusahaan mitra merasa 
lebih bernilai dan diuntungkan (Haas, Snehota, dan Corsaro, 
2012; Piercy, 2010). Sejalan dengan hal tersebut, Ferdinand dan 
Wahyuningsih (2018) menjelaskan bahwa dukungan internal 
perusahaan dan pertukaran pengalaman diantara anggota tim 
penjualan merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan 
pribadi tenaga pemasaran dalam menawarkan produk. Dukungan 
dan pertukaran pengetahuan akan menghasilkan portofolio ide-
ide baru dalam anggota tim, dan berpotensi untuk meningkatkan 
penjualan berbasis nilai dan inovasi penjualan oleh para tenaga 
pemasaran.

Ballantyne (2000) menyatakan bahwa semua aktifitas 
pemasaran didasarkan pada interaksi dalam jaringan hubungan 
internal maupun eksternal. Lebih lanjut Ballantyne (2000) 
menyatakan bahwa kualitas hubungan internal sebagai anteseden 
kualitas hubungan pelanggan. Dukungan para manajer dan 
pimpinan perusahaan terhadap jejaring yang dimiliki oleh tenaga 
pemasaran, akan memudahkan para tenaga pemasaran dalam 
menawarkan nilai pada pelanggannya. Tim tenaga pemasaran 
yang yang mendapat support penuh dan dimanaj dengan baik 
oleh perusahaan akan dapat meningkatkan kemampuannya dalam 
menawarkan produk berbasis nilai pelanggan dan kinerjanya 
(Rapp, Ahearne, Mathieu, dan Rapp, 2010).
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Internal Network Support merupakan konsep yang sangat 
berkaitan erat dengan konsep internal marketing. Menurut Kotler 
dan Amstrong (2008), internal marketing adalah tugas perusahaan 
untuk merekrut, melatih, dan memotivasi karyawan-karyawan 
yang kompeten, yang ingin melayani pelanggan dengan baik. 
Pemasar yang cerdas menyadari bahwa aktivitas pemasaran di 
dalam perusahaan bisa menjadi sepenting atau bahkan lebih 
penting daripada aktivitas pemasaran yang diarahkan ke luar 
perusahaan (Zaman, Javaid, Arshad, dan Bibi, 2012). Internal 
Network Support adalah dukungan kepada tenaga pemasaran 
dari pihak internal perusahaan, baik yang bersifat fisik maupun 
nonfisik terhadap jejaring yang dimiliki oleh para tenaga 
pemasaran, sehingga sangat membantu memudahkan para 
tenaga pemasaran dalam mencapai target-target atau tujuan 
yang hendak dicapai. Dukungan jaringan dalam internal sebuah 
perusahaan, berupa iklim kerja sinergis antar anggota juga dapat 
mendukung kompetensi dan soliditas kerja tim dalam perusahaan 
tersebut. Manajer pemasaran harus memastikan bahwa setiap 
elemen dalam departemen pemasaran yang dia pimpin adalah 
sumberdaya manusia yang melayani konsumen sepenuh hati dan 
mereka harus bekerja sebaik mungkin. Pada sisi lain manajer harus 
memberikan dukungan penuh dan memandang karyawan sebagai 
pelanggan, memandang pekerjaan mereka sebagai produk, dan 
usahakan desain produk ini sebaik mungkin guna memenuhi 
selera konsumen (Alma, 2011). 

Terdapat dua aspek penting dalam konsep Internal Network 
Support sebagai adopsi dari konsep internal marketing, yaitu 
sebagai berikut:

a. Karyawan dari setiap departemen memiliki peran sebagai 
internal customer dan supplier. Untuk dapat memberikan 
kualitas terbaik pada external marketing, maka harus 
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dipastikan setiap karyawan mendapatkan kepuasan 
kerja yang optimal.

b. Pandangan yang sama terhadap misi, strategi, dan 
tujuan perusahaan merupakan elemen yang penting 
untuk menciptakan komitmen yang tinggi pada setiap 
karyawan yang pada akhirnya memotivasi karyawan 
untuk bekerja optimal.

Proses manajemen yang penting dalam hal ini menurut 
(Grönroos, 1981; Pitt dan Foreman, 1999; Theopold dan Schacherer, 
2002) adalah sebagai berikut:

a. Attitude Management
Management meliputi sikap dan motivasi karyawan 

dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan. Pihak manajemen 
perlu bersifat proaktif, terutama dalam perencanaan dan 
pengawasan kegiatan karyawannya.

b. Communication Management
Communication management merupakan proses manajemen 

dalam menyampaikan setiap informasi yang bertujuan untuk 
memberikan petunjuk kerja dan memberikan kesempatan 
pula pada para karyawan untuk menyampaikan segala 
permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat terjadi 
komunikasi dua arah dan terjalin suasana keterbukaan.

Keberhasilan perusahaan untuk mendukung dan 
memuaskan lingkungan internalnya akan dapat membawa 
keberhasilan pula bagi lingkungan eksternalnya (Zaman 
dkk., 2012). Dengan mendukung penuh jejaring di internal, 
perusahaan akan mampu menciptakan suatu pola pemasaran 
yang integratif dalam jangka panjang baik bagi karyawan 
maupun bagi pelanggannya.
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3. Value-Based Selling (Penjualan Berbasis Nilai)

Para ahli telah menjelaskan dan mengembangkan pemahaman 
umum mengenai pentingnya nilai pelanggan, dan dimensi kunci 
dari konstruk nilai dalam hubungan bisnis (Salem Khalifa, 2004; 
Sánchez-Fernández dan Iniesta-Bonillo, 2006; Töytäri dan Rajala, 
2015). Nilai pelanggan telah diakui sebagai bagian penting dan 
fundamental dari sebuah kesuksesan bisnis. 

Para peneliti  menyepakati bahwa dengan menciptakan nilai 
pelanggan yang unggul akan mendriver kepuasan pelanggan, 
kesetiaan dan retensi serta kelangsungan hidup dan kesuksesan 
perusahaan jangka panjang (Eggert, Ulaga, dan Schultz, 2006; 
Salem Khalifa, 2004; Slater, 1997). Para peneliti telah menemukan 
bahwa pemahaman nilai dan penciptaan nilai pelanggan 
merupakan sebuah sumber penting dari keunggulan kompetitif. 
Hal tersebut juga direkomendasikan sebagai petunjuk arah yang 
penting, baik dalam penelitian maupun praktik. Sehingga secara 
umum juga diakui bahwa aktivitas penjualan berbasis nilai, dan 
metode yang sesuai dengan karakteristik perusahaan memiliki 
efek positif pada keberhasilan penjualan (Porter, Wiener, dan 
Frankwick, 2003; Predmore dan Bonnice, 1996; Terho dkk., 2012; 
Töytäri, Alejandro, Parvinen, Ollila, dan Rosendahl, 2011). Hal 
ini diasumsikan karena adanya indikasi nilai eksplisit yang 
ditawarkan kepada pelanggan membuat keputusan pembelian 
pelanggan menjadi lebih mudah dengan argumen yang rasional.

Value-Based Selling merupakan suatu proses atau kegiatan 
menawarkan suatu produk atau jasa kepada pasar atau konsumen, 
dengan meyakinkan kepada calon pembeli bahwa dengan membeli 
produk atau jasa tersebut mereka akan mendapatkan banyak 
manfaat dan keuntungan dibanding penawaran dari yang lain 
(Terho dkk., 2012; Töytäri dan Rajala, 2015). Meskipun penciptaan 
nilai pelanggan yang superior dianggap penting bagi perusahaan, 
namun upaya untuk memperoleh sustainabilitas perusahaan 
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dan pertumbuhan jangka panjang sangat membutuhkan 
implementasi penciptaan nilai pada tingkat tenaga pemasaran 
(tenaga pemasaran). Tenaga pemasaran memainkan peran kunci 
dalam penciptaan nilai ketika berinteraksi dengan pelanggan 
potensial. Penjualan berdasarkan nilai memerlukan orientasi 
timbal balik dan berfokus pada potensi nilai-dalam-penggunaan 
dari penawaran dengan menggambarkan efek produk atau 
layanan pada keuntungan bisnis pelanggan. Penjualan berbasis 
nilai adalah pendekatan penjualan yang efektif di pasar bisnis dan 
itu adalah konsep unik yang berbeda dari pendekatan penjualan 
yang telah mapan (established) dengan menerjemahkan orientasi 
nilai pelanggan yang di inginkan perusahaan di tingkat tenaga 
pemasaran (Terho dkk., 2012). Suatu konseptualisasi penawaran 
nilai dalam hubungan bisnis harus mencerminkan sifat dan 
karakteristik proses interaksi pada nilai hubungan yang tercipta 
(Grönroos, 2011). Fungsi penjualan dalam praktek pemasaran 
memiliki peran penting dalam hubungan dengan pelanggan, 
sehingga perusahaan semakin bergerak menuju value-based selling 
dalam menawarkan nilai kepada pelanggan. 

Kemampuan tenaga pemasaran dalam memahami kebutuhan 
dan keinginan dari pelanggan yang semakin kompleks, akan 
sangat berpengaruh terhadap kemampuan penawaran produk 
berbasis nilai pada pelanggan (Terho dkk., 2015).  Konsumen 
akan merasa senang ketika berhubungan dengan perusahaan 
yang mempunyai kapabilitas dan kompetensi di bidangnya 
(Drucker, 2001). Menurut Töytäri dan Rajala (2015), tenaga 
pemasaran memainkan peran kunci dalam penciptaan nilai 
ketika berinteraksi dengan pelanggan potensial. Penjualan 
berbasiskan nilai berorientasi timbal balik dan berfokus pada 
penawaran potensi nilai dari penggunaan produk, dan mampu 
menggambarkan efek produk atau layanan pada keuntungan 
bisnis pelanggan.
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Tenaga pemasaran harus mampu mengartikulasikan 
dan mengkomunikasikan proposisi nilai yang mewakili nilai 
penawarannya, seperti nilai waktu, upaya, dan uang pelanggan 
(Lee, Chen, Chen, dan Chen, 2010). Selain itu, tenaga pemasaran 
tidak boleh hanya membuat pelanggan merasa bahwa mereka 
telah menerima nilai uang mereka untuk produk dan semua 
layanan yang disematkan dalam suatu deliveri produk, tetapi 
juga memverifikasi bahwa mereka telah memberikan nilai 
terbaik kepada pelanggan (Ferdinand dan Wahyuningsih, 2018). 
Kompetensi pihak perusahaan dalam penyampaian nilai menjadi 
faktor penting dalam membangun ikatan pelanggan. Tenaga 
pemasaran yang mampu dalam menawarkan proposisi yang 
menarik bagi pelanggan juga akan memudahkan mereka dalam 
meningkatkan capaian penjualannya.

Penyampaian nilai dalam fungsi penjualan bervariasi 
berdasarkan strategi penjualan. Produk dan layanan yang 
menawarkan pemenuhan kebutuhan pelanggan, harus dilihat 
secara paralel dengan proses pembelian pelanggan. Menurut 
Hellman (2009), penjualan berbasis nilai dapat dilihat berbeda 
dengan penjualan produk, baik dalam hal solusi apa yang diberikan 
oleh perusahaan, maupun proses penjualan yang berfokus pada 
pelanggan. Penjualan berbasis nilai dapat didefinisikan sebagai 
memahami dan meningkatkan bisnis pelanggan secara proaktif. 
Daya tarik pelanggan untuk penjualan nilai dapat dicirikan pada 
dua dimensi, yaitu keinginan pelanggan untuk bermitra dan nilai 
hubungan (Hellman, 2009).

4. Marketing Programs (Program-program Pemasaran)

Marketing programs adalah program-program pemasaran yang 
dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan 
pemasaran (Pomering, 2017). Implementasi program-program 
pemasaran umumnya adalah hal-hal yang terkait dengan praktik-
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praktik atau tradisi dalam pemasaran (Joseph dan Dong-Jin, 1996). 
Program pemasaran merupakan hasil kombinasi antara strategi 
produk, saluran distribusi, harga dan promosi yang digunakan 
oleh perusahaan untuk menentukan posisinya terhadap pesaing 
utamanya dalam usaha memenuhi kebutuhan dan keinginan 
pasar sasaran, strategi ini disebut bauran pemasaran (marketing 
mix) atau program pemasaran (marketing program). 

Konsep marketing mix pertama kali dicetuskan oleh Mc Carthy 
(1975). Bauran pemasaran (marketing mix) adalah seperangkat alat 
pemasaran yang digunakan perusahaan secara terus menerus 
untuk mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran. Van 
Waterschoot & Van den Bulte (1992) mengelompokkan alat-
alat pemasaran  tersebut menjadi empat elemen yang disebut 
Empat P pemasaran, yaitu produk (product), harga (price), tempat 
(place /distribution) dan promosi (promotion). Produk adalah 
segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk 
diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi sehingga 
dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk mencakup 
obyek fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, dan gagasan. Variabel 
dari produk adalah keragaman produk, kualitas, desain, ciri, 
nama merek, kemasan, ukuran, pelayanan, garansi, imbalan. 
Price, menentukan harga suatu barang atau jasa membutuhkan 
faktor-faktor: memilih sasaran harga, menentukan permintaan, 
memperkirakan biaya, menganalisis penawaran dan harga para 
pesaing, memilih suatu metode harga, dan memilih harga akhir. 
Variabel dari harga adalah daftar harga, rabat/diskon, potongan 
harga khusus, periode pembayaran, syarat kredit. Promotion, suatu 
produk seberapa pun besarnya manfaat yang dimiliki, tetapi 
jika tidak dikenal oleh konsumen, maka konsumen tidak akan 
mengetahui manfaat dari produk tersebut dan tidak melakukan 
pembelian terhadapnya. Oleh karena itu perusahaan harus 
selalu berusaha untuk memperkenalkan produknya, berusaha 
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mempengaruhi konsumen, untuk menciptakan permintaan dan 
pembelian terhadap produk tersebut, kemudian dipelihara dan 
dikembangkan produknya. Variabel dari promosi adalah promosi 
penjualan, periklanan, tenaga pemasaran, kehumasan/public 
relation dan pemasaran langsung. 

Place, adalah saluran distribusi dimana produk atau jasa 
disediakan untuk pembeli. Saluran distribusi adalah salah satu 
elemen yang paling dinamis dalam industri bisnis, dan merupakan 
salah satu dari marketing mix yang berkontribusi terhadap daya 
saing perusahaan. Saluran distribusi juga memainkan peran 
penting dalam perumusan biaya, serta strategi diferensiasi, dan 
akan mempengaruhi profitabilitas semua anggota dari rantai 
nilai. Place atau saluran distribusi meliputi bagaimana suatu 
barang/jasa diakses oleh target pasar dan juga logistik mengenai 
bagaimana produk/jasa tersebut sampai ke tangan konsumen. 
Variabel dari tempat (place) adalah saluran pemasaran, cakupan 
pasar, pengelompokan, lokasi, persediaan dan transportasi. Di 
pasar bisnis, peran distribusi semakin penting dan menimbulkan 
tantangan bagi perusahaan untuk menjaga hubungan koordinasi 
dengan distributor. Peran distributor mewakili perusahaan dalam 
memasarkan produk perusahaan. Ulaga, (2003) menunjukkan 
bahwa perusahaan akan memilih mitra mereka dengan hati-hati 
dan tetap mempertahankan hubungan dekat dengan beberapa 
pemasok utama. Menurut (Sezen & Yilmaz, 2007) pengelolaan 
relasional antar anggota saluran distribusi yang sukses merupakan 
sumber keunggulan bersaing yang penting di banyak industri dan 
pasar. Dalam hubungan saluran yang diadic, manajemen saluran 
yang sukses akan melibatkan, membangun dan mempertahankan 
hubungan yang saling menguntungkan dengan mitra saluran, 
untuk menunjukkan kesesuaian, suportif, konstruktif dan 
atau kooperatif dalam hubungan relasional. Saluran distribusi 
biasanya terdiri dari beberapa perusahaan mitra, masing-
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masing perusahaan mengejar kepentingannya sendiri-sendiri, 
dan bahkan terjadi persaingan antar anggota saluran. Sehingga 
terkadang anggota saluran sering mengalami kegagalan dalam 
bekerja sama satu sama lain. Adapun fungsi utama dari saluran 
distribusi adalah untuk menyediakan kelangsungan hubungan 
jangka panjang antara produsen dengan konsumen. Iklim 
saluran distribusi dapat dilihat bertujuan sebagai perpanjangan 
lingkup interorganisasional, yaitu saluran distribusi yang dapat 
menunjukkan suasana kemitraan kerja diantara anggota saluran 
yang berada dalam aspek memiliki derajat kepercayaan satu sama 
lain, mampu meredam konflik, dan saling medukung antara 
anggota saluran (Zhuang, Xi, & Tsang, 2010). Hubungan dalam 
saluran distribusi cenderung berorientasi jangka panjang dan 
anggota saluran distribusi saling mengandalkan satu sama lain 
untuk dapat bersama-sama mewujudkan tujuan mereka dalam 
melayani pembeli (Buhalis, 2000).

Strategi penentuan posisi pasar memberikan konsep yang 
dapat digunakan untuk memutuskan peranan dan strategi 
dari setiap komponen bauran. Langkah pertama dalam 
pengembangan strategi penentuan posisi adalah memutuskan 
apa yang hendak dicapai dari setiap pasar sasaran. Tujuan 
pemasaran dikembangkan pada setiap tingkatan organisasi. 
Tujuan korporasi termasuk fungsi pemasaran, menunjuk pada 
semua sasaran kinerja  termasuk pertumbuhan, profit, kepuasan 
konsumen, pengembangan karyawan, serta tujuan lainnya. 
Konsep penentuan posisi menunjukkan bagaimana kesadaran 
dan perhatian konsumen pasar sasaran dalam melihat perusahaan 
atau mereknya. Penentuan posisi (positioning) diartikan sebagai 
persaingan, strategi pengembangan meliputi: strategi produk, 
distribusi, harga, dan promosi, yang masing-masing komponen 
komponen strategi membentuk tim kerja yang saling melengkapi 
dan saling menguatkan satu sama lainnya.
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Pemilihan program strategi pemasaran perlu memperhatikan 
faktor situasional dan persaingan yang dihadapi oleh perusahaan. 
Salah satu contoh pada saat manajemen mengembangkan strategi 
untuk memasuki pasar baru maka dapat memanfaatkan data 
permasalahan strategis dan pedoman strategi yang menyinggung 
masalah situasi memasuki pasar baru. Strategi situasi yang lain 
meliputi strategi daur hidup produk, strategi pasar yang terpecah, 
strategi global dan strategi perusahaan kecil. Dasar analisis 
berguna untuk mengklasifikasi situasi strategi pemasaran pada 
tahap pengembangan, pertumbuhan, kematangan, penurunan 
atau global dari evolusi pasar produk (Brei, D’Avila, Camargo, 
dan Engels, 2011). Dengan menggunakan klasifikasi ini strategi 
analisisnya harus mempertimbangkan struktur pasar, segmentasi, 
analisis industri/pesaing, keunggulan bersaing, penentuan 
sasaran (targeting) dan penentuan posisi pasar.

5. Novelty: Energizing Customers Bond (Ikatan Pelanggan 
yang Saling Memberi Energi dan Menguatkan)

Membangun jejaring dan berkolaborasi dengan 
mengoptimalkan modal relasional merupakan isu sentral 
dalam pengelolaan bisnis saat ini (Liao dkk., 2017). Membangun 
kerjasama dengan pihak lain dalam suatu jaringan saat ini 
telah menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting dalam 
mengoptimalkan kinerja bisnis (Ford dan Mouzas, 2013; Husain, 
Dayan, dan Benedetto, 2016). Berkaitan dengan isu update tersebut, 
konsep novelty yang dibangun untuk menjembatani adanya 
kesenjangan penelitian saat ini adalah energizing customers bond 
(ECB), yaitu sebuah konsep yang didalamnya mengandung 
makna mengenai ikatan kemitraan yang erat antara tenaga 
pemasaran  dengan pelanggan, yang mampu memberi energi 
dan saling menguatkan dalam suatu jejaring atau kemitraan. 
Hal tersebut sangat relevan, mengingat saat ini hubungan antara 



55Meningkatkan Kinerja Pemasaran

perusahaan dengan pelanggan telah mengalami perkembangan, 
dari hubungan yang bersifat transaksional semata menjadi ke arah 
hubungan yang bersifat kolaboratif dan partnership (Schoenherr 
dkk., 2012).

Energizing Customers Bond adalah sebuah konsep baru (novelty) 
yang diajukan oleh peneliti untuk menjembatani kesenjangan 
penelitian pada hubungan relational capital (modal relasional) 
yang dimiliki oleh perusahaan melalui tenaga pemasaran 
terhadap Kinerja Pemasaran. Novelty ini merupakan sebuah 
konsep yang dikembangkan oleh peneliti berdasarkan teori-teori, 
proposisi, konsep-konsep, dan variabel-variabel sebelumnya 
yang disintesakan secara logic dan koheren. 

Dalam studi ini, konsep Energizing Customers Bond disintesakan 
dari derivasi dua teori dasar dalam bidang manajemen yaitu; 
Network Theory (Borgatti dan Halgin, 2011; Castells, 2011; 
Katz dkk., 2004; Miller dkk., 2010) dan Service Dominant Logic 
(Lusch dkk., 2007; Vargo, 2004; Vargo dan Lusch, 2007; Vargo 
dan Lusch, 2017). Substansi dua teori dasar tersebut kemudian 
diturunkan pada teori rentang tengah (middle range theory), yaitu 
Network Society Theory (Castells, 2011). Dari teori tersebut, 
kemudian diturunkan lagi pada konsep-konsep yang lebih 
operasional yaitu Collaborative Partnership Network (Matos 
& Afsarmanesh, 2014), Customer Bonding (Szmigin, Canning, 
dan Reppel, 2016), Customer Empowerment (Jawecki, Matzler, 
Mühlbacher, dan Füller, 2009; Shaw, Newholm, dan Dickinson, 
2006; Tiu Wright, Newman, dan Dennis, 2006), dan Energizing 
Customer (Mačiulienė dan Skaržauskienė, 2016; Petrescu, Rus, dan 
Negruşa, 2014; Westerlund dan Rajala, 2010)). Berikut ini adalah 
kronologi proses sintesa novelty konsep Energizing Customers 
Bond secara ringkas.
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Secara ringkas konsep Energizing customers bond (ECB) 
merupakan konsep baru yang merupakan hasil sintesa yang 
dilakukan oleh peneliti, yang bersumber dari derivasi teori 
jejaring (network theory) dan service-dominant logic, yaitu customer 
bonding dan energizing customer. Konsep Energizing customers 
bond merupakan konsep yang diajukan untuk menjembatani 
kesenjangan penelitian pada hubungan antara Relational Capital 
dan Kinerja Pemasaran. Pengembangan novelty dalam studi ini 
secara khusus diperuntukkan untuk mengatasi hubungan modal 
relasional terhadap Kinerja Pemasaran pada konteks Business 
to Business (B2B), sehingga makna maupun indikator-indikator 
yang bangun dalam konstruk baru ini sangat relevan diterapkan 
pada konteks B2B. Dalam studi ini Energizing customers bond 
diartikan sebagai ikatan kemitraan yang erat antara perusahaan 
dengan pelanggan yang dapat memberikan solusi atas berbagai 
kendala bisnis, saling mendukung, saling menguntungkan, 
saling membuat proses transaksi bisnis antar mitra menjadi 
lebih mudah, dan mampu mengoptimalkan nilai pelanggan 
dari masing-masing pihak, sehingga akan mampu memberikan 
energi dan saling menguatkan jejaring bisnis tersebut. Ikatan 
pelanggan yang mampu memberi energi dan saling menguatkan 
tersebut sangat berpotensi menjadi pendorong yang kuat dalam 
meningkatkan Kinerja Pemasaran.

Secara ringkas alur sintesis (Synthesis Process) dari konsep 
Enegizing Customer Bond (ECB) disajikan dalam Gambar 2 berikut 
ini.
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Gambar 2
Conceptual Mapping Konsep Baru Energizing Customers Bond (ECB)

Sumber: Artikel-artikel ilmiah yang disintesakan untuk dikembangkan 
dalam studi ini, (2020)

Bagi perusahan yang bergerak dalam industri Fast Moving 
Consumer Goods (FMCG) atau produsen barang-barang kebutuhan 
konsumen yang pergerakannya cepat, peran tenaga pemasaran 
sangatlah penting. Tenaga pemasaran merupakan elemen 
perusahaan yang langsung berinteraksi dengan pelanggan. 
Semakin baik tenaga pemasaran dalam membangun relasi yang 
saling menguatkan dengan para retailer maka akan semakin 
mudah bagi tenaga pemasaran untuk meningkatkan pertumbuhan 
penjualan, meningkatkan market share, dan peningkatan jumlah 
pelanggan baru.

Di lain sisi, persaingan antar tenaga pemasaran diantara 
perusahaan FMCG juga menjadi semakin kompetitif dalam 
mempertahankan dan meningkatkan cakupan area penjualan 
mereka (Marketing.co.id, Sindonews.com). Disisi lain, retailer pada 
umumnya tidak terikat, dan bebas memilih untuk menjalin relasi 
dari perusahaan FMCG manapun, sehingga konsep Energizing 
customers bond dalam studi ini menjadi relevan dan sangat penting 
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untuk dimiliki perusahaan FMCG yang ingin mempunyai 
keunggulan bersaing. Untuk dapat memenangkan persaingan, 
para tenaga pemasaran harus mempunyai kompetensi, kreasi, 
daya juang, dan skill yang handal dalam membangun hubungan 
relasional yang baik dengan pelanggan. Bahkan lebih dari 
itu, persaingan yang sangat ketat pada level tenaga pemasaran 
menuntut mereka untuk lebih unggul dalam menjalin ikatan yang 
erat dengan pelanggan, sehingga loyalitas pelanggan dapat diraih, 
dan market scope penjualan produk FMCG dapat ditingkatkan.

Tenaga pemasaran sebagai bagian terdepan yang mewakili 
perusahaan dalam berinteraksi dengan pelanggan berperan sangat 
penting bagi kesuksesan perusahaan Fast Moving Consumer Goods. 
Tenaga pemasaran merupakan elemen perusahaan yang langsung 
berinteraksi dengan pelanggan. Semakin baik tenaga pemasaran 
dalam membangun relasi yang saling menguatkan dengan para 
retailer maka akan semakin mudah bagi tenaga pemasaran 
untuk meningkatkan pertumbuhan penjualan, meningkatkan 
market share, dan peningkatan jumlah pelanggan baru. Tenaga 
pemasaran pada perusahaan FMCG mempunyai karakteristik 
yang unik, karena merupakan ujung tombak perusahaan yang 
diberikan kelonggaran oleh perusahaan untuk berkreasi dan 
berimprovisasi dalam menjual produk dan menjalin relasi 
dengan pelanggan, agar target penjualan yang dikehendaki 
perusahaan dapat terpenuhi. Jika para tenaga pemasaran mampu 
menjalin ikatan hubungan dengan pelanggan/peritel yang 
yang dapat memberikan solusi atas berbagai kendala bisnis, 
saling mendukung, saling menguntungkan, membuat proses 
transaksi bisnis antar mitra menjadi lebih mudah, dan mampu 
mengoptimalkan nilai pelanggan dari masing-masing pihak, 
sehingga akan mampu memberikan energi dan saling menguatkan 
jejaring dalam kemitraan tersebut, maka ikatan pelanggan yang 
mampu memberi energi dan saling menguatkan tersebut sangat 
berpotensi untuk meningkatkan Kinerja Pemasaran. 
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B. Kerangka Model Konseptual untuk Meningkatkan Kinerja 
Pemasaran

Kerangka Pemikiran Teoritis atau sering disebut model penelitian 
adalah penyederhanaan (simplifikasi) dari fenomena dunia nyata yang 
membentuk satu pemahaman dan pengertian yang utuh mengenai 
bagaimana sebuah masalah untuk dipecahkan (Ferdinand, 2014). 
Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian yang berfokus meneliti 
suatu fenomena atau keadaan dari objek yang diteliti secara detail, 
dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan 
konsep yang ada (Sekaran, 2006). 

Dalam buku ini, variabel-variabel penting untuk meningkatkan 
kinerja pemasaran telah dikonstruksikan dengan cermat dan 
komprehensif. Konstruksi konseptual tersebut disintesakan dari 
berbagai teori manajemen yang relevan, logis, dan koheren. 
Berdasarkan pengujian model yang telah penulis lakukan, maka 
kerangka kerja konseptual peningkatan kinerja pemasaran disajikan 
sebagai berikut:

Gambar 3
Model Empirik Penelitian
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Sumber: Dikembangkan untuk kajian ini (2021) 
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C. Mengoperasionalkan Konsep

1. Ukuran Konsep Relational Capital

Relational capital (modal relasional) merupakan aset tak 
berwujud yang dimiliki perusahaan berdasarkan pengembangan 
dan pemeliharaan hubungan yang berkualitas tinggi, baik 
dengan organisasi, individu, atau kelompok apapun yang dapat 
mempengaruhi kinerja bisnis (Adecco, 2007; Welbourne & Val, 
2008). Dalam hal ini, relational capital merupakan sebuah modal 
yang dimiliki oleh perusahaan melalui para tenaga penjualnya, 
yang di dalamnya mengandung kekuatan hubungan baik secara 
internal maupun eksternal, sebagai akibat dari kemampuan para 
tenaga pemasaran dalam memahami dan berinteraksi dengan para 
pelanggannya. Indikator yang dikembangkan dalam peneitian 
ini berasal dari penelitian (Kale dkk, (2000); Liu dkk., (2010); 
Miocevic (2016), yaitu:

a. Trust (kepemilikan potensi/aset/sumberdaya berupa 
banyak relasi/pelanggan yang percaya)

b. Commitment (kepemilikan potensi/aset berupa konsistensi 
dalam pelayanan terhadap mitra)

c. Transparancy (keterbukaan informasi kepada pelanggan)
d. Mutual Respect (memberi feedback dan respek dalam 

berelasi dengan mitra)
e. Partner Interaction (Kemampuan berinteraksi secara aktif 

dan intensif sebagai mitra pelanggan)

2. Ukuran Konsep Value-Based Selling

Value-Based Selling merupakan kemampuan yang dimiliki 
oleh pihak penjual untuk menawarkan suatu produk atau jasa 
kepada pasar sasaran atau konsumen, dengan meyakinkan kepada 
konsumen bahwa dengan membeli produk atau jasa tersebut 
mereka akan mendapatkan banyak manfaat dan keuntungan 
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dibanding penawaran dari yang lain (Terho dkk., 2012; Töytäri 
dan Rajala, 2015). Value-Based Selling adalah kemampuan tenaga 
pemasaran dalam melakukan penjualan produk berbasiskan 
nilai pelanggan, atau dengan kata lain menjual produk dengan 
memahami dan memperkuat alasan mengapa penawaran sebuah 
produk tersebut berharga bagi pembeli. Indikator yang akan 
dikembangkan dalam studi ini berasal dari penelitian Terho 
dkk. (2012), Terho dkk. (2015), Töytäri dan Rajala (2015) yaitu:

a. Mampu mengidentifikasi dan memahami keinginan 
pelanggan dengan tepat

b. Mampu menyampaikan keunggulan nilai atau manfaat 
yang membuat konsumen merasa diuntungkan

c. Mampu meyakinkan secara eksplisit mengenai jaminan 
kemitraan agar pelanggan merasa aman terkait resiko 
pembelian produk

d. Mampu menawarkan usulan yang menarik untuk 
meningkatkan bisnis pelanggan

e. Mampu memberi solusi jangka panjang yang 
menguntungkan bisnis pelanggan

3. Ukuran Konsep Internal Network Support

Internal Network Support adalah dukungan kepada tenaga 
pemasaran dari pihak internal perusahaan, baik yang bersifat 
fisik maupun nonfisik terhadap jejaring yang dimiliki oleh para 
tenaga pemasaran, sehingga sangat membantu memudahkan 
para tenaga pemasaran dalam mencapai target-target atau tujuan 
yang hendak dicapai. Indikator yang akan dikembangkan dalam 
peneitian ini berasal dari penelitian Houghton, Smith, dan Hood 
(2009) dan Ivens dkk. (2016) yaitu:

a. Memperoleh kemudahan akses dukungan dari atasan
b. Adanya dukungan katalog yang memudahkan dalam 

penawaran produk 
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c. Fasilitas berupa kemudahan dalam pengembalian produk 
yang diberikan oleh perusahaan bagi pelanggan 

d. Fasilitas berupa kemudahan mekanisme pembayaran 
bagi pelanggan 

e. Adanya dukungan berupa pemberian petunjuk kerja 
atau arahan dari atasan yang bersifat rutin

4. Ukuran Konsep Marketing Program Effectiveness

Marketing Program Effectiveness adalah keefektifan suatu 
rangkaian kegiatan pemasaran yang terkoordinasi dan dirancang 
dengan baik untuk membantu pemasar dalam mencapai tujuan 
dan keberhasilan pemasaran, yang dapat diselesaikan secara tepat 
waktu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Indikator 
yang akan dikembangkan dalam studi ini berasal dari penelitian 
Özsomer dan Simonin (2004), Abdul-Muhmin (2002), dan Lee 
dkk. (2011) yaitu:

a. Pemasar lebih mudah menawarkan produk karena 
pengembangan produk yang dirancang perusahaan 
telah sesuai keinginan konsumen 

b. Pemasar lebih berhasil menjangkau konsumen karena 
ketepatan perusahaan dalam memilih saluran distribusi 
yang sesuai dengan kondisi pasar sasaran

c. Pemasar lebih mudah mendekati konsumen karena 
program promosi perusahaan  telah tepat sasaran

d. Pemasar sangat terbantu dalam mempengaruhi konsumen 
dengan strategi penetapan harga yang sesuai dengan 
harapan pelanggan.

5. Ukuran Konsep Energizing Customers Bond (ECB)

Energizing customers bond adalah ikatan kemitraan yang 
erat antara tenaga pemasaran dengan pelanggan yang dapat 
memberikan solusi atas berbagai kendala bisnis, memberikan 
dukungan konkrit, mempermudah proses transaksi bisnis antar 
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mitra, memberikan keuntungan ekstra, dan mengoptimalkan nilai 
pelanggan dari masing-masing pihak, sehingga akan memberikan 
energi (daya) yang menguatkan jejaring bisnis tersebut. Ikatan 
pelanggan yang mampu memberi energi dan saling menguatkan 
tersebut sangat berpotensi untuk menjadi pendorong yang kuat, 
dalam meningkatkan Kinerja Pemasaran. Indikator yang akan 
dikembangkan dalam studi ini berasal dari berbagai sumber, 
yaitu:

a. Ikatan kemitraan yang dapat memberi solusi atas berbagai 
hal yang menjadi kendala dalam bisnis

b. Ikatan kemitraan yang memberi dukungan konkrit bagi 
mitra untuk menguatkan jaringan

c. Ikatan kemitraan yang membuat proses transaksi bisnis 
menjadi lebih mudah

d. Ikatan kemitraan yang memberikan keuntungan ekstra 
bagi mitra 

e. Ikatan kemitraan yang mampu mengoptimalkan nilai/
manfaat bagi pelanggan masing-masing.

6. Ukuran Konsep Marketing Performance 

Marketing performance (Kinerja Pemasaran) merupakan 
ukuran prestasi atau capaian yang diperoleh dari aktifitas 
yang dilakukan oleh tenaga pemasaran secara menyeluruh, 
untuk memenuhi atau melampaui target yang ditetapkan oleh 
perusahaan. Selain itu, Kinerja Pemasaran juga dapat dipandang 
sebagai sebuah konsep yang digunakan untuk mengukur sejauh 
mana prestasi tenaga pemasaran dalam memasarkan suatu 
produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Indikator yang akan 
dikembangkan dalam studi ini berasal dari penelitian Deborah 
(2015), Chakrabarty, Widing, dan Brown (2014) dan Ferdinand 
dan Wahyuningsih (2018), yaitu:
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a. Peningkatan volume penjualan 
b. Pertumbuhan jumlah pelanggan 
c. Perluasan cakupan wilayah penjualan
d. Peningkatan penjualan varian produk
Sebelum digunakan sebagai alat ukur penelitian, peneliti 

melakukan pilot studi dengan tujuan untuk mengetahui kualitas 
instrumen, dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas 
instrumen. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui ketepatan 
instrumen dalam mengukur variable penelitian. Sedangkan uji 
reliabilitas dilakukan untuk melihat konsistensi atau kehandalan 
dari instrumen.
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A. Pembahasan dan Kesimpulan atas Hipotesis Penelitian

Hasil pengujian dengan prosedur statistik dengan menggunakan 
SEM AMOS terhadap semua hipotesis yang diajukan dalam studi 
ini telah memenuhi kriteria goodness of fit yang baik. Penjelasan dan 
analisis lebih rinci dari masing-masing hipotesis tersebut diuraikan 
sebagai berikut.

1. Modal relasional terhadap Energizing Customers Bond

Secara empiris modal relasional terbukti berpengaruh positif 
terhadap energizing customers bond. Hasil studi membuktikan 
bahwa semakin baik modal relasional yang dimiliki tenaga 
pemasaran, maka akan semakin meningkatkan ikatan dengan 
pelanggan yang mampu memberi energi dan saling menguatkan 
jejaring bisnis yang terjalin diantara mereka. Kemampuan prediksi 
variabel relational capital terhadap energizing customers bond 
mencapai 81,2%, sehingga pengaruhnya paling besar dibanding 
hubungan antar variabel lainnya. 

Bab VI 
Pembuktian dan Manfaat Novelty 

Penelitian
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Kekuatan modal relasional tenaga pemasaran terbukti 
mampu mendorong adanya ikatan kemitraan dengan pihak 
toko ritel yang menjadi pelanggannya, yang selanjutnya 
akan semakin menguatkan jaringan bisnis ritel tersebut. Hal 
itu mengonfirmasi bahwa tenaga pemasaran yang memiliki 
banyak rekanan pengusaha ritel yang sangat percaya padanya, 
memiliki komitmen tinggi terhadap pelanggan, dan konsisten 
dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, 
maka akan meningkatkan ikatan kemitraan yang kuat diantara 
mereka (Liu dkk, 2010; Hennig-Thurau dkk, 2016). Selain itu, 
keterbukaan dalam penyampaian informasi kepada pelanggan, 
sikap saling respek dan saling menghargai, serta kemampuan 
tenaga pemasaran dalam menempatkan dirinya sebagai partner 
yang handal bagi peritel, juga terkonfirmasi sangat berdampak 
terhadap kekuatan ikatan antara tenaga pemasaran dengan 
pihak toko ritel, hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Liu 
dkk (2010) dan Miocevic (2016).

Adanya fakta terjadinya kompetisi atau persaingan yang ketat, 
baik pada level perusahaan maupun pada level tenaga pemasaran 
pada industri fast moving consumer goods (FMCG) menyebabkan 
terjadinya fluktuasi pertumbuhan penjualan produk consumer 
goods di Indonesia (bisnis.com, marketing.co.id). Hal tersebut tentu 
menyebabkan perusahaan harus memiliki suatu keunggulan 
kompetitif dibanding pesaing, diantaranya keunggulan berupa 
kesetiaan atau loyalitas pelanggan agar perusahaan dapat eksis 
dan terus berkembang secara berkelanjutan. Oleh karena itu 
perusahaan sangat berkepentingan mempunyai tenaga-tenaga 
pemasaran yang efektif dalam menciptakan nilai bersama 
pelanggan, mempunyai kapabilitas yang handal, dan mampu 
menjalin hubungan yang mutualisme dengan para peritel untuk 
memastikan perusahaan memperoleh keuntungan jangka panjang 
(Singh dan Koshy, 2011; Valenzuela dkk., 2014).
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Elemen-elemen modal relasional membentuk persepsi nilai 
dari pelanggan atas kerjasama yang dilakukan. Kepercayaan 
sebagai salah satu refleksi dari modal relasional memiliki fungsi 
penting bagi peningkatan ikatan antara berbagai pihak yang 
bermitra. Hubungan kemitraan berbagai aktor dalam organisasi, 
baik internal maupun eksternal tidak akan terjalin dan bertahan 
lama tanpa adanya rasa saling percaya antar pihak-pihak yang 
terlibat (Lavie, Haunschild dan Khanna, 2012). Keterikatan dan 
kolaborasi lintas sektoral antara perusahaan, pemasok, pelanggan 
dan mitra lainnya akan menguat seiring dengan meningkatnya 
kepercayaan masing-masing pihak yang terlibat didalamnya 
(De Clercq, Thongpapanl dan Dimov, 2011). Hasil studi ini 
membuktikan bahwa tenaga pemasaran yang dipercaya oleh 
pelanggan atau retailer, terbukti mampu mendorong ikatan 
kemitraan yang dapat saling memberikan keuntungan dan 
memberi solusi atas berbagai hal yang menjadi kendala dalam 
bisnis yang mereka jalankan. Selain itu, modal kepercayaan yang 
dimiliki oleh tenaga pemasaran juga menjadikan proses transaksi 
bisnis ritel diantara mitra menjadi lebih mudah, lebih efisien, dan 
membuat kemitraan menjadi semakin kuat.

Elemen lain yang berperan penting dalam konstruk relational 
capital adalah adanya komitmen dan konsistensi dari tenaga 
pemasaran dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada 
para pelanggannya (retailer). Pihak perusahaan yang mempunyai 
komitmen tinggi terhadap kepuasan pelanggan, akan dapat 
meningkatkan dan menguatkan ikatan kemitraan antara 
pelanggan dengan perusahaan tersebut (Hennig-Thurau dkk., 
2002). Hasil studi ini membuktikan bahwa tenaga pemasaran 
yang berkomitmen dalam melayani retailer, terbukti mampu 
mendorong ikatan kemitraan yang saling mendukung antar 
mitra, membuat jejaring bisnis ritel mereka semakin kuat, dan 
saling menguntungkan. Dengan adanya komitmen dari tenaga 
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pemasaran sebagai perwakilan dari pihak perusahaan juga 
mampu memberi solusi atas berbagai hal yang menjadi kendala 
dalam bisnis ritel yang mereka jalani dengan sebaik-baiknya, 
sehingga menguatkan ikatan kerjasama yang sudah terjalin 
(Kale dkk., 2000a).

Faktor lain yang berperan penting dalam merefleksikan 
konstruk relational capital adalah adanya transparansi dan 
kesediaan berbagi informasi dengan mitra (Lages, Silva dan Styles, 
2009). Keterbukaan informasi yang baik akan meningkatkan 
mutual trust antar sesama pemangku kepentingan dan semakin 
merekatkan kohesivitas kemitraan dan mampu mencegah conflict 
of interest (Kohtamäki, Partanen dan Möller, 2013). Hasil studi 
ini menunjukkan bahwa tenaga pemasaran yang memberikan 
informasi secara terbuka  mengenai produk-produknya terhadap 
pelanggan/ retailer, terbukti meningkatkan ikatan kemitraan yang 
mampu mengoptimalkan nilai pelanggan (pembeli) dari masing-
masing pihak, dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

Indikator modal relasional lainnya yang berpengaruh 
terhadap peningkatan ikatan dengan pelanggan yang saling 
menguatkan adalah adanya hubungan timbal balik yang saling 
respek, dan kemampuan tenaga pemasaran dalam berinteraksi 
secara aktif dan intensif sebagai mitra kerja dengan pelanggan 
(Gregorio Martín de dkk., 2004). Hasil studi ini membuktikan 
bahwa tenaga pemasaran yang mampu berinteraksi timbal balik 
yang saling respek dengan pelanggan dalam sebuah kemitran, 
akan meningkatkan ikatan kemitraan yang membuat proses 
transaksi bisnis diantara mitra menjadi lebih efektif dan mudah. 
Demikian halnya tenaga pemasaran yang mampu berinteraksi 
secara intensif sebagai mitra kerja pelanggan, akan semakin 
meningkatkan ikatan kemitraan yang dapat memberi solusi atas 
berbagai kendala dalam bisnis mereka.
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Berdasarkan pendalaman studi dan pengamatan yang 
peneliti lakukan dilapangan, pada konteks praktis, peran dan 
implementasi modal relasional dapat ditemukan dalam berbagai 
manifestasi, diantaranya:  

a. Pihak tenaga pemasaran dipercaya oleh pihak toko 
ritel untuk membantu mengestimasi jumlah dan varian 
produk apa saja yang akan di stok di toko mereka.

b. Setiap kunjungan tenaga pemasaran, pihak toko ritel 
sangat welcome dan meminta para tenaga pemasaran 
consumer goods tempat mereka berlangganan, untuk 
menghitung dan membantu mengatur tata letak barang 
yang akan di stok di toko mereka.

c. Para tenaga pemasaran sangat terbuka dalam 
menyampaikan berbagai informasi tentang produk, 
bukan hanya produk terbaru namun juga produk yang 
sudah mendekati waktu kadaluarsa, dan produk promo.

d. Kunjungan rutin dan komunikasi yang intens, 
menyebabkan hubungan antara tenaga pemasaran dan 
pihak toko ritel sangat akrab dan penuh kekeluargaan .

e. Para tenaga pemasaran sering dipercaya dan bersikap 
sangat welcome untuk melayani konsultasi di luar jam 
kerja, dan menjadi tempat untuk berkonsultasi mengenai 
berbagai hal, terkait dengan penjualan produk consumer 
goods.

Dengan demikian, maka secara meyakinkan modal relasional 
terbukti berpengaruh terhadap variabel novelty, yaitu energizing 
customers bond.

2. Ikatan Pelanggan yang Saling Menguatkan terhadap Kin-
erja Pemasaran

Hasil studi ini membuktikan bahwa semakin bagus ikatan 
kemitraan antara tenaga pemasaran dengan pelanggan yang 
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mampu memberikan energi dan saling menguatkan, maka akan 
berdampak pada peningkatan Kinerja Pemasaran. Kekuatan ikatan 
kemitraan yang saling menguatkan antara tenaga pemasaran 
dengan peritel terbukti mampu mendorong peningkatan Kinerja 
Pemasaran. Hal itu mengonfirmasi bahwa ikatan yang erat antara 
tenaga pemasaran dengan pelanggan yang memberikan solusi 
atas berbagai kendala bisnis, memberikan dukungan konkrit, 
mempermudah proses transaksi bisnis antar mitra, memberikan 
keuntungan ekstra, dan mengoptimalkan nilai pelanggan dari 
masing-masing pihak, maka akan semakin meningkatkan Kinerja 
Pemasaran. Hasil tersebut sejalan dengan pendapat dan temuan 
(Niininen dkk., 2007).

Retailer produk consumer goods pada umumnya tidak terikat 
secara struktural, dan bebas memilih untuk menjalin relasi 
dari perusahaan FMCG manapun, sehingga konsep Energizing 
customers bond dalam studi ini menjadi relevan dan sangat penting 
untuk dimiliki perusahaan FMCG yang ingin meningkatkan 
Kinerja Pemasarannya, dan mempunyai keunggulan bersaing. 
Tenaga pemasaran merupakan elemen perusahaan yang sangat 
penting karena langsung berinteraksi dengan pelanggan. Semakin 
baik tenaga pemasaran dalam membangun relasi yang saling 
menguatkan dengan para retailer, maka akan semakin mudah 
bagi tenaga pemasaran untuk meningkatkan pertumbuhan 
penjualan, meningkatkan market share, dan peningkatan jumlah 
pelanggan baru (Moore dan Craig (2008). 

Elemen yang berperan penting dalam konstruk energizing 
customers bond adalah adanya ikatan yang erat antara tenaga 
pemasaran dengan pelanggan yang mampu memberikan 
solusi atas berbagai kendala bisnis ritel yang mereka tekuni. 
Adanya ikatan kemitraan yang solutif, akan berpotensi untuk 
meningkatkan kepuasan dan antusisme mitra dan meningkatkan 
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keinginan untuk terus berlangganan (Soliman, 2011). Hasil studi 
ini membuktikan bahwa ikatan yang erat antara tenaga pemasaran 
dengan pelanggan yang mampu memberikan solusi atas berbagai 
kendala bisnis, terbukti memudahkan tenaga pemasaran dalam 
meningkatkan pertumbuhan jumlah pelanggan (Niininen dkk., 
2007).

Ikatan yang erat antara tenaga pemasaran dengan pelanggan 
yang mampu memberikan dukungan konkrit dan mempermudah 
proses transaksi bisnis antar mitra, merupakan refleksi dari 
konstruk energizing customers bond yang memiliki fungsi penting 
dalam peningkatan Kinerja Pemasaran. Pelanggan cenderung 
memilih rekanan supplier yang mampu memberikan keuntungan 
extra dan mudah dalam proses transaksi yang dianggap lebih 
fkesibel. Temuan dalam studi ini mengonfirmasi hal tersebut 
dalam perspektif tenaga pemasaran sebagai pihak supplier. Hal 
tersebut selaras dengan temuan O’Cass dan Ngo (2011).

Indikator energizing customers bond lainnya yang berpengaruh 
terhadap Kinerja Pemasaran adalah adanya ikatan kemitraan 
yang dapat memberikan keuntungan ekstra, dan mampu 
mengoptimalkan nilai pelanggan dari masing-masing pihak. 
Hasil studi ini membuktikan bahwa adanya ikatan kemitraan 
yang dapat memberikan keuntungan atau manfaat yang lebih 
besar, dan mampu mengoptimalkan nilai pelanggan dari masing-
masing pihak, akan memudahkan tenaga pemasaran dalam 
mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan pelanggan. 
Tenaga pemasaran yang berorientasi pada ikatan kemitraan 
dengan pelanggan, dan dapat membuat pelanggan merasa 
diuntungkan, akan menguatkan keinginan dari para pelanggan 
untuk terus melakukan kerjasama (Homburg dkk., 2011).

Berdasarkan pendalaman studi dan pengamatan yang 
peneliti lakukan dilapangan, pada konteks praktis, peran dan 
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implementasi ikatan pelanggan yang saling menguatkan dapat 
ditemukan dalam berbagai manifestasi, diantaranya:  

a. Tenaga pemasaran mampu mencari solusi dan selalu 
bersedia membantu kesulitan yang dihadapi oleh peritel, 
misalnya terkait dengan pembayaran produk dalam 
jumlah banyak secara cash.

b. Ikatan kerjasama antara tenaga pemasaran dengan peritel 
manfaatnya dapat dirasakan secara langsung, terutama 
bagi pihak toko, misalnya bantuan atau dukungan berupa 
neon box, papan nama toko, tempat display produk, bagi 
toko yang potensinya cukup baik.

c. Para tenaga pemasaran bersifat fleksibel kepada pihak 
toko yang mempunyai track record yang baik dalam 
hal pembayaran, sehingga memudahkan peritel dalam 
bertransaksi dan mau mengambil dagangan dalam 
jumlah banyak.

d. Hubungan yang terjalin baik antara tenaga pemasaran dan 
pihak toko ritel membuat pihak toko sering memperoleh 
kemudahan dan keuntungan yang lebih banyak, outlet-
outlet yang “berprestasi” akan mendapatkan banyak 
peluang, manfaat, dan promo-promo yang menarik.

e. Dengan adanya ikatan kemitraan antara tenaga 
pemasaran dan pihak toko, membuat biaya operasional 
mereka dapat dihemat dan efisien, harga dapat lebih 
ditekan, sehingga pembeli akhirnya mendapat harga 
produk yang lebih murah.

Perubahan-perubahan yang timbul pada variabel laten 
energizing customers bond akan memberikan pengaruh langsung 
yang signifikan terhadap Kinerja Pemasaran.
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3. Ikatan Pelanggan yang Saling Menguatkan terhadap Ke-
mampuan Penjualan Berbasis Nilai

Secara empiris ikatan pelanggan yang saling menguatkan 
terbukti berpengaruh positif terhadap value-based selling. Hasil 
studi ini membuktikan bahwa semakin bagus ikatan kemitraan 
antara tenaga pemasaran dengan pelanggan yang mampu 
memberikan energi dan saling menguatkan, maka akan semakin 
memudahkan tenaga pemasaran dalam menawarkan produk 
berbasiskan nilai pada pelanggan.

Ikatan kemitraan yang saling menguatkan antara tenaga 
pemasaran dengan peritel terbukti mampu berperan sebagai 
pengungkit peningkatan kemampuan tenaga pemasaran dalam 
menawarkan produk berbasiskan nilai pada pelanggan. Hal itu 
mengonfirmasi bahwa ikatan yang erat antara tenaga pemasaran 
dengan pelanggan yang memberikan solusi atas berbagai kendala 
bisnis, memberikan dukungan konkrit, mempermudah proses 
transaksi bisnis antar mitra, memberikan keuntungan ekstra, 
dan mengoptimalkan nilai pelanggan dari masing-masing pihak, 
maka akan semakin memudahkan tenaga pemasaran dalam 
menawarkan produk berbasiskan nilai pada pelanggan. Hasil 
tersebut sejalan dengan pendapat dan temuan Salem Khalifa 
(2004), Terho dkk. (2015), Töytäri dan Rajala (2015).

Kemampuan tenaga pemasaran dalam memahami kebutuhan 
dan keinginan dari pelanggan yang semakin kompleks, akan 
sangat berpengaruh terhadap kemampuan penawaran produk 
berbasis nilai pada pelanggan (Terho dkk., 2015). Hasil studi ini 
mengonfirmasi bahwa indikator-indikator energizing customers 
bond yaitu; (1) ikatan yang memberikan solusi atas berbagai 
kendala bisnis, (2) ikatan yang memberi dukungan konkrit, (3) 
memudahkan proses transaksi bisnis antar mitra, (4) memberikan 
keuntungan ekstra, dan (5) ikatan yang mampu mengoptimalkan 
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nilai pelanggan dari masing-masing pihak berperan sangat 
penting terhadap peningkatan value-based selling. Hal ini sejalan 
dengan temuan dari (Salem Khalifa, 2004) yang menyatakan 
bahwa ketika ikatan antara tenaga pemasaran dengan pelanggan 
semakin baik, dan mampu memberikan solusi usaha yang 
mereka jalani, maka akan semakin berpotensi mempermudah 
para tenaga pemasaran dalam memberikan penawaran yang 
membuat pelanggan merasa diuntungkan. 

Berdasarkan bukti empiris yang diperoleh dari rangkaian 
pengujian-pengujian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat 
disimpulkan bahwa energizing customers bond merupakan 
konstruk prediktor dari value-based selling. Perubahan-perubahan 
yang timbul pada variabel laten energizing customers bond akan 
memberikan pengaruh langsung yang signifikan terhadap value-
based selling.

4. Dukungan Internal Perusahaan terhadap Penjualan Ber-
basis Nilai

Secara empiris hasil studi ini agak berbeda dengan beberapa 
studi sebelumnya, diantaranya adalah studi dari Panigyrakis 
dan Theodoridis (2009), (Rapp dkk., 2010), Haas dkk. (2012), dan 
Zaman dkk. (2012) yang menemukan bahwa dukungan internal 
perusahaan akan meningkatkan kemampuan tenaga pemasaran 
dalam menawarkan produk. Namun demikian, dalam beberapa 
literatur dan hasil riset yang lain, juga ditemukan mengenai hasil 
maupun konstruksi model pada variabel internal network support 
yang cukup bervariasi. 

Dengan kondisi hasil demikian, peneliti bermaksud 
memberikan analisa dan penjelasan sebagai berikut:  

Internal Network Support merupakan konsep yang sangat 
berkaitan erat dengan konsep internal marketing. Menurut 
Kotler dan Amstrong (2008), internal marketing adalah tugas dan 
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kegiatan perusahaan untuk merekrut, melatih, mengarahkan, dan 
memotivasi karyawan-karyawan yang akan melayani pelanggan 
dengan baik. Pemasar yang cerdas menyadari bahwa aktivitas 
pemasaran di dalam perusahaan bisa jadi sama pentingnya dengan 
aktivitas pemasaran yang diarahkan ke luar perusahaan (Zaman 
dkk., 2012). Dalam beberapa literatur, konsep ini memerlukan 
variabel-variabel perantara atau penghubung, untuk dapat 
mempengaruhi kompetensi, kapabiliti, maupun kinerja karyawan 
(Donavan, Brown, dan Mowen, 2004; Fu dan Deshpande, 2014). 
Oleh karena itu sangat dimungkinkan, ketidaksignifikanan hasil 
studi ini adalah karena hubungan antara variabel internal network 
support terhadap kemampuan (capability) tenaga pemasaran dalam 
menawarkan produk dengan berbasiskan nilai pelanggan, masih 
memerlukan variabel penghubung atau pemediasi.

Dalam beberapa studi menjelaskan bahwa, dukungan jaringan 
internal sebuah perusahaan terhadap karyawan dan iklim kerja 
yang sinergis, secara langsung akan meningkatkan job satisfaction, 
motivation, commitment of employee, dan team work solidity dalam 
perusahaan tersebut (Bhatti dan Qureshi, 2007; Churchill Jr, Ford, 
dan Walker Jr, 1976). Manajer pemasaran perlu memastikan 
bahwa setiap elemen dalam departemen pemasaran yang dia 
pimpin adalah sumberdaya manusia yang melayani konsumen 
sepenuh hati sehingga mereka harus bekerja sebaik mungkin. 
Pada sisi lain manajer harus memberikan dukungan penuh kepada 
tenaga pemasaran, dan memandang mereka sebagai pelanggan, 
dan memandang pekerjaan mereka sebagai produk, sehingga 
kepuasan kerja dan antusiasme tenaga pemasaran dalam bekerja 
juga menjadi prioritas yang penting (Donavan dkk., 2004).

Pada konteks hubungan pimpinan/atasan dengan tenaga 
pemasaran, semua aspek dalam internal network support 
diproyeksikan dan dipersepsikan untuk memberikan penguatan, 
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motivasi, komitmen, fighting spirit, dan kepuasan kerja. Oleh 
karena itu, program dukungan internal tersebut dimungkinkan 
tidak berkorelasi secara langsung terhadap peningkatan 
kemampuan (kompetensi) tenaga pemasaran dalam menawarkan 
produk berbasikan nilai pelanggan. Dukungan internal tersebut 
akan lebih berdampak secara langsung pada peningkatan Job 
Satisfaction, Motivation, dan Commitment of Employee sebagaimana 
pendapat dan temuan dari penelitian dari (Churchill Jr dkk., 1976; 
Donavan dkk., 2004; Fu dan Deshpande, 2014; Griffin, Patterson, 
dan West, 2001). 

Meskipun hasil empiris yang diperoleh menunjukkan bahwa 
variabel internal network support tidak terkonfirmasi berpengaruh 
terhadap peningkatan kemampuan tenaga pemasaran dalam 
penawaran produk berbasiskan nilai pelanggan, namun kondisi 
tersebut dapat dipahami dan dijelaskan berdasarkan justifikasi 
ilmiah seperti yang telah diuraikan. Dengan kondisi ini, maka 
masih perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk membuktikan 
prediksi tersebut, dengan mengusulkan variabel yang dapat 
menghubungkan konstruksi antara dua variabel tersebut secara 
lebih komprehensif.

5. Penjualan Berbasis Nilai terhadap Kinerja Pemasaran

Hasil kajian ini membuktikan bahwa semakin baik kemampuan 
tenaga pemasaran dalam melakukan penjualan berbasis nilai 
kepada pelanggan, maka akan semakin meningkatkan Kinerja 
Pemasarannya. Hasil studi ini secara meyakinkan mengonfirmasi 
bahwa indikator-indikator value-based selling, yaitu; (1) kemampuan 
mengidentifikasi dan memahami keinginan pelanggan dengan 
tepat, (2) mampu menyampaikan keunggulan nilai atau manfaat 
yang membuat konsumen merasa diuntungkan, (3) mampu 
meyakinkan mengenai jaminan kemitraan agar pelanggan merasa 
aman terkait resiko pembelian produk, (4) mampu menawarkan 
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usulan yang menarik untuk meningkatkan bisnis pelanggan, dan 
(5) mampu memberi solusi jangka panjang yang menguntungkan 
bisnis pelanggan, terbukti sangat berdampak pada peningkatan 
Kinerja Pemasaran. Hasil temuan yang sama juga dikemukakan 
oleh (Terho dkk., 2015) yang menyatakan bahwa kemampuan 
tenaga pemasaran dalam memahami kebutuhan dan keinginan 
dari pelanggan yang semakin komplek, ditunjang dengan 
kemampuan penawaran produk berbasis nilai yang unggul 
akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja mereka.

Hal tersebut juga nampak pada hasil pengujian nilai indeks 
deskriptif yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil nilai indeks 
value-based selling diperoleh gambaran mengenai kecenderungan 
jawaban atau persepsi responden pada variabel menunjukkan 
nilai indeks variabel yang masuk dalam kategori tinggi. Nilai 
indeks tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan penjualan 
berbasis nilai kepada pelanggan benar-benar secara faktual 
dimiliki oleh tenaga pemasaran yang menjadi responden dalam 
studi ini. Hal ini tercermin pada aktifitas maupun persepsi yang 
mereka sampaikan.

Hasil dari temuan dalam studi ini sangat selaras dan sejalan 
dengan beberapa hasil riset sebelum. Para peneliti sebelumnya 
sependapat bahwa dengan menciptakan nilai pelanggan yang 
unggul akan mendriver kepuasan pelanggan, kesetiaan dan 
retensi serta kelangsungan hidup dan kesuksesan perusahaan 
jangka panjang (Eggert dkk., 2006; Salem Khalifa, 2004; Slater, 
1997; Woodruff, 1997). Kemampuan tenaga pemasaran dalam 
memahami nilai produk yang ditawarkan akan mempengaruhi 
pelanggan untuk mau menggunakan produk atau jasa yang 
ditawarkan oleh perusahaan, sehingga hal tersebut akan 
meningkatkan kepuasan pelanggan dan kinerja pemasaran 
(Töytäri dan Rajala, 2015). Hasil temuan yang sama juga 



78 Dr. Murry Harmawan Saputra, S.E., M.Sc.

dikemukakan oleh (Terho dkk., 2015) yang menyatakan bahwa 
kemampuan tenaga pemasaran dalam memahami kebutuhan 
dan keinginan dari pelanggan yang semakin kompleks, ditunjang 
dengan kemampuan penawaran produk berbasis nilai yang 
unggul akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja 
penjualan mereka.

6. Ikatan pelanggan yang saling menguatkan terhadap Efek-
tifitas Program Pemasaran

Hasil studi ini membuktikan bahwa semakin bagus ikatan 
kemitraan antara tenaga pemasaran dengan pelanggan yang 
mampu memberikan energi dan saling menguatkan, maka akan 
berdampak pada peningkatan efektifitas program-program 
pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Ikatan kemitraan 
yang saling menguatkan antara tenaga pemasaran dengan peritel 
terbukti mampu berperan sebagai pendorong peningkatan 
efektifitas program-program pemasaran. Hal itu mengonfirmasi 
bahwa indikator-indikator ECB yang terdiri dari (1) ikatan 
yang erat antara tenaga pemasaran dengan pelanggan yang 
memberikan solusi atas berbagai kendala bisnis, (2) ikatan yang 
saling memberikan dukungan konkrit, (3) mempermudah proses 
transaksi bisnis antar mitra, (4) memberikan keuntungan ekstra, 
dan (5) ikatan yang dapat mengoptimalkan nilai pelanggan dari 
masing-masing pihak, akan dapat mendorong peningkatan 
efektifitas program-program pemasaran yang dilakukan oleh 
perusahaan. Hasil tersebut sejalan dengan pendapat Oly Ndubisi 
(2007) dan Tajeddini dkk. (2015).

Oly Ndubisi (2007) berpendapat bahwa sebuah ikatan dengan 
pelanggan yang solid, akan memudahkan pihak perusahaan 
dalam meningkatkan efektifitas program-programnya. Hasil 
studi ini mengonfirmasi bahwa indikator-indikator energizing 
customers bond berperan sangat penting terhadap peningkatan 
marketing program effectiveness. 
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Berdasarkan bukti empiris yang diperoleh dari rangkaian 
pengujian-pengujian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat 
disimpulkan bahwa energizing customers bond merupakan 
anteseden dari marketing program effectiveness yang mempunyai 
dampak positif. Perubahan-perubahan yang timbul pada variabel 
laten energizing customers bond akan memberikan pengaruh 
langsung yang signifikan terhadap peningkatan marketing program 
effectiveness. Hasil temuan studi ini sejalan dengan studi-studi 
sebelumnya yang mempunyai analogi landasan hubungan antar 
variabel yang sama, yaitu riset yang dilakukan oleh Menon dkk. 
(1999), Spekman dan Carraway (2006), Oly Ndubisi (2007), dan 
Tajeddini dkk. (2015).

7. Efektifitas Program Pemasaran terhadap Kinerja Pemasaran 

Pengujian secara empiris menunjukkan bahwa marketing 
program effectiveness terbukti berpengaruh positif terhadap 
Kinerja Pemasaran. Hasil studi ini membuktikan bahwa 
semakin tinggi tingkat keefektifan program-program pemasaran 
yang mendukung tenaga pemasaran dilapangan, maka akan 
semakin meningkatkan Kinerja Pemasaran. Hasil studi ini 
secara meyakinkan mengonfirmasi bahwa indikator-indikator 
marketing program effectiveness, yaitu; (1) lebih mudah menjual 
karena pengembangan atau penawaran produk yang dirancang 
perusahaan telah sesuai keinginan konsumen, (2) berhasil 
menjangkau konsumen karena ketepatan perusahaan dalam 
memilih saluran distribusi yang sesuai dengan kondisi pasar 
sasaran, (3) mudah mendekati konsumen karena program promosi 
perusahaan  telah tepat sasaran, dan (4) penjual terbantu dalam 
mempengaruhi konsumen dengan strategi penetapan harga yang 
sesuai dengan harapan pelanggan, terbukti sangat berdampak 
pada peningkatan Kinerja Pemasaran. 
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Pengembangan atau penawaran program yang telah sesuai 
dengan keinginan pelanggan, terkonfirmasi semakin meningkatkan 
pertumbuhan penjualan dan cakupan pemasarannya. Demikian 
juga, semakin tepat dan efektif tenaga pemasaran dalam 
mempromosikan program dan produk perusahaan, maka 
akan semakin meningkatkan pertumbuhan jumlah pelanggan. 
Selain itu, semakin tepat perusahaan dalam menetapkan strategi 
harga yang sesuai pasar sasaran, juga terbukti meningkatkan 
pertumbuhan penjualan varian produk lainnya. Hasil temuan 
yang senada juga dikemukakan oleh Pomering (2017), yang 
menyatakan bahwa semakin tepat dan efektif suatu perusahaan 
dalam melakukan program-program terkait dengan bauran 
pemasaran, maka secara signifikan akan meningkatkan capaian 
penjualan atau Kinerja Pemasaran.

Berdasarkan pendalaman studi dan pengamatan yang telah 
dilakukan, peran dan implementasi marketing program effectiveness 
dapat ditemukan dalam berbagai manifestasi, diantaranya:  

a. Tenaga pemasaran menyambut baik dan merasa sangat 
terbantu dengan pengembangan produk dan varian 
produk baru, yang dikembangkan oleh perusahaan 
berdasarkan riset pasar yang tepat. Misalnya: beberapa 
variasi produk minuman sachet dan makanan yang 
dikembangkan berdasarkan preferensi dari selera kaum 
muda, life style, dan lain sebagainya.

b. Tenaga pemasaran menyambut baik dan merasa sangat 
terbantu dengan kebijakan saluran distribusi yang 
dikembangkan oleh perusahaan yang telah disesuaikan 
dengan kebutuhan tenaga penjual. Misalnya, pada 
perusahaan Yakult, adanya pilihan pasukan salesforce 
ibu-ibu bermotor yang disediakan oleh perusahaan 
sangat membantu para tenaga penjual dalam menjangkau 
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pelanggan yang berada di gang-gang sempit, atau toko-
toko di daerah pinggiran kota. 

c. Tenaga pemasaran merasa sangat terbantu dengan 
pengembangan program-program promo yang dilakukan 
oleh perusahaan, yang dikembangkan oleh perusahaan 
melalui berbagai media. Selain itu, program promo 
berupa diskon, dan peluang bagi outlet-outlet yang 
mampu menjual banyak akan mendapatkan banyak 
manfaat dan spesial promo yang menarik (seperti 
pemberian dukungan berupa neon box, papan nama 
toko, tempat display produk, dan lain-lain).

d. Tenaga pemasaran merasa senang dan sangat terbantu 
dengan program strategi penetapan harga yang sesuai 
dengan harapan pelanggan. Misalnya pemberian diskon, 
paket hemat, paket untung, maupun sistem bundling. 

Berdasarkan bukti empiris yang diperoleh dari rangkaian 
pengujian-pengujian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat 
disimpulkan bahwa marketing program effectiveness merupakan 
anteseden dari marketing performance yang mempunyai dampak 
positif. Perubahan-perubahan yang timbul pada variabel laten 
marketing program effectiveness akan memberikan pengaruh 
langsung yang signifikan terhadap Kinerja Pemasaran.

Perusahaan yang mengimplementasikan program pemasaran 
dengan lebih baik dari perusahaan pesaing, maka mereka akan 
memperoleh manfaat dan kesuksesan yang lebih besar (Conant 
dan White, 1999). Sejalan dengan hal tersebut, lebih lanjut Lee 
dkk. (2011) menjelaskan bahwa implementasi program-program 
pemasaran yang efektif akan meningkatkan Kinerja Pemasaran 
pada suatu perusahaan.
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8. Mediasi Energizing Customers Bond pada hubungan antara 
Relational Capital dan Marketing performance 

Pengujian terhadap peran penting dari variabel Energizing 
Customers Bond sebagai konsep baru (novelty) yang diusulkan 
untuk mengatasi kesenjangan penelitian antara relational 
capital dengan marketing performance telah dilakukan dengan 
menggunakan perhitungan Sobel Test dan uji beda model. Hasil 
uji empiris membuktikan bahwa Energizing Customers Bond 
memediasi penuh hubungan antara relational capital dengan 
marketing performance. Hasil tersebut bermakna bahwa modal 
relasional yang dimiliki oleh tenaga pemasaran, akan berdampak 
secara signifikan terhadap peningkatan Kinerja Pemasaran apabila 
melalui peningkatan ikatan kemitraan dengan pelanggan yang 
mampu memberi energi dan saling menguatkan jaringan diantara 
mereka.

Persaingan yang sangat ketat, baik pada level perusahaan 
maupun pada level tenaga pemasaran pada produk-produk 
fast moving consumer goods (FMCG) menyebabkan terjadinya 
fluktuasi pertumbuhan penjualan pada industri ritel di Indonesia. 
Hal tersebut juga sangat dipengaruhi oleh kecakapan tenaga 
pemasaran dalam mempertahankan pelanggan lama dan juga 
ekspansi terhadap pelanggan baru. Oleh karena itu perusahaan 
sangat berkepentingan untuk mempunyai tenaga-tenaga 
pemasaran yang efektif dalam menciptakan nilai bersama 
pelanggan, mempunyai kapabilitas, handal, dan mampu menjalin 
hubungan yang baik dengan para pelanggan. 

Hasil studi ini mengonfirmasi bahwa modal relasional yang 
dimiliki oleh perusahaan melalui tenaga pemasaran akan dapat 
berdampak efektif dan signifikan dalam meningkatkan Kinerja 
Pemasaran, jika para tenaga pemasaran yang ada dilapangan 
mampu memanfaatkan modal relasional tersebut untuk 
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memberdayakan konsumen atau pelanggan, dalam suatu ikatan 
yang erat dan antusias dalam bermitra. Tenaga pemasaran yang 
terampil dalam membangun ikatan dengan pelanggan/peritel, 
dapat memberikan solusi atas berbagai kendala bisnis, memberikan 
dukungan konkrit, mempermudah proses transaksi bisnis antar 
mitra, memberikan keuntungan ekstra, dan mengoptimalkan nilai 
pelanggan dari masing-masing pihak, akan mendorong timbulnya 
energi (daya) yang menguatkan jejaring bisnis ritel diantara 
mereka. Kemudian ikatan pelanggan yang mampu memberi 
energi dan saling menguatkan tersebut menjadi pendorong yang 
kuat dalam peningkatan capaian Kinerja Pemasaran.

Berdasarkan bukti empiris yang diperoleh dari rangkaian 
pengujian-pengujian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat 
disimpulkan bahwa energizing customers bond merupakan variabel 
mediator yang berperan sangat penting (full mediation) pada 
hubungan antara modal relasional dan Kinerja Pemasaran. 

Hasil empris ini menjadi sinyal bahwa perusahaan tidak boleh 
cepat merasa puas dengan modal relasional yang miliki, namun 
lebih dari itu, perusahaan juga harus mampu mengoptimalkan 
peran modal relasional tersebut untuk mendorong terciptanya 
ikatan dengan pelanggan yang mampu memberi energi (daya) 
dan saling menguatkan tersebut dengan berbagai langkah yang 
strategis, sehingga akhirnya secara paralel akan berdampak pula 
pada prestasi pemasaran.

B. Manfaat Konsep Baru Energizing Customers Bond (ECB)

Pengembangan konstruk baru yang dibangun dalam studi ini 
ditujukan untuk berkontribusi mengisi dan mengatasi kesenjangan 
riset, dengan mengajukan solusi berupa variabel mediasi. Dengan 
konstruk baru yang berupa variabel mediasi, maka dikotomi dan 
inkonsistensi hasil penelitian yang mendukung dan tidak mendukung 
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dalam hubungan antara relational capital dan marketing performance 
dapat dikurangi atau dieliminasi, dan pola hubungan kedua variabel 
tersebut dapat dijelaskan dengan lebih komprehensif.

Secara konseptual, energizing customers bond (ECB) merupakan 
konsep baru hasil sintesa dan pemikiran yang dilakukan oleh peneliti, 
yang bersumber dari derivasi teori jejaring (network theory) dan teori 
service-dominant logic. Sejak awal, mulai dari latar belakang dan 
identifikasi masalah dalam studi ini, proses membangun novelty dan 
pengkonstruksian model konseptual dalam studi ini secara khusus 
diproyeksikan pada konteks Business to Business (B2B), sehingga 
makna, value dan indikator-indikator yang dikembangkan dalam 
konstruk baru ini sangat relevan diterapkan pada konteks B2B.  

Dalam studi ini Energizing customers bond diartikan sebagai ikatan 
kemitraan yang erat antara tenaga pemasaran dengan pelanggan 
yang mampu memberi energi (daya) dan saling menguatkan jejaring 
bisnis ritel yang mereka jalankan. Untuk dapat mewujudkan ikatan 
yang memberi energi (berdaya ikat tinggi) pada mitra, maka ada lima 
poin indikator penting yang harus dilakukan oleh pihak perusahaan 
dalam menjalin ikatan pelanggan melalui tenaga pemasarannya, yaitu:

1. Ikatan kemitraan dengan pelanggan yang mampu memberikan 
solusi atas berbagai kendala bisnis (Solutive Bonding)

2. Ikatan kemitraan dengan pelanggan yang saling mendukung 
untuk menguatkan jejaring bisnis (Mutual Support Bonding)

3. Ikatan kemitraan dengan pelanggan yang membuat proses 
transaksi bisnis ritel mitra menjadi lebih mudah (Easy Process 
Bonding)

4. Ikatan kemitraan dengan pelanggan yang saling 
menguntungkan kedua belah pihak (Mutual Benefit Bonding)

5. Ikatan kemitraan dengan pelanggan yang mampu 
mengoptimalkan nilai pelanggan masing-masing (Customer 
Value Bonding)
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Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan integrasi peran 
penting dari poin-poin indikator sebagai refleksi dari konstruk 
energizing customers bond.

Gambar 4
Bagan Energizing Customers Bonding

Sumber: Dikembangkan untuk studi ini (2020)

Dalam konteks praktik bisnis pada industri Fast Moving 
Consumer Goods (FMCG), tenaga pemasaran dituntut untuk mampu 
memerankan banyak fungsi. Tenaga pemasaran harus mampu 
melakukan pendekatan pada pelanggan (approach), mempunyai 
ketrampilan menjual (selling skill), mempunyai kecakapan dalam 
meyakinkan pelanggan (presentation skill), mampu menciptakan 
komitmen persetujuan dari pelanggan (closing the sale), memahami 
pelayanan purna jual (after sales service), dan menjalin ikatan dengan 
pelanggan (customer bonding). Fungsi yang terakhir merupakan 
fungsi yang sangat penting dari seorang tenaga pemasaran bagi 
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perusahaan, ditengah persaingan antar perusahaan consumer goods 
dalam memperebutkan pelanggan dan memperluas cakupan pasar. 

Bagi perusahan yang bergerak dalam industri Fast Moving 
Consumer Goods (FMCG) atau produsen barang-barang kebutuhan 
konsumen yang pergerakannya cepat, peran tenaga pemasaran 
sangatlah penting. Tenaga pemasaran merupakan elemen perusahaan 
yang langsung berinteraksi dengan pelanggan. Semakin baik tenaga 
pemasaran dalam membangun relasi yang saling menguatkan dengan 
para retailer maka akan semakin mudah bagi tenaga pemasaran untuk 
meningkatkan pertumbuhan penjualan, meningkatkan market share, 
dan peningkatan jumlah pelanggan baru. Oleh karena itu, ikatan 
kemitraan yang erat antara tenaga pemasaran dengan pelanggan 
yang dapat memberikan solusi atas berbagai kendala bisnis, mampu 
memberikan dukungan konkrit, mempermudah proses transaksi bisnis 
antar mitra, memberikan keuntungan ekstra, dan mengoptimalkan 
nilai pelanggan dari masing-masing pihak sangat penting untuk 
diaplikasikan.

Berdasarkan uraian-uraian dan gambaran praktis tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa konstruk Energizing customers bond, baik secara 
konseptual, empiris, maupun praktis terbukti valid, relevan dan 
implementatif. Valid dalam artinya konsep ini mampu memenuhi 
semua persyaratan teoritis yang dibutuhkan untuk menjadi sebuah 
konstruk baru dalam bidang kajian ilmu pemasaran. Sedangkan 
relevan dan implementatif menunjukkan bahwa konstruk tersebut 
memiliki koherensi dengan kondisi aktual dunia bisnis saat ini 
dan menujukkan peran yang konkrit dalam berbagai sektor bisnis, 
khususnya pada industri Fast Moving Consumer Goods (FMCG).  
Secara khusus, konsep novelty Energizing customers bond akan sangat 
relevan dan bermanfaat untuk diaplikasikan pada konteks menjalin 
ikatan dengan pelanggan dalam konteks Business to Business (B2B).
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C. Kontribusi  Novelty

Pengkajian pada temuan dalam buku ini memberikan insight baru 
dengan melengkapi asumsi-asumsi dasar dalam Network Theory dan 
Service Dominant Logic Theory. Dalam network theory hanya menjelaskan 
bahwa alasan atau motivasi mengapa orang atau kelompok mau 
melakukan kerjasama adalah karena; ingin memaksimalkan preferensi 
pribadi, pertukaran sosial, dan tindakan kolektif dalam sebuah 
kesepakatan bersama. Sedangkan SDL berasumsi bahwa layanan 
merupakan proses melakukan sesuatu untuk penciptaan nilai, dan 
melibatkan pihak lain secara bersama-sama. Konsep Energizing 
Customers Bond (ECB) yang merupakan novelty dalam studi ini 
melengkapi beberapa celah yang belum dibahas dengan cukup 
gamblang dalam kedua teori tersebut. Energizing Customers Bond 
adalah konsep yang bertujuan untuk membangun customer bonding 
(ikatan pelanggan), pada kesepahaman hubungan bisnis yang bersifat 
tidak tertulis (bersifat informal atau non structural bonding) antara 
tenaga pemasaran dengan pihak toko ritel. Untuk dapat menciptakan 
ECB yang efektif dan menjadi norma bersama, diantara pihak tenaga 
pemasaran dan peritel, maka ada 5 konsep karakter yang harus 
menjadi value dasar dalam implementasi konsep ECB tersebut, yaitu; 
Solutive Bonding, Mutual Support Bonding, Easy Process Bonding, Mutual 
Benefit Bonding, dan Customers Value Bonding

Asumsi dasar dari model studi ini adalah adanya kondisi 
kesenjangan penelitian antara konstruk atau variabel Relational Capital 
(modal relasional) pada Kinerja Pemasaran perusahaan. Orisinalitas 
studi ini terletak pada eksplorasi konsep dan konstruk baru melalui 
proses sintesa teori-teori dalam bidang marketing yang relevan, dan 
hasil kajian yang mendalam terhadap bukti-bukti empiris hasil 
penelitian-penelitian sebelumnya yang telah di publikasi dalam jurnal-
jurnal yang kredibel. Proses sintesa dilakukan oleh peneliti secara 
cermat, logic, dan koheren. Jika dibandingkan dengan penelitian-
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penelitian sebelumnya, perbedaan studi ini adalah pada model 
teoritikal dasar dan model empirik yang dikonstruksikan dengan 
memunculkan sebuah konsep baru (novelty) yaitu Energizing Customers 
Bond (ikatan kemitraan dengan pelanggan yang mampu memberikan 
energi dan saling menguatkan dalam berelasi). Konsep ini merupakan 
konsep baru yang menjembatani kesenjangan riset pada hubungan 
antara relational capital terhadap Kinerja Pemasaran. Dengan demikian, 
outcome studi ini memberi berkontribusi pada ranah pengembangan 
ilmu pengetahuan (development of bodyknowledge), khususnya dalam 
ranah ilmu manajemen pemasaran.

Selain itu, pengkonstruksian model empirik yang logic dan koheren 
dalam studi ini diharapkan dapat dijadikan dasar untuk membantu 
merumuskan pengambilan keputusan-keputusan yang strategis 
bagi perusahaan dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan, 
khususnya bagi perusahaan-perusahaan consumer goods di Indonesia 
dengan memaksimalkan dan mengoptimalkan jejaring bisnis yang 
dimilikinya. Konsep novelty dalam buku ini secara khusus dibangun 
dari perspektif hubungan antar entitas bisnis (B2B), melalui aktor 
masing-masing pihak yang saling berinteraksi. Sejak awal, proses 
membangun novelty dan pengkonstruksian model konseptual dalam 
studi ini, secara khusus diproyeksikan pada konteks dan permasalahan 
Business to Business (B2B), sehingga makna dan indikator-indikator 
yang dikembangkan dalam konstruk baru ini telah disesuaikan dan 
relevan untuk diterapkan pada konteks B2B.



89

A. Analisis Jalur Peningkatan Kinerja Pemasaran

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan model 
persamaan struktural, diperoleh hasil hubungan kausalitas antar 
variabel, baik pengaruh secara langsung maupun tidak langsung. 
Konstruk Energizing Customers Bond sebagai variabel pemediasi 
terbukti berfungsi optimal sesuai prediksi dan menjadi solusi bagi 
research gap yang telah dijelaskan pada bagian awal. Temuan ini 
sekaligus mengatasi kontroversi dan inkonsistensi hasil penelitian 
sebelumnya dalam hubungan antara modal relasional terhadap kinerja 
pemasaran. Atas dasar hasil tersebut, studi ini merekomendasikan 
tiga alternatif strategi yang penting untuk dikembangkan dalam 
rangka meningkatkan Kinerja Pemasaran. Tiga alternatif strategi 
tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Alternatif Strategi Pertama 

Alternatif strategi yang pertama ini merupakan rekomendasi 
utama berdasarkan bukti besarnya pengaruh dan tingkat 
signifikansinya. Diterimanya hipotesis 1, 2 dan 8 menunjukkan 

Bab VII 
Alur dan Strategi Peningkatan

Kinerja Pemasaran
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bahwa sangat beralasan untuk direkomendasikannya sebuah 
model konseptual yang mengkonstruksikan hubungan antara 
modal relasional, energizing customers bond, dan Kinerja 
Pemasaran.  Alternatif strategi pertama yang dapat dilakukan 
oleh perusahaan atau dunia usaha khususnya industri FMCG, 
adalah mendorong peningkatan Kinerja Pemasaran dengan 
memperkuat dan mengoptimalkan modal relasional. Penguatan 
modal relasional tersebut ditempuh dengan membangun dan 
meningkatkan modal kepercayaan, komitmen yang tinggi 
dalam pelayanan, transparansi dan keterbukaan informasi, 
saling respek terhadap mitra, dan mampu proaktif sebagai mitra 
kerja menyenangkan. Keberhasilan dalam memperbesar modal 
relasional maka secara langsung akan memberikan dampak positif 
pada ikatan kemitraan yang menguatkan dengan pelanggan 
(energizing customers bond). Selanjutnya, secara paralel akan 
berdampak pula terhadap peningkatan Kinerja Pemasaran.

Gambar 5

Bagan Alternatif Strategi Pertama

 

Sumber: Dikembangkan untuk studi ini (2022)

Alur alternatif strategi yang pertama seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar 5, memperlihatkan bahwa untuk dapat 
meningkatkan Kinerja Pemasaran, maka pihak perusahaan Fast 
Moving Consumer Goods melalui para tenaga penjualnya harus 
mampu mengoptimalkan modal relasional yang telah dimiliki, 
agar dapat memantik dan mendorong adanya ikatan pelanggan 
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yang saling menguatkan, saling memberdayakan dan saling 
menguntungkan diantara penjual dan peritel. Atau dengan kata 
lain, perusahaan harus men treatment modal relasional mereka 
agar mencapai ikatan dengan pelanggan semakin kuat dan saling 
menguatkan, sehingga akhirnya capaian penjualan, jumlah 
pelanggan, penjualan varian produk, dan cakupan wilayah 
penjualan dapat diperluas dan ditingkatkan.

Oleh karena itu, rekomendasi selanjutnya adalah perusahaan 
perusahaan harus mem breakdown semua clue dan indikator-
indikator dari modal relasional dan energizing customers bond, 
menjadi strategi yang lebih taktis dan lebih operasional agar 
Kinerja Pemasaran benar-benar dapat ditingkatkan.

2. Alternatif Strategi Kedua

Alternatif strategi yang kedua ini merupakan pengembangan 
dari alternatif strategi yang pertama. Dengan diterimanya 
hipotesis 1, 2, 3, dan 5, maka menambah alternatif pengembangan 
upaya peningkatan Kinerja Pemasaran melalui beberapa jalur 
yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Pada alternatif strategi 
yang kedua, untuk dapat meningkatkan Kinerja Pemasaran, 
maka diperlukan strategi tambahan yang harus dilakukan 
oleh perusahaan, yaitu perusahaan harus memastikan bahwa 
para tenaga penjual mempunyai kecakapan untuk melakukan 
penawaran dan penjualan berbasis nilai pada pelanggan. Hasil 
pengujian empiris membuktikan hal tersebut. Hasil analisis jalur 
path dalam studi ini menunjukkan bahwa modal relasional dapat 
meningkatkan capaian Kinerja Pemasaran, dengan melalui dua 
variabel pemediasi yaitu energizing customers bond dan value-based 
selling. Berikut ini adalah Bagan alur alternatif strategi yang kedua.
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Gambar 6

Bagan Alternatif Strategi Kedua

 

Sumber: Dikembangkan untuk studi ini (2022)

Pada alternatif strategi yang kedua, secara paralel kekuatan 
modal relasional tenaga pemasaran terbukti mampu mendorong 
adanya ikatan kemitraan dengan pelanggan, yang menguatkan 
jaringan bisnis ritel diantara mereka. Selanjutnya ikatan kemitraan 
yang saling menguatkan antara tenaga pemasaran dengan 
peritel tersebut akan memudahkan tenaga pemasaran dalam 
menawarkan produk berbasiskan nilai pada pelanggan. Ikatan 
yang erat antara tenaga pemasaran dengan pelanggan yang dapat 
memberikan solusi atas berbagai kendala bisnis, memberikan 
dukungan konkrit, mempermudah proses transaksi bisnis antar 
mitra, memberikan keuntungan ekstra, dan mengoptimalkan nilai 
pelanggan dari masing-masing pihak, akan semakin memudahkan 
tenaga pemasaran dalam menawarkan produk berbasiskan 
nilai pada pelanggan. Dan akhirnya dengan kepiawaian dan 
kehandalan penjual dalam mempresentasikan keunggulan-
keunggulan produk tersebut akan berdampak pada peningkatan 
penjualan dan pertumbuhan jumlah pelanggan.

3. Alternatif Strategi Ketiga

Alternatif strategi yang ketiga ini merupakan pengembangan 
dari alternatif strategi yang pertama. Pada alternatif strategi yang 
ketiga, untuk dapat meningkatkan Kinerja Pemasaran, maka 
diperlukan strategi terintegrasi yang memerlukan komitmen 
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dari perusahaan, yaitu perusahaan harus memastikan bahwa 
program-program pemasaran yang dirancang oleh perusahaan, 
baik dalam pengembangan produk, pemilihan saluran distribusi, 
program promosi dan advertising, serta strategi penetapan 
harga, harus dilakukan dengan tepat dan efektif. Sehingga hal 
tersebut akan sangat membantu para tenaga pemasaran yang 
ada dilapangan dalam meningkatkan target capaiannya. Hasil 
pengujian empiris membuktikan hal tersebut. Hasil analisis jalur 
path dalam studi ini menunjukkan bahwa modal relasional dapat 
meningkatkan capaian Kinerja Pemasaran, dengan melalui dua 
variabel pemediasi yaitu energizing customers bond dan marketing 
program effectiveness. Berikut ini adalah Bagan alur alternatif 
strategi yang ketiga.

Gambar 7

Bagan Alternatif Strategi Ketiga

 

Sumber: Dikembangkan untuk studi ini (2022)

Pada alternatif strategi yang ketiga, secara berjenjang 
kekuatan modal relasional yang dimiliki tenaga pemasaran 
terbukti mampu mendorong adanya ikatan kemitraan dengan 
pelanggan, yang menguatkan jaringan bisnis ritel diantara mereka. 
Selanjutnya ikatan kemitraan yang saling menguatkan antara 
tenaga pemasaran dengan peritel tersebut akan berdampak 
pada peningkatan efektifitas program-program pemasaran yang 
dilakukan oleh perusahaan. Ikatan yang erat antara tenaga 
pemasaran dengan pelanggan yang dapat memberikan solusi 
atas berbagai kendala bisnis, memberikan dukungan konkrit, 
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mempermudah proses transaksi bisnis antar mitra, memberikan 
keuntungan ekstra, dan mampu mengoptimalkan nilai pelanggan 
dari masing-masing pihak, akan semakin memudahkan tenaga 
pemasaran dalam melakukan pendekatan dan mempengaruhi 
pelanggan, sehingga akhirnya akan berdampak pada peningkatan 
penjualan dan pertumbuhan jumlah pelanggan.

Berdasarkan uraian tersebut, perusahaan perlu 
membreakdown semua clue dan indikator-indikator dari modal 
relasional, energizing customers bond, dan marketing program 
effectiveness pada strategi-strategi lanjutan yang lebih taktis dan 
operasional, agar jumlah penjualan, jumlah pelanggan, varian 
produk, dan  cakupan pasar benar-benar dapat ditingkatkan 
secara optimal.

B. Implikasi dan Rekomendasi Strategi Meningkatkan Kinerja 
Pemasaran 

 Berdasarkan kesimpulan atas masalah penelitian dan hasil 
penelitian yang telah diuraikan, maka studi ini membawa beberapa 
implikasi, baik secara teoritis maupun manajerial. Berawal dari 
masalah penelitian yang dikemukakan pada bagian awal studi ini, 
yaitu mengenai bagaimana membangun sebuah model penelitian 
yang komprehensif untuk mengatasi kesenjangan penelitian dengan 
pendekatan teoritikal yang relevan, maka hasil studi ini telah terbukti 
mampu mengonfirmasi tujuan studi ini dengan baik. Novelty dalam 
studi ini merupakan hasil sintesa dan derivasi dari teori-teori dasar 
dan teori rentang tengah dalam bidang manajemen yang telah sangat 
populer dan sangat lazim digunakan dalam bidang ilmu manajemen 
pemasaran. Oleh karena itu, terbuktinya peran konsep baru (novelty) 
tersebut tentu mempunyai implikasi bagi ilmu bidang pemasaran 
baik secara teoritis maupun manajerial.   
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1. Implikasi Teoritis

Hasil studi ini memberikan kontribusi pada pengembangan 
konsep manajemen pemasaran yang terkait dengan modal 
relasional, ikatan pelanggan dan Kinerja Pemasaran. Konsep 
energizing customers bond yang secara substansi merupakan 
turunan dari teori dasar dalam bidang manajemen yaitu; Network 
Theory (Borgatti dan Halgin, 2011; Castells, 2011; Katz dkk., 2004; 
Miller dkk., 2010) dan Service Dominant Logic (Lusch dkk., 2007; 
Vargo, 2004; Vargo dan Lusch, 2007; Vargo dan Lusch, 2017) 
telah terbukti memperjelas dan memberikan insight baru dalam 
bidang ilmu manajemen pemasaran. 

Berdasarkan kesimpulan atas masalah penelitian dan hasil 
kajian penelitian yang telah diuraikan, maka studi ini membawa 
beberapa implikasi teoritis pada bidang manajemen pemasaran 
dalam beberapa aspek, yaitu:

a. Hasil kajian pada temuan dalam buku ini memberikan 
insight baru dengan melengkapi asumsi-asumsi dasar 
dalam Network Theory dan Service Dominant Logic 
Theory. Dalam network theory hanya menjelaskan 
bahwa alasan atau motivasi mengapa orang atau 
kelompok mau melakukan kerjasama adalah karena; 
ingin memaksimalkan preferensi pribadi, pertukaran 
sosial, dan tindakan kolektif dalam sebuah kesepakatan 
bersama. Sedangkan SDL berasumsi bahwa layanan 
merupakan proses melakukan sesuatu untuk penciptaan 
nilai, dan melibatkan pihak lain secara bersama-sama. 
Konsep Energizing Customers Bond (ECB) yang merupakan 
novelty dalam studi ini melengkapi beberapa celah 
yang belum dibahas dengan cukup gamblang dalam 
kedua teori tersebut. Konsep ECB menjelaskan dengan 
runtut bagaimana membangun customer bonding (ikatan 
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pelanggan), pada kesepahaman hubungan bisnis yang 
bersifat tidak tertulis (bersifat informal atau non structural 
bonding) antara tenaga pemasaran dengan pihak toko ritel. 
Untuk dapat menciptakan ECB yang efektif dan menjadi 
norma bersama, diantara pihak tenaga pemasaran dan 
peritel, maka ada 5 konsep karakter yang harus menjadi 
value dasar dalam implementasi konsep ECB tersebut, 
yaitu; Solutive Bonding, Mutual Support Bonding, Easy 
Process Bonding, Mutual Benefit Bonding, dan Customers 
Value Bonding. 
Hasil studi ini memberikan perspektif baru mengenai 
pentingnya mengadopsi semangat dalam Network Theory 
(Borgatti dan Halgin, 2011; Katz dkk., 2004) dan teori 
Service-Dominant Logic (Vargo dan Lusch, 2004; Vargo 
dan Lusch, 2007), untuk memperjelas  hubungan antar 
konstruk relational capital dan marketing performance. 
Serangkaian pengujian yang dilakukan terhadap konstruk 
baru energizing customers bond telah memberikan bukti 
bahwa konsep tersebut sangat layak disebut sebagai 
novelty yang kontributif. Terjadinya mediasi penuh (full 
mediation) menunjukkan peran penting dari variabel 
intervening (perantara), dimana variabel modal relasional 
tidak akan dapat berfungsi efektif dalam meningkatkan 
variabel Kinerja Pemasaran tanpa melalui peningkatan 
yang signifikan pada variabel energizing customers bond.

Konsepsi mengenai pengaruh relational capital terhadap 
Kinerja Pemasaran atau kinerja penjualan secara umum 
sejauh ini hanya melihat modal relasional bersifat pasif, 
yaitu hanya sebagai akibat dari sebuah kondisi. Modal 
relasional yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, 
hanya dilihat dalam perspektif akibat brand image atau 
corporate image yang sudah terbentuk melalui manajemen 
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brand yang berjalan baik (Blonska dkk., 2013). Padahal 
perusahaan memerlukan pendekatan yang lebih pro 
aktif dalam mengoptimalkan modal relasional, agar 
mendapatkan efek atau manfaat yang lebih besar. 

Studi ini memberikan sudut pandang baru mengenai 
modal relasional yang secara aktif dan eksplisit 
menginsert unsur kolaborasi dan ikatan pelanggan 
dengan pelayanan, sebagai variabel penting yang 
berperan dalam meningkatkan Kinerja Pemasaran. Hal 
ini sekaligus merupakan argumentasi dan konfirmasi 
dari “The Why” dalam menjawab permasalahan dan 
juga kontribusi studi ini.

b. Pengembangan konsep novelty dalam buku ini secara 
khusus dibangun dari perspektif hubungan antar entitas 
bisnis (B2B), melalui aktor masing-masing pihak yang 
saling berinteraksi. Sejak awal, proses membangun 
novelty dan pengkonstruksian model konseptual dalam 
studi ini, secara khusus diproyeksikan pada konteks dan 
permasalahan Business to Business (B2B), sehingga makna 
dan indikator-indikator yang dikembangkan dalam 
konstruk baru ini telah disesuaikan dan relevan untuk 
diterapkan pada konteks B2B. Dengan demikian konsep 
novelty Energizing customers bond akan memberi kontribusi 
secara konseptual dalam ranah manajemen pemasaran, 
khususnya pada aspek manajemen pelanggan, dalam 
konteks Business to Business (B2B). 

c. Kontribusi yang dikembangkan dalam studi ini adalah 
memberi makna dan menjelaskan ikatan yang erat antara 
tenaga pemasaran dengan pelanggan (peritel) yang 
mampu memberi energi (daya) dan saling menguatkan 
relasi bisnis. Ikatan yang kuat antara tenaga pemasaran 
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dangan pelanggan tersebut diartikulasikan melalui 
konsep energizing customers bond, yang merupakan 
pengembangan teori jejaring dan strategi meraih 
kesetiaan pelanggan melalui pelayanan prima, dengan 
melalui 5 karakteristik atau sifat ikatan, yaitu; Solutive 
Bonding, Mutual Support Bonding, Easy Process Bonding, 
Mutual Benefit Bonding, dan Customers Value Bonding. 
Kelima indikator tersebut mengonfirmasi “The How” dari 
konsep Energizing Customers Bond, dan dapat dijadikan 
scientific guide atau panduan ilmiah dalam manajemen 
pelanggan.

d. Model persamaan struktural yang dibangun dalam studi 
ini menghasilkan sebuah konfirmasi konseptual yang 
baik dan posisi yang lebih jelas mengenai bagaimana (The 
How) mengoptimalkan modal relasional yang dimiliki 
perusahaan dalam rangka mendorong dan meningkatkan 
Kinerja Pemasaran secara berkelanjutan. Berdasarkan 
hasil pengujian full model persamaan struktural dengan 
menggunakan SEM AMOS, diperoleh hasil hubungan 
kausalitas antar variabel, baik pengaruh secara langsung 
maupun tidak langsung. Atas dasar hasil tersebut, studi 
ini merekomendasikan tiga strategi jalur yang penting 
untuk dikembangkan dalam rangka memperjelas route 
peningkatan Kinerja Pemasaran.
Kebaruan dalam buku ini memberikan manfaat dan 
nilai tambah bagi pengembangan ilmu pengetahuan 
(development of bodyknowledge), khususnya dalam 
ranah bidang ilmu manajemen pemasaran. Kontribusi 
pengayaan akademis tersebut dapat diuraikan secara 
komprehensif dengan membedah model penelitian yang 
melibatkan lima konstruk lainnya. 
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2. Implikasi Manajerial

Kebaharuan (novelty) dalam buku ini secara khusus dibangun 
dengan perspektif hubungan antar entitas bisnis (Business to 
Business/B2B), sehingga hakekat dan makna yang dikembangkan 
dalam konsep baru ini secara khusus didesain dan relevan untuk 
diterapkan pada konteks B2B. Selain memberikan kontribusi pada 
pengembangan konsep yang terkait dengan modal relasional, 
ikatan pelanggan, dan Kinerja Pemasaran, hasil temuan buku 
ini juga dapat menjadi rujukan bagi pihak perusahaan dalam 
merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan-keputusan 
strategis, terkait dengan manajemen penjualan, dalam rangka 
meningkatkan kinerja perusahaan, khususnya pada perusahaan-
perusahaan consumer goods di Indonesia. Langkah-langkah 
strategis dalam manajemen penjualan tersebut dapat dilakukan 
melalui beberapa pendekatan.

a. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas tenaga pemasaran, 
sebagai aset penting bagi pihak perusahaan. Perusahaan 
harus memperkuat pemahaman bahwa tenaga pemasaran 
merupakan aset penting (human capital) yang harus dijaga, 
dirawat, diperkuat, dan ditingkatkan kemampuannya 
untuk menghadapi persaingan dan perubahan lingkungan 
bisnis ritel yang sangat dinamis.

b. Secara khusus, departemen yang menaungi para tenaga 
pemasaran perlu melakukan treatment khusus kepada 
para tenaga pemasaran, agar mampu dan semakin cakap 
dalam membangun dan mengoptimalkan modal relasional 
berupa trust, commitment, transparancy, mutual respect, dan 
partner interaction skill agar mampu mendorong terjadinya 
ikatan yang kuat dan saling menguatkan dengan para 
peritel yang menjadi pelanggan mereka.

c. Perusahaan perlu menginventarisir kembali, program-
program supporting unggulan terhadap tenaga pemasaran 
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yang ada di lapangan dalam melakukan creating demand 
sekaligus maintenance terhadap jejaring penjualan 
yang mereka miliki. Dukungan perusahaan terhadap 
jejaring yang dimiliki oleh tenaga pemasaran dapat 
berupa kemudahan akses bagi tenaga pemasaran untuk 
memperoleh bantuan untuk keperluan penjualan di 
lapangan, dukungan kelengkapan logistic untuk 
penawaran produk, kemudahan bagi pelanggan dalam 
melakukan return produk yang layak di return, flexibilitas 
pembayaran, dan pemberian petunjuk kerja atau arahan 
dari atasan yang bersifat rutin.

d. Perusahaan harus meningkatkan kemampuan tenaga 
pemasaran dalam mengidentifikasi dan memahami 
keinginan pasar yang semakin kompleks. Oleh karena 
itu orientasi dan pelatihan-pelatihan kompetensi harus 
tetap dilakukan secara berkala. Selain itu, perusahaan 
juga harus memfasilitasi training maupun diklat untuk 
meningkatkan product knowledge, product guarantee, 
closing sale, kemampuan bernegosiasi, dan ketrampilan 
presentasi penjualan dari para tenaga pemasaran. 
Dengan meningkatkan kompetensi tersebut, maka akan 
berbanding lurus dengan prestasi penjualan mereka

e. Modal relasional yang dimiliki oleh tenaga pemasaran, 
akan berdampak secara signifikan terhadap peningkatan 
Kinerja Pemasaran apabila melalui peningkatan ikatan 
kemitraan dengan pelanggan, yang mampu memberi 
energi dan saling menguatkan jaringan diantara mereka. 
Oleh karena itu, fokus utama yang harus diperkuat oleh 
perusahaan FMCG tentu saja adalah membangun ikatan 
dengan pelanggan yang mampu memberi energi dan 
saling menguatkan jaringan bisnis ritel antara tenaga 
pemasaran dengan pihak toko ritel.



101Meningkatkan Kinerja Pemasaran

C. Keterbatasan Studi 

Kajian dalam studi ini telah dirancang dan diupayakan dengan 
cermat dan sungguh-sungguh oleh penulis, agar tujuan penelitian 
yang hendak dicapai dari buku ini dapat tercapai dengan optimal, 
dan terbebas dari systematic error yang dapat mengurangi makna 
dan substansi dari hasil riset. Namun demikian, tidaklah ada 
riset yang sempurna, demikian halnya dengan studi ini. Studi ini 
memiliki beberapa kelemahan dan keterbatasan yang dapat dijadikan 
perhatian, evaluasi akademis, dan penyempurnaan untuk penelitian 
mendatang. Beberapa hal yang menjadi kelemahan dan keterbatasan 
pada penelitian adalah:

1. Unit analisis pada studi ini hanya melibatkan tenaga 
pemasaran dari perusahaan FMCG, yang berinteraksi 
langsung dengan peritel. Padahal untuk dapat menangkap 
spektrum Kinerja Pemasaran yang lebih lengkap, akan 
lebih baik lagi jika menggunakan unit analisis tambahan 
yang terkait dengan divisi/departemen penjualan, seperti 
supervisor dan staff kantor pemasaran, agar dapat lebih 
menangkap informasi tentang Kinerja Pemasaran secara 
lebih lengkap dan lebih objektif.

2. Dalam menguji konstruksi model penelitian, indikator 
yang digunakan oleh peneliti hanya fokus menggunakan 
opini atau persepsi dari tenaga pemasaran. Oleh karena itu, 
penelitian di masa mendatang dapat menggabungkan opini 
atau persepsi dari pelanggan dan perusahaan (dyadic) agar 
diperoleh informasi yang lebih lengkap dan memberikan 
hasil yang lebih komprehensif.

Namun demikian, dari beberapa fakta mengenai kelemahan 
dan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan tersebut, tidak 
mengurangi makna dan substansi dari temuan dalam studi ini. 
Penulis meyakini bahwa tahapan pengkonstruksian model dan 
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metode penelitian telah dilakukan dengan cermat dan memenuhi 
kaidah-kaidah penelitian ilmiah yang baik. Semoga Bermanfaat !
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Glosarium

Transactional Oriented : berorientasi transaksi
Customer Oriented  : berorientasi pelanggan
Relational Oriented  : berorientasi pada hubungan/

relasi yang baik
Goods-Dominant Logic  : logika dominan pada produk
Service-Dominant Logic : logika dominan pada pelayanan
Operand Resource  : sumberdaya fisik
Operant Resource  : sumber daya non fisik
Business to Business  : hubungan antar pelaku usaha
Business to Customer  : hubungan bisnis antara pebisnis 

dengan pelanggan
Marketer   : pemasar
Research Gap   : kesenjangan penelitian
Novelty   : kebaharuan
Customers Bond  : ikatan pelanggan
Energizing Customers Bond : ikatan dengan pelanggan yang 

saling memberi energi dan saling 
menguatkan

Emerging Market  : negara pasar berkembang
Relational Capital  : modal relasional
Value Co-Creation  : penciptaan nilai bersama
Network theory  : teori jejaring
Fast Moving Consumer Goods: perusahaan penghasil barang-barang 

kebutuhan konsumen sehari-hari 
yang pergerakan atau perputarannya 
cepat

Market Leader   : pemimpin pasar
Retailer   : pelaku usaha yang menjual produk 

langsung ke konsumen akhir
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Salesforce   : tenaga penjualan
Marketing Performance : kinerja pemasaran
Networking Power  : kekuatan jaringan
Customer Centric  : fokus pada pelanggan
Intangible Asset  : aset tak berwujud
Collaboration   : kolaborasi
Internal Network Support : dukungan jejaring internal perusahaan
Value-Based Selling  : kemampuan penjualan berbasis nilai
Marketing Program 
Effectiveness   : keefektifan program-program 

pemasaran
Synthesis Process  : alur proses sintesa
Consumer Goods  : barang kebutuhan sehari-hari
Supplier   : pemasok
Full mediation   : peran mediasi penuh
Solutive Bonding  : ikatan kemitraan yang mampu 

memberikan solusi
Mutual Support Bonding : ikatan kemitraan dengan pelanggan 

yang saling mendukung
Easy Process Bonding  : ikatan kemitraan dengan pelanggan 

yang membuat proses transaksi 
menjadi lebih mudah

Mutual Benefit Bonding : ikatan kemitraan yang saling 
menguntungkan

Customer Value Bonding : Ikatan kemitraan yang mampu 
mengoptimalkan nilai pelanggan

Selling Skill   : ketrampilan menjual
Non-Structural Bonding : ikatan bisnis yang bersifat tidak formal
Creating Demand  : menciptakan permintaan
Trust    : kepercayaan
Commitment   : komitmen
Transparancy   : transparan
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Mutual Respect  : saling menghormati antar mitra
Partner Interaction Skill : kemampuan berinteraksi sebagai mitra
Product Knowledge  : pengetahuan mengenai produk
Dyadic    : mengandung dua unsur
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