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ABSTRAK 

 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses penerapan CRM 

sebagai strategi pemasaran dalam KlikDokter. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan 

metode triangulasi sumber sebagai keabsahan data. Teknik analisis yang digunakan berupa 

riset kualitatif dengan metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa KlikDokter menerapkan Customer 

Relationship Management sebagai strategi pemasaran sesuai dengan konsep teori yaitu people, 

process, dan technology yang dirumuskan dalam penelitian ini. Saran-saran yang dapat 

diberikan dalam penelitian ini antara lain meningkatkan kualitas SDM (karyawan), 

menerapkan sistem pakar, dan meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak fasilitas 

kesehatan. 

 

Kata-kata Kunci: Customer Relationship Management, Strategi, Pemasaran 

 

 

ABSTRACT 
 

This study aims to identify and analyze the process of implementing CRM as a marketing 

strategy in KlikDokter. The method used in this study is primary data, and data collection was 

carried out through structured interviews with the source triangulation method as data validity. 

The analysis technique used in the form of qualitative research with data collection methods, 

data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study show that 

KlikDokter applies Customer Relationship Management as a marketing strategy that is in 

accordance with the theoretical concepts of people, process, and technology formulated in this 

study. Suggestions that can be given in this study include improving the quality of human 

resources (employees), implementing an expert system, and increasing cooperation with health 

facilities. 
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PENDAHULUAN 

 Di era teknologi dan informasi 

persaingan bisnis pada suatu perusahaan 

saat ini semakin meningkat. Baik dari 

bentuk kualitas suatu produk maupun 

pelayanan atau jasa yang diberikan oleh 

perusahaan. Perusahaan harus selalu 

meningkatkan kinerjanya karena 

persaingan dalam dunia bisnis semakin 

ketat, karena tidak ada suatu produk atau 

pelayanan jasa yang dipasarkan saat ini 

tanpa melewati batas arena persaingan. 

 Persaingan bisnis terjadi karena 

kesalahan strategi yang dimana hal tersebut 

dapat dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis 

sebagai salah satu peluang yang mampu 

menarik perhatian pelanggan (Sutrisno, et 

al., 2020). Untuk mendapatkan pelanggan 



yang loyal pelaku bisnis perlu 

meningkatkan kualitas produk atau jasa 

yang ditawarkan, hingga kualitas pelayanan 

terhadap konsumen. Jika diterapkan, 

perusahaan akan mendapatkan loyalitas 

konsumen dan tentunya dapat membuat 

para pesaing bisnis kewalahan untuk 

mencoba bersaing. Pemahaman mengenai 

kebutuhan atau keinginan pelanggan adalah  

dasar yang paling standar dalam mencapai 

kesuksesan pemasaran, karena pemasaran 

merupakan suatu kegiatan yang dijalankan 

untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan 

pelanggan agar tetap bersaing. Pemahaman 

ini pun diterapkan oleh banyak perusahaan 

dalam menjalankan bisnisnya, salah 

satunya adalah perusahaan KlikDokter. 

 Klikdokter adalah sebuah 

perusahaan yang bergerak dibidang produk 

dan jasa berbabis website dalam sektor 

kesehatan yang menyediakan jasa 

konsultasi dengan dokter dan menawarkan 

produk-produk kesehatan melalui website 

atau aplikasi KlikDokter yang 

diperuntukkan bagi komunitas kesehatan 

dan masyarakat yang telah berdiri dari 

tahun 2008. Perlu diketahui saat ini 

pelanggan menghadapi kesulitan dalam 

memilih aneka ragam produk, merek dan 

jasa. Apabila perusahaan yang 

menyediakan jasa atau produk tidak 

menjaga hubungan yang dekat dengan 

pelanggannya, tanpa disadari, pelanggan 

akan dengan mudah beralih kepada pesaing 

bisnis (Lisapaly, 2021). Oleh karena itu, 

hubungan baik dengan pelanggan perlu 

dibina, salah satu caranya yaitu dengan 

menerapkan CRM. 

 Customer Relationship 

Management atau yang biasa disingkat 

CRM adalah strategi bisnis inti yang 

bertujuan untuk menciptakan dan 

memelihara hubungan yang 

menguntungkan dengan pelanggan, dengan 

merancang dan memberikan proposisi nilai 

yang unggul. Ini didasarkan pada data 

terkait pelanggan berkualitas tinggi dan 

diaktifkan oleh teknologi informasi (Buttle 

& Maklan, 2019). Secara konsepsi ada 

anggapan yang menganggap bahwa CRM 

merupakan sebuah proses pemasaran. CRM 

diterapkan dengan tujuan sebagai salah satu 

strategi dalam aktifitas pemasaran, seperti 

membentuk segmentasi pasar, 

mengakuisisi pelanggan, menjaga 

hubungnan yang dekat dengan pelanggan 

dan mengatur prosedur dalam mengatasi 

keluhan dari pelanggan. Namun, CRM 

dapat digunakan sebagai teknologi yang 

mendukung misi perusahaan dalam upaya 

meningkatkan orientasi pada para 

pelanggannya. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Manajemen pemasaran 

Manajemen Pemasaran adalah suatu ilmu 

dalam memilih target pasar dan meraih, 

mempertahankan serta mendapatkan 

pelanggan dengan menciptakan, 

mengantarkan dan mengomunikasikan nilai 

pelanggan yang unggul. Pemasaran 

merupakan suatu prosedur yang dimana 

individu atau kelompok mendapatkan apa 

yang mereka butuhkan dan inginkan 

dengan menciptakan, menawarkan dan 

mempertukarkan jasa atau produk yang 

memiliki nilai tertentu. (Astuti & Amanda, 

2020) 

Manajemen Strategi 

 Manajemen Strategi adalah 

serangkaian keputusan dan tindakan 

manajerial yang berulang dan berkelanjutan 

yang meliputi kegiatan formulasi, 

implementasi dan evaluasi strategi yang 

menyeluruh baik jangka pendek maupun 

jangka panjang dalam sebuah organisasi 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

(Ahmad, 2020) 

Strategi Pemasaran 

 Strategi pemasaran merupakan 

suatu kegiatan untuk memberikan suatu 

pelayanan jasa atau produk dengan strategi 

tertentu untuk meningkatkan keuntungan, 

makna lain dari strategi pemasaran adalah 

suatu aktivitas yang dijalankan oleh 

perusahaan tertentu untuk memperkenalkan 

jasa atau barang berskala besar, hal ini 

dilakukan melalui pemahaman bahwa 

ketertarikan seseorang pada pelayanan jasa 



maupun produk tertentu dimulai dari 

seberapa banyak informasi yang mereka 

terima (Sayyid, 2020). 

Customer Relationship Management 

(CRM) 

 CRM adalah strategi bisnis yang 

mengintegrasikan faktor internal dan faktor 

eksternal dengan cara analisis data 

pelanggan menggunakan teknologi 

informasi, guna memperoleh perhatian 

pelanggan untuk meraih nilai seumur hidup 

dan manfaat ukuran nilai seumur hidup 

apabila perusahaan mampu menjadikan 

pelanggan sebagai orang yang mau 

memberi advokasi, menjadi member dan 

partner bagi perusahaan (Wijaya, 2020). 

 Menurut Goldenberg (2002) CRM 

memiliki tiga aspek utama yang saling 

terkait, yaitu: 

 

a. Karyawan (people) 

People adalah komponen yang paling 

sulit mengingat kepekaan pengguna 

untuk berubah. Sistem CRM, yang 

mendukung dan/atau mengotomatisasi 

proses pelanggan terintegrasi, sering 

kali menyiratkan perubahan dalam cara 

pengguna melakukan pekerjaan sehari-

hari mereka. Perusahaan yang 

menerapkan CRM perlu memiliki 

pimpinan yang dapat menjelaskan dan 

menanamkan nilai-nilai yang benar 

mengenai pentingnya loyalitas 

pelanggan dengan jelas dan tepat. 

Dalam CRM diperlukan tim-tim kecil 

untuk menyederhanakan tanggung 

jawab dan akuntabilitas dalam 

pengambilan keputusan sehingga 

sangat diperlukan kehati-hatian dalam 

pemilihan karyawan untuk 

mendapatkan hasil yang terbaik. 

 

b. Proses (process) 

Proses atau cara yang digunakan 

perusahaan dalam mengakses dan 

berinteraksi dengan pelanggan dalam 

menciptakan nilai baru dan kepuasan. 

Disamping itu dibutuhkan proses yaitu 

sistem dan prosedur yang membantu 

manusia untuk dapat menjalin 

hubungan dekat dengan pelanggan. 

Untuk mewujudkan perubahan proses 

yang efektif, perusahaan pertama-tama 

perlu memeriksa seberapa baik proses 

bisnis yang dihadapi pelanggan yang 

ada bekerja. Kemudian perusahaan 

perlu mendesain ulang atau mengganti 

proses yang rusak atau tidak optimal 

dengan yang telah dibuat dan/atau 

disepakati secara internal untuk 

meningkatkan nilai dan kepuasan 

kepada pelanggan. 

c. Teknologi (Technology) 

Teknologi merupakan fasilitator dalam 

implementasi strategi CRM. Teknologi 

berfungsi untuk memfasilitasi akusisi 

pengetahuan pelanggan dan 

melakukan analisis secara mendalam 

tentang pelanggan. Pengetahuan yang 

dimiliki tentang pelanggan digunakan 

untuk memformulasikan strategi 

pemasaran dan perencanaan 

pemasaran sehingga perusahaan dapat 

mempertahankan pelanggan. 

(Goldenberg, 2002) 

 

METODE PENELITIAN 

 

Desain penelitian 

 Jenis atau desain penelitian yang 

digunakan oleh penulis adalah penelitian 

kualitatif. penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang ditujukan untuk memahami 

fenomena tentang perilaku apa yang 

dialami oleh subjek penelitian seperti 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan 

lain-lain secara holistik dengan cara 

deskriptif dalam  bentuk kata-kata dan 

bahasa yang alamiah dan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah. (Moleong, 2017) 

 

Metode Pengumpulan Data 

 Dalam mengumpulkan data 

penelitian, penulis menggunakan data 

primer sebagai acuan dalam pengumpulan 

data. Data primer merupakan sumber data 

yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. Sumber data primer 

didapatkan melalui kegiatan wawancara 

dengan subjek penelitian. (Sugiyono, 2017) 



 Teknik jenis wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara terstruktur yang dimana penulis 

telah menyiapkan instrument penelitian 

berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang 

alternatif jawabannya pun telah 

dipersiapkan, penulis juga menggunakan 

alat bantu berupa buku catatan dan alat tulis 

untuk memudahkan penulis dalam 

mengolah data. Untuk menguji keabsahan 

data yang telah dikumpulkan, dalam 

penelitian ini menggunakan metode 

Triangulasi. Menurut Moleong (2017) 

triangulasi merupakan suatu teknik yang 

digunakan dalam pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sumber data lain 

sebagai pembanding data yang telah 

diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik pemeriksaan 

keabsahan data triangulasi dengan sumber. 

 

Metode Analisis Data 

 Rukin (2021) menjelaskan bahwa 

dalam riset kualitatif, ada empat tahapan 

yang saling berhubungan satu dengan yang 

lain. Secara berurutan, analisis data dalam 

riset kualitatif dimulai dari tahap 

pengumpulan data, reduksi dan kategorisasi 

data, display data, dan penarikan 

kesimpulan. Analisis data kualitatif 

menyatu di aktivitas pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, dan 

penyimpulan hasil penelitian. 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah tahapan awal 

untuk mencari dan mengkoleksi data yang 

berkaitan dengan rumusan masalah 

penelitian. Data dapat didapatkan melalui 

wawancara. 

2. Reduksi data.  

Reduksi data adalah tahapan yang berisi 

kegiatan merangkum, memilih, dan 

memfokuskan data yang berkaitan dengan 

rumusan masalah penelitian. Reduksi data 

akan membagi dan menghilangkan data 

yang tidak dibutuhkan pada penelitian ini, 

sehingga penulis  dapat memberikan 

pemahaman yang lebih jelas sekaligus 

mempermudah peneliti untuk melakukan 

analisis penelitian 

3. Penyajian data.  
Pada tahapan ini peneliti akan menyajikan 

data dengan cara membuat uraian, bagan, 

melihat hubungan antar data. Tahapan ini 

akan memudahkan untuk kegiatan analisis 

selanjutnya. 

4. Penarikan kesimpulan.  
Pada tahapan ini peneliti akan menarik 

kesimpulan yang bersifat sementara dan 

dapat berubah jika ditemukan data atau 

bukti pendukung lainnya yang lebih kuat 

yang dapat mendukung pengumpulan data 

berikutnya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan konsep dari Goldenberg 

karena dalam konsep ini menjelaskan 3 

aspek utama dalam menerapkan CRM 

sebagai strategi pemasaran pada suatu 

perusahaan, yaitu:  

 

1. People 

Dalam aspek ini dijelaskan bahwa 

karyawan merupakan salah satu faktor yang 

penting dalam penerapan CRM. Sesuai 

dengan teori yang sudah dijelaskan 

ditinjauan pustaka, CRM adalah strategi 

yang memanfaatkan hubungan dengan 

pelanggan dan relasi antar manusia untuk 

menggali dan mengenal lebih dalam 

mengenai pelanggan sehingga perusahaan 

mampu mengetahui keinginan yang dapat 

memuaskan pelanggannya.  Dari hasil 

penelitian dalam penerapan CRM 

perusahaan memiliki beberapa tim yang 

terlibat dalam proses hubungan dengan 

pelanggan terdiri dari event team,sales 

team, partnership team,  social media team, 

customer relationship team, dan  B2C Ops 

team untuk menyederhanakan tanggung 

jawab dalam mengambil suatu keputusan 

sehingga memudahkan perusahaan dalam 

mendapatkan hasil keputusan yang terbaik. 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara 

Head Manager of Social Media yang 

menyatakan bahwa; “Untuk hubungan 

langsung, ada team event, sales, 

partnership. Untuk online, ada team 



social media, team customer relationship, 

dan team B2C Ops” 

2.Process 

Dalam aspek ini menjelaskan bahwa dalam 

menjalin suatu hubungan yang baik dengan 

pelanggan, maka  diperlukan sistem dan 

prosedur sebagai jembatan antara 

perusahaan dan pelanggannya. Dari hasil 

penelitian dalam penerapan CRM 

perusahaan membagi prosedur dalam tiga 

hal yaitu proses akuisisi pelanggan, proses 

dalam transaksi dan proses dalam 

menerima keluhan. 

 

a) Proses Akuisisi Pelanggan 

Akuisisi pelanggan adalah istilah suatu 

strategi untuk mendapatkan pelanggan 

yang baru. Dari hasil penelitian penulis 

menemukan bahwa dalam proses mencari 

pelanggan yang baru, KlikDokter 

melakukan pendekatan dengan 

pelanggannya secara langsung (Offline) 

menggunakan metode FGD  dan tidak 

langsung (Online) berupa digital 

marketing. Hal tersebut berguna dalam 

mengetahui apa yang diinginkan dan 

dibutuhkan calon pelanggan, baik secara 

teknologi, maupun jasa yang ditawarkan. 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara 

Head Manager of Social Media yang 

menyatakan bahwa;“Untuk offline 

menggunakan metode FGD, sedangkan 

online menggunakan digital marketing” 

 

Gambar 1 

 

 

b) Proses Dalam Transaksi 

Dari hasil penelitian yang ditemukan, 

KlikDokter menjalankan proses transaksi 

dengan pelanggan melalui aplikasi dan 

website. Penggunaan aplikasi dan website 

bertujuan untuk memudahkan para 

pelanggannya dalam memilih produk atau 

jasa yang mereka inginkan sekaligus 

mempermudah pembayaran yang bisa 

dilakukan melalui online. Hal ini sesuai 

dengan hasil wawancara Head Manager of 

Social Media yang menyatakan bahwa;  

“Melalui aplikasi dan website. 

User/pelanggan akan memilih jasa apa 

yang mereka inginkan dalam apps atau 

website KlikDokter (baik itu jasa 

konsultasi online, belanja kebutuhan 

vitamin atau obat, booking Rumah Sakit, 

dan lain-lain, hingga proses check-out 

dan payment” 

 

Gambar 2 

 
 

 



c) Proses Dalam Menghadapi Keluhan 

Dari hasil penelitian, KlikDokter melatih 

dan memberikan arahan ke karyawannya 

(Customer Service) untuk bisa mengatasi 

keluhan dari pelanggan dengan cara 

persuasive, yang artinya perusahaan harus 

mampu memberikan persona Customer 

Service yang dinamis dan kasual agar lebih 

dekat dengan pelanggan. Hal ini sesuai 

dengan hasil wawancara Head Manager of 

Social Media yang menyatakan bahwa;  

“Proses handling complain dilakukan 

dengan persuasive dengan membentuk 

persona Customer Service yang dinamis 

dan casual, agar lebih dekat dengan 

pelanggan dan diharapkan bisa 

memecahkan masalah lebih baik lagi 

untuk perusahaan” 

 

Gambar 3 

 
 

3. Technology  
Teknologi yang dimaksud dalam istilah ini 

adalah strategi yang digunakan oleh 

perusahaan dalam menentukan metode 

komunikasi perusahaan dengan pelanggan. 

Hal inipun menjadi faktor penting untuk 

perusahaan dalam membina hubungan yang 

dekat dengan pelanggannya. Karena 

dengan adanya komunikasi yang baik 

perusahaan mampu mengetahui apa saja 

keinginan pelanggan, meningkatkan nilai 

brand perusahaan sekaligus memperkuat 

kepercayaan pelanggan terhadap 

perusahaan. Dari hasil penelitian dalam 

penerapan CRM perusahaan menggunakan 

teknologi Apps, website, dan  Social media 

sebagai sarana komunikasi antara 

perusahaan dan pelanggannya. Hal ini 

sesuai dengan hasil wawancara Head of 

Digital Marketing yang menyatakan 

bahwa; “Teknologi yang digunakan oleh 

perusahaan ada Apps, Website, dan Social 

Media”” 

a) Apps  

Aplikasi merupakan salah satu teknologi 

yang digunakan oleh KlikDokter sebagai 

alat komunikasi dengan pelanggannya. 

Aplikasi adalah suatu perangkat lunak yang 

beroperasi secara independen dalam suatu 

sistem operasi. 

b) Website 

Website adalah suatu platform yang dapat 

diakses publik yang memuat tentang 

berbagai informasi yang dapat dilihat dan 

dibaca oleh pengguna internet. Penggunaan 

teknologi ini bertujuan untuk memudahkan 

para pelanggan untuk mencari tahu 

informasi mengenai pelayanan jasa atau 

produk yang diberikan oleh KlikDokter dan 

tempat transaksi antara pelanggan dan 

perusahaan. 

c) Sosial Media 

Sosial media merupakan platform berbasis 

web atau aplikasi yang digunakan untuk 

bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan 

secara online yang memungkinkan manusia 

untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi 

ruang dan waktu. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan melalui wawancara kepada pihak 

KllikDokter mengenai analisis Customer 

Relationship Management (CRM) sebagai 

strategi pemasaran pada KlikDokter, maka 

dapat disimpulkan oleh penulis bahwa 

KlikDokter menerapkan Customer 

Relationship Management melalui strategi 

pemasaran. Hal ini dapat diketahui dan 

dilihat dari beberapa kesimpulan yang 

diperoleh, yaitu: 

1. KlikDokter menerapkan CRM dalam 

aspek People, yang dimana dalam hal ini 

KlikDokter membuat tim-tim kecil yang 

bertanggung jawab untuk membina 



hubungan dengan pelanggan secara 

langsung dan tidak langsung melalui 

metode strategi yang sudah diterapkan 

dalam perusahaan. 

2. KlikDokter menerapkan CRM dalam 

aspek Process, yang dimana dalam hal ini 

KlikDokter mengatur dan membagi 

prosedur dalam tiga hal yaitu proses 

akuisisi pelanggan, proses dalam transaksi 

dan proses dalam menerima keluhan untuk 

membantu perusahaan . 

3. KlikDokter menerapkan CRM dalam 

aspek Technology, yang dimana dalam hal 

ini KlikDokter menggunakan beberapa 

teknologi seperti Apps, website, dan  Social 

media sebagai sarana komunikasi antara 

perusahaan dan pelanggannya. 
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