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KATA PENGANTAR 

 

Perkembangan teori relationship marketing telah berkembang 

sejak beberapa dekade yang lalu. Diharapkan dari buku ini para 

pembaca dapat melihat perkembangan mutakhir pemikiran-

pemikiran terkait relationship marketing. Melalui buku ini, penulis 

ikut meramaikan perkembangan tersebut dengan memberikan 

sumbangan pemikiran berdasarkan mencarian dan pengkajian 

literatur dan hasil penelitian penulis sendiri.  

Buku ini terdiri dari empat bab yang saling terkait di mana 

pada Bab I diuraikan perkembangan teori relationship marketing di 

mana perspektif learning dalam hubungan bisnis eksportir. 

Perspektif ini lebih lanjut dikaji pada Bab III melalui pembahasan 

pengaruh budaya organisasi terhadap kemampuan mengembangkan 

hubungan bisnis sekaligus menjawab pertanyaan yang muncul pada 

bab II. Selanjutnya pada bab IV diuraikan tentang pergeseran 

pemikiran dalam perkembangan terkini teori relationship 

marketing dari value creation ke value co-creation yang tentunya 

membutuhkan kemampuan pengembangan dan pengelolaan 

hubungan bisnis yang didasari oleh budaya organisasi yang kuat. 

Dalam buku ini, penulis memutuskan untuk tetap menggunakan 

istilah-istilah tertentu dalam bahasa Inggris karena menurut penulis 

belum ada istilah dalam bahasa Indonesia yang benar-benar tepat 

untuk menggantikannya. Namun demikian, penulis sangat 

mengharapkan masukan dari para pembaca terkait dengan ini dan 



iii 
 

juga hal-hal lain untuk penyempurnaan buku ini di masa yang akan 

datang. 
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BAB I 
PERKEMBANGAN LITERATUR  

RELATIONSHIP MARKETING 

1.1.Pendahuluan 

Morgan and Hunt (1994) mendefinisikan relationship 

marketingsebagai seluruh kegiatan pemasaran yang diarahkan 

kepada membangun, mengembangkan dan mempertahankan 

hubungan pertukaran yang sukses.Istilah relationship marketing 

sebenarnya muncul pada tahun 1983 (Petrof, 1997), yang kemudian 

diyakini sebagai paradigma baru dalam ilmu pemasaran (Gronroos, 

1997a; Sheth and Parvatiyar, 2000; Gummesson, 2002), Teori ini 

telah muncul sebagai salah satu teori yang paling penting dalam 

literatur pemasaran bahkan kemunculannya menandakan perubahan 

paradigma dalam pemasaran (Kucukkancabas,et al., 2009). Akan 

tetapi perkembanganya dapat dilihat balik pada era 1960an dari 

berbagai penelitian di Universitas Uppsala (Blois, 1996; Gronroos, 

1997b). Kemunculannya dianggap olehSheth and Parvatiyar (1995) 

sebagai reinkarnasi dari praktek pemasaran di era pra industridi 

mana produsen dan konsumen berinteraksi secara langsung yang 

menumbuhkan ikatan emosional dan struktural dalam aktivitas 

bisnis. 

Studi yang berkaitan dengan relationship marketing semakin 

berkembang di mana banyak ahli  mengajukan berbagai definisi 

untuk menjelaskan konsepnya. Konsep relationship marketing 

tidak hanya menjadi suatu ekspresi popular dalam dunia para 

akademisi namun juga menunjukkan adanya perubahan besar pada 
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fokus dalam teori pemasaran dan menjadi dasar pembentukan ulang 

teori pemasaran (Petrof, 1997). Relationship marketing dianggap 

memiliki berbagai implikasi pada seluruh aspek manajemen 

pemasaran dan konsepnya telah didefinisikan dari berbagai 

pandangan seperti: philosopi pemasaran (Gronroos, 1992; Palmer, 

1995; Takala and Uutsitalo, 1996); “resources base view” (Morgan 

and Hunt, 1999); strategi pemasaran (Morgan and Hunt, 1994; 

Sheth and Parvatiyar, 2000) and proses penciptaan nilai atau value 

creation process (Juttner and Wehrli, 1994; Gronroos, 1997b; 

Smirnova dan Kusch, 2006) bahkan penciptaan nilai telah dikaji 

lebih jauh sebagai value co-creation process dalam hubungan 

dengan konsumen (Forsstrom, 2003 dan 2004; Ritter and 

Gemunden, 2003; Broring and Cloutier, 2008; Liyun et al.,, 2008; 

Ngugi et al., 2010). Relationship marketing telah pula dikaji dalam 

kaitannya dengan customer/market learning (Sivadas and Dwyer, 

2000;  Rodriguez-Dias and Espino-Rodrigues, 2006; Haahti et al.,. 

2005; Smirnova et al.,, 2009; Sulhaini, 2011 and 2012). 

Teori relationship marketing atau pemasaran hubungan yang 

telah berkembang dan populer sejak beberapa dekade yang lalu 

dikarenakan pengembangan hubungan bisnis sangat bermanfaat 

(Rashid, 2003). Berbagai faktor ikut mendukung perkembangan 

teori ini sehingga populer seperti: adanya trend di negara-negara 

maju untuk lebih berorientasi pada layanan, adopsi teknologi 

informasi, globalisasi, daya tarik relung pasar dan informasi (Hunt 

et al., 2006) Perkembangan teori ini membawa perubahan 

mendasar dalam teori pemasaran yakni dari mass marketing ke 
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individualised marketing dan dari fokus pada menjaring sebanyak-

banyak pelanggan ke mempertahankan dan membangun usaha 

bersama pelanggan yang bernilai tinggi (Rashid, 2003). Teori 

Relationship marketing menjelaskan perkembangan hubungan 

dengan konsumen yang menuntut aktifitas membangun hubungan 

yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak (Sharma et al., 1999). 

Dengan demikian, bagian berikutnya dari bab ini adalah uraian 

tentang hubungan bisnis untuk mendapatkan pemahaman lebih jauh 

terkait konsep tersebut. 

 

1.2. Hubungan Bisnis 

Berbagai penelitian yang dilakukan oleh grup International 

Marketing and Purchasing (IMP) menyiratkan bahwa sebuah 

hubungan bisnis dapat dianggap sebagai sebuah kerangka di mana 

serangkaian interaksi terjadi (Holm et al., 1996). Sebuah hubungan 

bisnis terdiri dari suatu rangkaian dari episode-episode, pertukaran 

atau transaksi, berbagi  pengalaman dan belajar dari episode yang 

telah lalu serta berbagi harapan terkait masa yang akan datang 

(Hedaa, 1990). Hakansson and Snehota (1995) menyatakan bahwa 

setiap hubungan bisnis memiliki suatu profil terkait dengan activity 

links, resource ties and actors bonds.Activity linksmeliputi: urusan 

teknis, administrasi, komersial dan kegiatan lain yang berkaitan 

kegiatan interaksi dengan mitra. Resources tiesmenghubungkan 

sumber daya seperti: teknologi, pengetahuan dan sumber daya 

lainnya. Semuanya merupakan hasil dari perkembangan hubungan 

itu sendiri. Sementara actor-bondsmenghubungkan para pelaku dan 
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mempengaruhi bagaimana masing-masing saling memahami dan 

membentuk identitas. Hal ini terbangun dari interaksi-interaksi dan 

merefleksikan proses interaksi itu sendiri. Fungsi dari sebuah 

hubungan bisnis dapat dilihat dari ketiga komponen di atas 

(Anderson et al., 1994).  

Peneliti-peneliti dari grup International Marketing and 

Purchasing (IMP) mengajukan “the interaction approach” 

ataupendekatan interaksi. Hakansson (1982) menggambarkan 

bahwa esensi dari pendekatan interaksi adalah fokus terhadap 

episode-episode pertukaran sepanjang waktu dari suatu hubungan 

bisnis di mana aktor beradaptasi terhadap satu sama lainnya untuk 

memberikan hasil yang saling menuntungkan. Ciri dari interaksi 

antar aktor dibentuk oleh kekuatan lingkungan diluar kontrol para 

aktor dan juga oleh atmospir dari hubungan bisnis itu sendiri yang 

menyangkut: keseimbangan kekuatan, harapan, tingkat kerjasama 

dan lain-lain yang dibentuk dan juga mempengaruhi para aktor 

(Krapfel et al., 1991). 

Pendekatan interaksi menekankan pembedaan antara setiap 

episode dalam sebuah hubungan bisnis dan aspek-aspek jangka 

panjang dari hubungan itu yang mempengaruhi dan dipengaruhi 

oleh setiap episode. Hakansson (1982) menjelaskan bahwa setiap 

episode melibatkan pertukaran antara dua perusahaan/organisasi, 

yaitu: produk atau servis, informasi, dana, pertukaran sosial. 

Rutinitas dari pertukaran membentuk pola kontak antar 

organisasi/perusahaan dan peran. Pola pertukaran informasi dapat 

mempererat ke dua pihak oleh karena itu hal-hal tersebut sangat 



5 
 

penting dalam menganalisa suatu hubungan bisnis. Akan tetapi 

sebagaimana diisyaratkan oleh Hakansson (1982) bahwa dalam 

suatu hubungan bisnis, adalah mungkin pertukaran informasi dan 

sosial diatara dua pihak berlanjut untuk sementara waktu tanpa ada 

perukaran dana/uang dan produk/jasa. Oleh karena itu, dua 

perusahaan dapat dikatakan masih memiliki hubungan bisnis tanpa 

transaksi selama mereka masih memiliki ikatan sosial dan tetap 

berkomunikasi.  

 

1.3. Peranan Hubungan Bisnis dalam Manajemen Pemasaran 
Ekspor 

Berbagai penelitian yang dilakukan terhadap eksportir di 

Inggris dan Amerika menunjukkan bahwa kesuksesan ekspor 

sangat tergantung pada kemampuan para pengusaha dalam 

mengelola dan mengembangkan hubungan bisnis. Styles dan 

Ambler (1994) melakukan survey terhadap 127 ekspotir yang 

sukses di Inggris, menyebutkan bahwa proses pemasaran di pasar 

ekspor menjadi aktifitas manajerial untuk peningkatan hubungan 

bisnis untuk meraih keuntungan. Semakin baik hubungan bisnis 

dikelola semakin besar kemungkinan sukses di pasar ekspor.  

Sementara itu berdasarkan survey di Amerika, Piercy et al.,. 

(1997) melaporkan bahwa peningkatan kinerja eksportir 

memerlukan peningkatan kemampuan dalam mengembangkan 

hubungan bisnis yang dipandang mampu menciptakan daya saing 

di pasar ekspor. Kesimpulan tersebut juga didukung oleh hasil 

penelitian-penelitian lainnya (Leonidou, 1989; Leonidou dan 
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Kaleka, 1998; Leonidou et al., 2002; Pressey and Tzokas, 2004). 

Ketika sebuah perusahaan mengekspor ke sebuah negara, 

perusahaan tersebut memerlukan saluran distribusi yang effektif 

dengan berusaha membangun kemitraan dengan perusahaan lokal. 

Kemitraan tersebut menjembatani eksportir dengan 

pembelinya/pelanggannya. Hubungan bisnis jangka panjang yang 

menekankan komitmen bersama memberikan jalan untuk 

menciptakan kepuasan untuk semua pihak yang terilbat dalam 

hubungan tersebut.  

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif terhadap lima eksportir 

Denmark, Sulhaini (1998) menemukan bahwa export behaviour 

berkaitan dengan hubungan bisnis. Hubungan bisnis dapat menjadi 

jembatan untuk memasuki pasar expor yang baru dengan memasuki 

sebuah jaringan bisnis (business network)yang telah ada di pasar 

sudah dilayani sebelumnya. Eksportir Denmark yang membangun 

hubungan bisnis dengan mitra di Singapura dapat dengan mudah 

memasuki pasar Indonesia atau pasar negara Asean lainnya karena 

berarti eksportir tersebut telah memasuki sebuah jaringan bisnis di 

kawasan ini. 

Leonidou (2003) menyatakan bahwa pemasaran hubungan 

ataurelationship marketingadalah variabel yang menjelaskan proses 

pengembangan ekspor. Pemasaran hubungan menjadi elemen yang 

dinamis dalam menjelaskan proses pengembangan ekspor karena 

berfokus pada interaksi antara eksportir dan pelanggan di negara 

lain. Eksportir memiliki sejumlah hubungan bisnis berskala 

internasional yang menentukan sukses tidaknya kegiatan 

pemasarannya. Dengan demikian hubungan bisnis menjadi aspek 
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yang sangat penting di pasar internasional. Pengembangan ekspor 

tergantung pada kemampuan dalam mengembangkan dan 

mempertahankan hubungan bisnis. Sebuah hubungan bisnis yang 

sukses bisa jadi memberikan peluang baru untuk perluasan pasar 

ekspor. Dari hubungan yang sukses pula, eksportir memperoleh 

nilai penjualan yang tinggi dan pesanan yang teratur. Hal ini 

menunjukkan bahwa hubungan bisnis memiliki peranan yang 

sangat penting oleh karena itu eksportir perlu meningkatkan 

kemampuannya untuk mengembangkan hubungan bisnis.  

Leonidou et al., (2002) menyimpulkan bahwa manajemen 

ekspor semestinya dipertimbangkan sebagai manajemen hubungan 

bisnis dan kegiatan ekspor dapat dianggap sebagai rangkaian dari 

tahapan perkembangan hubungan bisnis, yaitu: establishing, 

developing and sustaining hubungan bisnis di pasar internasional. 

Ini menyiratkan bahwa ekspansi pasar ekspor tergantung pada 

pengembangan hubungan bisnis. 

Eksportir yang mampu membangun hubungan bisnis yang 

kuat akan memperoleh informasi dan pemahaman yang lebih baik 

tentang pasar. Hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan (Haahti et al.,, 2005). Ini menunjukkan bahwa melalui 

hubungan bisnis yang kuat, terbuka peluang untuk belajar tentang 

perkembangan pasar, perubahan selera pasar, peluang pasar bahkan 

tentang pesaing. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Sulhaini (2012). Sulhaini menemukan bahwa 

hubungan bisnis menciptakan peluang untuk belajar dan hanya 

perusahaan yang memiliki learning orientation yang kuat yang 

dapat memanfaatkan peluang tersebut. Sulhaini (2011a) juga 
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menjelaskan bahwa kemampuan mengembangkan hubungan bisnis 

ditentukan oleh intangible firm’ elements yaitu: risk behaviour, 

learning and market orientations. Namun dari ketiganya, yang 

paling menentukan adalah learning orientation karena orientasi 

inilah yang melandasi orientasi pasar dan perilaku terhadap resiko. 

Perusahaan yang memiliki orientasi belajar yang baik akan 

berdampak pada kemampuan perusahaan untuk mengembangkan 

hubungan bisnis yang kuat yang ditandai dengan kepuasan, 

komitmen, komunikasi, kepercayaan dan kerjasama yang kuat.  

Secara singkat Sulhaini (2011b) menunjukkan perbedaan 

perspektif relasional dengan learning sebagaimana terlihat pada 

tabel 1.1. Tabel tersebut menjelaskan bahwa perspektif learning 

memberikan pemahaman yang dalam terkait aktifitas eksportir, 

yakni bahwa tugas manajerial tidak hanya mengembangkan dan 

mengelola. hubungan bisnis tetapi yang paling penting lagi adalah 

mengembangkan dimensi dari learning orientation di dalam 

perusahaan.Perspektif learning menjelaskan bahwa kemampuan 

dan kecenderungan untuk membangun hubungan bisnis tergantung 

dari learning orientation eksportir. Sehingga kesuksesan di pasar 

global akan tergantung pada orientasi tersebut. Interaksi-interaksi 

yang dijalani dipandang sebagai peluang untuk belajar dan hanya 

eksportir dengan learning orientation yang kuat yang benar-benar 

akan memanfaatkan peluang tersebut. Pembahasan lebih lanjut 

terkait pengaruh orientasi tersebut terhadap relational capability 

dapat dilihat pada bab 3. 
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Tabel1.1.Perbandingan Perspektif Relational dan Learning 

 Perspektif 
Relasional Perspektif Learning 

Strategy 
pemasaran 
ekspor 

Inti dari strategi 
pemasaran ekspor 
terletak pada 
hubungan antara 
eksportir-importir. 
Pengembangan dan 
pengelolaan ekspor 
tergantung pada 
bagaimana 
hubungan 
dikembangkan dan 
dikelola. 

Inti dari strategi pemasaran ekspor 
adalah learning orientation yang 
menentukan kemampuan dan 
kecenderungan untuk 
mengembangkan dan mengelola 
hubungan.Pengembangan dan 
pengelolaan ekspor tergantung pada 
kemampuan pengembangan dan 
mengelola hubungan bisnis. 
Kemampuan ini dipengaruhi oleh 
bagaimana orientasi belajar 
perusahaan. 

Tugas 
utama 
manajerial 

Mengembangkan 
dan mengelola 
hubungan antara 
eksportir-importir 

Mengembangan dimensi-dimensi 
orientasi belajar untuk 
menumbuhkan kemampuan 
relasional 

Hubungan 
antara 
eksportir-
importir 

Long-term, 
collaborative and 
relational exchange 

Hubungan bisnis memberikan 
peluang belajar dan hanya 
perusahaan yang berorientasi belajar 
yang benar-benar dapat menggali 
peluang tersebut untuk mencapai 
kesuksesan di pasar ekspor. 

Sumber: Sulhaini, 2011b, diadaptasi 

 

1.4 Kesimpulan 

Relationship marketing telah mendapatkan perhatian yang 

besar dan dianggap sebagai perspektif baru dalam ilmu pemasaran. 

Para ahli menganggap popularitas relationship marketing 

disebabkan oleh manfaat yang sangat besar bagi perusahaan bila 

mengadopsinya dalam praktek pemasaran termasuk ekspor. 

Berbagai penelitian menunjukkan hal tersebut. Dari uraian pada 

bab ini diketahui pula bahwa relationship marketing telah pula 
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dikaitkan dengan budaya organisasi khususnya orientasi learning. 

Oleh karena itu, dalam Bab III akan dijelaskan hubungan antara 

learning orientation dengan kemampuan mengembangkan 

hubungan bisnis. 
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BAB II 
PENGEMBANGAN DAN MANAJEMEN 

HUBUNGAN BISNIS 
 

2.1. Pendahuluan 
Pada bab ini dibahas berbagai pendapat dan temuan terkait 

perkembangan dan manajemen hubungan bisnis. Secara umum para 

ahli menjelaskan bahwa perkembangan hubungan bisnis 

merupakan hasil/luaran dari proses fluktuasi dan interaksi elemen-

elemen yang terdapat dalam hubungan bisnis sebagai akibat dari 

aksi manajemen hubungan bisnis itu sendiri.   

Penelitian terhadap elemen hubungan bisnis telah dikaitkan 

dengan identifikasi, definisi dan pengukuran elemen yang menjadi 

prediktor dan pengukuran kinerja hubungan bisnis (Parvatiyar and 

Sheth, 2000). Wilson (1995) mengidentifikasi perlunya 

mengembangkan definisi dan pengukuran elemen. Sebaliknya, 

Gummesson (2002) menujukkan bahwa elemen hubungan bisnis 

salin tumpang tindih dan sulit untuk didefinisikan secara 

terpisah.Dengan demikian dapat dikatakan elemen-elemen tersebut 

saling berkaitan dan kaitan tersebut sangat kompleks. 

Hubungan antara dua elemen seperti kepercayaan dan 

komitmen telah dikonseptualisasikan sebagai searah yang berarti 

satu elemen mempengaruhi yang lain dan tidak ada hubungan balik 

menyiratkan hubungan yang sangat sederhana. Morgan dan Hunt 

(1994), Cullen et al., (2000), dan Goodman dan Dion (2001) 

memandang kepercayaan sebagai faktor penentu komitmen, 

sedangkan Selnes (1998) and Geyskens et al., (1998) menunjukkan 

bahwa komitmen sebagai determinan dari kepercayaan.   
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Pandangan yang berbeda juga dikemukakan oleh Weitz and 

Jap (1995). Mereka menggambarkan sebuah hubungan berkembang 

secara bertahap di mana elemen-elemennya saling berkaitan. 

Investasi di dalam hubungan bisnis oleh sebuah perusahaan akan 

meningkatkan kepercayaan mitra. Kepercayaan meningkat, 

mendorong mitra melakukan investasi/komitmen yang lebih besar 

lagi. Hal yang sama juga digambarkan oleh Brennan and Turnbull 

(1999). Mereka menunjukkan tingkat kepercayaan dan komitmen 

mempengaruhi perilaku adapatasi yang pada akhirnya 

mempengaruhi kepercayaan dan komitmen. Ini melukiskan 

hubungan yang erat antar elemen dalam proses yang timbal balik. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa elemen-elemen 

hubungan bisnis mempengaruhi dan dipengaruhi oleh yang lain 

menghasilkan keterkaitan yang sangat kompleks, dan saling 

terjalin.Tampak jelas bahwa hubungan antar elemen tidak statis 

tetapi mengalami perubahan dan saling mempengaruhi dalam 

proses perkembangan bisnis. Jelaslah bahwa proses saling 

mempengaruhi tersebut pada dasarnya menggambarkan proses 

perkembangan hubungan bisnis. 

Tabel 2.1. meringkas elemen-elemen hubungan bisnis 

menurut para ahli. Elemen-elemen tersebut di atas dianggap 

memiliki peranan yang berbeda-beda dalam perkembangan 

hubungan bisnis menurut beberapa ahli. Ada yang berperan sebagai 

mediator, anteseden atau luaran sebagaimana terlihat pada halaman 

berikut ini.  
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Tabel 2.1.Elemen Utama dari Hubungan Bisnis 

Kepercayaan 
Dwyer et al., (1987), Anderson dan Weitz (1989), Hallen et al., (1991), 
Morgan dan Hunt (1994), Weitz dan Jap (1995), Wilson (1995), 
Andaleeb, (1996), Gronroos (1997b), Lewin dan Johnston (1997), Cann 
(1998), Blois (1998), Selnes (1998), Geyskens et al., (1998), Leonidou 
dan Kaleka (1998), Brennan dan Turnbull (1999), Conway dan Swift 
(2000), Cullen et al., (2000), Kothandaraman dan Wilson (2000), Morgan 
(2000), Ruyter et al., (2001), Leonidou et al., (2002), Griffith (2002),  
Walter danRitter (2003), Leonidou et al., (2006). 

Komitmen 
Ford (1980), Dwyer et al., (1987), Anderson danWeitz (1989), Hallen et 
al., (1991), Morgan danHunt (1994), Weitz danJap (1995), Wilson (1995), 
Andaleeb, (1996), Takala danUusitalo (1996), Gronroos (1997b), Lewin 
danJohnston (1997), Cann (1998), Blois (1998), Selnes (1998), Geyskens 
et al., (1998), Leonidou danKaleka (1998), Brennan danTurnbull (1999), 
Conway danSwift (2000), Cullen et al., (2000), Kothandaraman 
danWilson (2000), Morgan (2000), Ruyter et al., (2001), Leonidou et al., 
(2002), Griffith (2002),  Telefsen (2002), Phan et al., (2002), Walter and 
Ritter (2003), Leonidou et al., (2006). 

Komunikasi 
Dwyer et al., (1987), Anderson danWeitz (1989), Morgan danHunt 
(1994), Weitz danJap (1995), Biong danSelnes (1995), Lewin 
danJohnston (1997), Cann (1998), Cann (1998), Smith (1998), Selnes 
(1998), Leonidou dan Kaleka (1998), Geyskens et al., (1998), Conway 
danSwift (2000), Andersen (2001), Leonidou et al., (2002), Griffith 
(2002). 

Kepuasan 
Ford (1980), Rosson (1982), Dwyer et al., (1987), Ford and Moore 
(1991), Wilson (1995), Andaleeb (1996), Selnes (1998), Leonidou dan 
Kaleka (1998), Cann (1998), Conway dan Swift (2000), Griffith (2002).   

Kerjasama 
Morgan dan Hunt (1994), Wilson (1995), Lewin dan Johnston (1997), 
Smith (1998), Leonidou dan Kaleka (1998), Ruyter et al., (2001), 
Leonidou et al., (2002), Leonidou et al., (2006). 

Adaptasi 
Ford (1980), Hallen et al., (1991), Wilson (1995), Cann (1998), Leonidou 
danKaleka (1998), Brennan dan Turnbull (1999), Walter dan Ritter 
(2003). 
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Peranan tersebut dapat ditinjau dari berbagai model yang 

dikembangkan oleh para ahli yang didiskusikan pada bagian lain 

dari bab ini. Secara umum, kepercayaan dan komitmen paling 

banyak disebutkan oleh para ahli.  Berbagai model yang diusulkan 

oleh berbagai ahli pada dasarnya menjelaskan perilaku perusahaan 

di dalam hubungan bisnis.Perilaku ini menggambarkan perilaku 

perusahaan dalam mengembangkan hubungan bisnisnya dengan 

mengaktifkan elemen-elemen untuk mencapai tujuan seperti: 

keberlanjutan hubungan, loyalitas dan kinerja pemasaran. Di sini 

istilah model mengacu kepada kumpulan/inti konsep 

perkembangan hubungan bisnis (Sheth and Parvatiyar, 2000). 

Bagian berikut memberikan uraian yang detail tentang model-

model tersebut. 

 

2.2. Perkembangan Hubungan Bisnis 
Tujuan dari diskusi di bawah ini adalah untuk mengkaji 

bagaimana perkembangan hubungan bisnis telah 

dikonseptualisasikan dan diteliti. Diskusi ini juga memberikan 

pemahaman tentang kemampuan dalam pengembangan hubungan 

bisnis.Sulhaini (2007) mengelompokkan berbagai pendapat 

menjadi tiga sebagaimana terlihat pada tabel 2.2. di halaman 

berikut. 
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Tabel 2.2. Tiga Konsep dalam Literatur Perkembangan 
Hubungan Bisnis 

Konsep Uraian 

Peranan 
elemen  

Setiap elemen memiliki sebuah peranan yang 
khas dalam perkembangan hubungan bisnis di 
mana situasi ekternal dapat mempengaruhinya. 

Model 
“stage” 

Perkembangan hubungan bisnis berlangsung 
dalam sejumlah tahapan (“stage”) dalam suatu 
garis waktu yang linier tergantung pada elemen 
hubungan dan kondisi eksternal yang 
mempengaruhi perusahaan untuk mengaktifkan 
elemen-elemen tertentu. 

Model 
“States” 

Perkembangan hubungan bisnis berlangsung 
dalam sejumlah tahapan (“states”) tergantung 
pada elemen hubungan dan kondisi eksternal 
yang mempengaruhi perusahaan untuk 
mengaktifkan elemen-elemen tertentu. Tetapi 
tahapan tidak linier di mana suatu hubungan 
bisnis dapat memasuki salah satu tiga tahapan. 

 
Adapun uraian dari masing-masing dapat dilihat pada bagian 

berikut. 
 
Tiga Peranan dari Elemen Hubungan Bisnis. 

Telah disebutkan sebelumnya bahwa terdapat hubungan 
saling mempengaruhi yang kompleks antar elemen 
menggambarkan proses pengembangan hubungan bisnis. Sebagian 
ahli menunjukkan bahwa elemen dari hubungan bisnis memiliki 
peranan yang berbeda-beda seperti terlihat dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 2.3.  Tiga Peranan Elemen dari Hubungan Bisnis 

Peneliti Mediator  Anteseden Hasil 

Morgan 
and Hunt 
(1994) 

Komitmen 
Kepercayaan 

− Komunikasi 
− Biaya Pemutusan 

hubungan 
− Manfaat Hubungan 

bisnis 
− Nilai bersama 
− Perilaku 

oppotunistik 

− Kerjasama 
− Kecedenderungan 

untuk 
meninggalkan 
hubungan 

− Konflik 
− Ketidakpastian 

Selnes 
(1998) 

Kepercayaan 
Kepuasan 

− Komunikasi − Peningkatan 
hubungan 

− Keberlanjutan 
hubungan bisnis 

Geyskens 
et al., 
(1998) 

Kepercayaan − Ketidakpastian 
lingkungan 

− Ketergantungan 
− Komunikasi 
− Luaran ekonomi 
− Penggunaan 

kekuatan oleh mitra 

− Kepuasan 
− Orientasi jangka 

panjang 

Ruyter et 
al.,(2001) 

Komitment 
kepercayaan 

− Karakteristik 
penawaran 

− Karakteristik 
hubungan 

− Karakterisk pasar 

− Niat loyal 

Ha et al., 
(2004) 

Ketergantungan − Kerjasama − Kepuasan 
− kepercayaan 
− komitmen 

Sumber: diadaptasi dari Sulhaini, 2007 
 

Secara umum para peneliti tersebut di atas menyumbang 

pemikiran bahwa elemen-elemen tersebut menentukan 

perkembangan hubungan bisnis dan bahwa  aspek eksternal dari 

hubungan itu mempengaruhi elemen-elemen dan sekaligus 

hubungan bisnis itu sendiri. Para peneliti tersebut membagi peranan 
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elemen menjadi tiga yaitu: anteseden, mediator dan hasil. Setiap 

elemen akan memiliki salah satu peranan. Hal menarik dari hasil 

penelitian terdahulu sebagaimana terlihat dalam tabel 2.3 adalah 

bahwa mereka mengkombinasikan elemen-elemen dan aspek 

eksternal seperti ketidakstabilan lingkungan, karakteristik pasar dan 

penawaran sebagai anteseden perkembangan hubungan bisnis dan 

bukannya mediator atau hasil dari hubungan bisnis. Dengan 

demikian bisa disimpulkan bahwa aspek eksternal adalah anteseden 

yang mempengaruhi perkembangan atau fluktuasi dari elemen-

elemen hubungan bisnis yang juga saling terkait satu sama lainnya. 

Bila terjadi perubahan pada lingkungan eksternal, perusahaan akan 

melakukan kebijakan atau aktifitas dalam aplikasi strategi 

relationship marketing yang menyebabkan terjadinya perubahan 

pada elemen-elemen hubungan bisnis dan menentukan 

perkembangan selanjutnya dari hubungan bisnis tersebut. Di bagian 

berikut diuraikan berbagai model yang menggambarkan tahapan 

perkembangan hubungan bisnis. 

 

Model “Stages” 

Model ini menunjukkan bahwa hubungan bisnis berkembang 

mengikuti sejumlah tahapan. Pada setiap tahapan satu atau lebih 

elemen akan mempengaruhi manajemen sementara yang lain 

memiliki pengaruh laten (Wilson, 1995). Hal ini berarti fluktuasi 

dari elemen menentukan perkembangan dan peralihan dari satu 

tahapan ke tahapan berikutnya. Beberapa model muncul dan 

diringkas dalam tabel berikut ini. 
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Tabel2.4.  Model “Stages” 

Penulis Tahapan perkembangan Elemen 

Ford 
(1980) 

1. Pre-relationship  
2. Early stage 
3. Development stage 
4. Long term stage 
5. Final stage 

Pengalaman 
Jarak 
Ketidakpastian 
Komitment 
Adaptasi 

 Dwyer et 
al., (1987) 

1.    Awareness 
2.    Exploration 
3.    Expansion 
4.    Commitment 
5.    Dissolution 

Kepercayaan 
Komitemnt 
Saling ketergantungan 
Komunikasi 

Wilson 
(1995) 

1. Partner selection 
2. Defining purpose 
3. Setting relationship boundaries 
4. Creating relationship value 
5.  Relationship maintenance 

Kerjasama, Kepuasan, 
investasi, Kepercayaan, 
Adaptasi,Ikatan sosial & 
struktural, perbandingan 
alternatif, Tujuan bersama 

Cann 
(1998) 

1. Set goals 
2. Define strategy 
3. Determine culture 
4. congruence of strategy & 

Culture 
5. Adjust culture to emphasize 

customer oriented strategy 
6. Implement marketing strategy 
7. Bond socially with customer 
8. Add value to the relationship 

Strategi 
Budaya 
Kepercayaan 
Komitmen 
Ikatan sosial 
Komunikasi 
Adapatasi 
 
 

Conway 
dan Swift 
(2000)  

1. Pre-contact 
2. Initial interaction 
3. Development 
4. Mature Relationship 

Komitmen, Kepercayaan, 
Orientasi konsumen, jarak, 
Empati, Pengalaman, 
Kepuasan,Komunikasi,  

Pillai and 
Sharma 
(2003) 

1. Initial Phase 
2. Maturing of Relationships 
3. Mature Relationships 

Kepercayaan 
Komitment 

Heffernan 
(2004) 

1. Pre-relationship stage 
2. Early Interaction stage 
3. Relationship Growth stage 
4. Partnership stage 
5. Relationship End stage 

Kepercayaan 

Sumber: Diadaptasi dari Sulhaini, 2007 
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Para penulis tersebut menggambarkan elemen dari hubungan 

bisnis senantiasa berfluktuasi dan membentuk hubungan bisnis itu 

sendiri sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan dari suatu 

hubungan bisnis adalah hasil dari fluktuasi dari elemen-elemenya. 

Semakin lanjut tahapan yang telah dilalui, semakin tinggi tingkat 

dari elemen positif dan sementara elemen dengan pengaruh negatif 

menurun. Leonidou et al., (2002) membedakan dua tipe elemen 

yaitu, pertama, elemen positif seperti kepercayaan, komitmen dan 

kerjasama.Kedua, elemen seperti jarak, ketidakpastian dan konflik 

dianggap sebagai elemen dengan pengaruh negatif. Hal ini dapat 

dilihat pada gambar 2.1. Gambar tersebut mengilustrasikan 

semakin lanjut tahapan, semakin tinggi tingkat elemen positif 

sementara elemen negatif berkurang. Ini berarti peningkatan 

elemen positif akan menyebabkan hubungan bisnis berkembang ke 

tahapan yang lebih tinggi. Hal ini akan ditandai dengan 

meningkatnya elemen positif seperti komitmen, kepercayaan, 

kepuasan dan komunikasi. Ini berlangsung seiring dengan 

menurunnya elemen negatif seperti jarak, ketidakpastian dan 

konflik. 
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Gambar 2.1: Relationship Elements Fluctuation 

Sumber: dikembangkan oleh penulis 
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Model ini menggambarkan bahwa sebuah hubungan bisnis 

dalam serangkaian tahapan yang membentuk garis lurus dan tidak 

ada peluang untuk kembali ke tahapan berikutnya (Batonda and 

Perry, 2003). Model ini sangat kaku di mana proses perubahan 

terjadi secara bertahap dalam waktu yang panjang. Model-model 

tersebut menunjukkan jumlah tahapan yang berbeda yang berasal 

dari konsep pemikiran yang melupakan  dimensi-dimensi budaya 

(Batonda and Perry, 2003). 

Batonda and Perry (2003), berdasarkan temuan dari sebuah 

penelitian, menyimpulkan bahwa proses perkembangan hubungan 

bisnis tidaklah sepertiu yang digambarkan oleh model “stages” 

tetapi justru merupakan serangkaian tahapan yang tidak dapat 

diprediksi, kompleks, berulang dan tidak linier karena adanya 

dinamika hubungan manusia dan juga kondisi bisnis dan pasar. 

Mereka menganggap model ini telah gagal dalam menggambarkan 

perkembangan hubungan bisnis karena sebuah hubungan sangat 

jarang menunjukkan proses yang kaku dan tidak menggambarkan 

kemungkinan kegagalan dalam proses perkembangan sebuah 

hubungan.Berdasarkan pemikiran tersebut Batonda and Perry 

(2003) kemudian mengusulkan model states yang menggambarkan 

perkembangan hubungan bisnis yang tidak kaku dan linier. 

Sebelumnya, berdasarkan hasil kajian literatur, Rao and Perry 

(2002) mengidentifikasi masalah lainnya dalam model “stages”, 

yakni model tersebut tidak dapat menjelaskan kompleksitas 

hubungan bisnis dan tidak jelasnya batasan antar tahapan. Rao and 

Perry (2002), juga mengusulkanmodel “states” yang dianggap lebih 
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tepat dalam menjelaskan proses perkembangan hubunganbisnis. 

Model ini ini tidak menggambarkan proses yang linier tetapi 

sebuah hubungan akan bergerak ke suatu tahapan tergantung pada 

situasi dan peluang yang dihadapi oleh masing-masing pihak. 

Model ini dibahas pada bagian berikut. 

 

Model “states” 

Berbeda dengan model “stages” yang menujukkan keragaman 

penulis yang mengembangkannya, model “states” sangat terbatas 

dan berawal dari hasil kerja Ford dan Rosson (1982) seperti yang 

terlihat pada Tabel berikut. 

Tabel 2.5. Model “States” 
Penulis/peneliti Tahapan  

perkembangan 
Elemen 

Ford and Rosson 
(1982) 

1. New 
2. Growing 
3.  Troubled 
4.  Static 
5.   Inert 

Kinerja, Pengalaman 
Ketidakpastian,Jarak, 
Komitmen, Adaptasi 

Rosson (1986) 1. New 
 2. Growing 
3.  Troubled 
4.  Static 
5.   Inert 
6.  Termination 

Kinerja 
Pengalaman,  
Ketidakpastian 
Jarak, Komitmen,Adaptasi 

Moore (1991) 1.  New 
2.  Growing 
3.  Troubled 
4.  Static 
5.  Declining 

Kinerja 
Pengalaman 
Ketidakpastian 
Kepuasan 
 

Batonda and Perry 
(2003) 

1. Searching 
2. Starting 
3. Development 
4. Maintenance 
5. Termination 

Komitment 
Penciptaan Nilai 
Penyelesaian konflik 
Kepercayaan 

Sumber: Diadaptasi dari Sulhaini, 2007 
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Berbeda halnya dengan model “stages” yang tidak didasari 

oleh hasil penelitian dan menujukkan perkembangan tahapan 

dengan garis lurus, model “state” didasari oleh hasil penelitian 

yang menunjukkan pola perkembangan yang lebih realistis karena 

menggambarkan sebuah hubungan dapat berkembang ke berbagai 

tahapan tergantung bagaimana hubungan itu dikelola selama 

terjadinya perubahan lingkungan. Achrol and Stern (1988) 

mengilustrasikan ketidakstabilan lingkungan pemasaran 

berpengaruh langsung terhadap pengambilan keputusan dalam 

saluran pemasaran. Begitu pula dengan Oliver (1990) 

mengidentifikasikan bahwa ketidakstabilan lingkungan memaksa 

perusahaan untuk mendirikan dan mengelola hubungan untuk 

menciptakan: stability, predictability and dependability dalam 

saluran pemasaran. Dengan demikian, sebuah perusahaan akan 

berada pada situasi yang berbeda dan mengalami “stage” ataupun  

“state” yang berbeda. Uraian tersebut di atas memberikan 

pemahaman penting bahwa perkembangan hubungan bisnis dapat 

diketahui dari elemen-elemen dari business relationship seperti: 

komitmen, kepuasan, kepercayaan, komunikasi dan kerjasama. 

 

2.3. Manajemen Hubungan Bisnis 
Setelah hubungan bisnis terbentuk, pengelolaan hubungan 

tersebut membutuhkan interaksi kedua belah pihak. Bagaimana 

pengelolaannya bergantung kepada tanggungjawab dan persepsi 

para aktornya yang dipengaruhi oleh aktifitasrelationship 

marketing dan tujuan mereka masuk ke dalam hubungan 
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tersebut(Sheth and Parvatiyar, 2000). Elemen hubungan seperti 

komunikasi dan komitmen secara implisit dipandang memeliki 

peranan yang sangat penting dan berpengaruh pada keberlanjutan 

hubungan. Proses pengelolaan membantu dalam pemeliharaan, 

pengembangan, keberlanjutan dan penguatan hubungan bisnis 

(Sheth and Parvatiyar, 2000). 

Smith (1998) menyebutkan bahwa terdapat lima dimensi dari 

manajemen hubungan bisnis yaitu: investasi, komunikasi, 

kerjasama, penyelesaian konflik dan relationalism. Dimensi 

tersebut memfasilitasi interaksi dan menghilangkan rintangan atau 

masalah yang muncul karena adanya resiko dan ketidakpastian. 

Sebuah perusahaan dapat menunjukkan sinyal komitmen di dalam 

hubungan melalui komunikasi, investasi dan kerjasama yang pada 

akhirnya menentukan kualitas hubungan. Komitmen akan 

mendorong mitra untuk bekerjasama mencapai tujuan bersama 

mendorong terciptanya atmospir positif. Penelitian dari Leek et al., 

(2002) memberikan pemahaman lebih lanjut terkait manajemen 

hubungan bisnis. Mereka mengemukakan terdapat tiga metode 

dalam memngelola hubungan bisnis yaitu:sistem dokumentasi 

formal, pertimbangan personal dan rapat. Kombinasi dari ketiganya 

akan membentuk proses pengumpulan data/informasi dalam tiga 

lapisan yang sering diaplikasikan secara bersamaan sehingga 

informasi dapat dikumpulkan dari berbagai sumber. 

Manajemen hubungan membantu perusahaan untuk 

berorientasi kepada konsumen (Leek et al., 2002). Ini berarti 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen menciptakan 

kepuasan konsumen yang lebih tinggi dengan memanfaatkan 
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sistem/metode yang ada untuk mengumpulkan informasi yang 

relevan dan merumuskan strategi yang tepat. Orientasi konsumen 

(customer orientation) membutuhkan implementasi manajemen 

hubungan. Sementara itu Cann (1998) menyebutkan bahwa budaya 

orientasi konsumen harus dibangun sebelum implementasi strategi 

hubungan bbisnis dimulai. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa budaya ini harus dibangun dan diperkuat sebelum 

implementasi manajemen hubungan. Oleh karena itu bab 

berikutnya akan menguraikan lebih lanjut tentang budaya 

organisasi dalam kaitannya dengan pengembangan hubungan 

bisnis. 

Literatur manajemen hubungan bisnis belum memberikan 

penjelasan yang seragam akan tetapi tampak jelas bahwa elemen 

komunikasi memiliki peranan yang sangat penting. Komunikasi 

ditinjau dari aspek internal (Leek et al.,2002 dan 2004) untuk 

koordinasi aktifitas dan aspek eksternal untuk memudahkan aliran 

informasi yang bernilai dari mitra (Smith, 1998; Sheth dan 

Parvatiyar, 2000). 

 

2.4. Kesimpulan 
Uraian pada bab ini memberikan pemahaman tentang 

elemen-elemen dari suatu hubungan bisnis dan peranannya dalam 

menentukan perkembangan hubungan bisnis. Terdapat elemen-

elemen dengan pengaruh positif seperti komitmen, kepercayaan, 

kepuasan, komunikasi dan lain-lain serta terdapat pula elemen-

elemen yang berpengaruh negatif seperti jarak, konflik, dan 

ketidakpastian. Semakin maju/tinggi tahapan perkembangan sebuah 
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hubungan, akan ditandai dengan semakin tingginya elemen-elemen 

positif, sebaliknya elemen-elemen negatif akan semakin berkurang. 

Dalam manajemen hubungan bisnis terdapat berbagai metode yang 

berkaitan dengan proses pengumpulan data. Komunikasi di dalam 

dan dengan pihak mitra menjadi elemen yang paling penting dalam 

mengelola hubungan bisnis. Bab ini memberikan pemahaman 

bahwa kondisi eskternal memicu pengelolaan hubungan yang 

berakibat pada fluktuasi elemen-elemen yang saling terkait dan 

menggambarkan proses perkembangan hubungan bisnis.  Proses 

inilah yang membentuk hubungan bisnis. Penulis menyimpulkan 

uraian di atas ke dalam sebuah gambar sebagaimana terlihat berikut 

ini. 

Gambar 2.2. Pemahaman Dasar dari Teori Relationship 
Marketing 
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Sumber: dikembangkan oleh penulis 
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Bab ini menyiratkan bahwa implementasi strategi 

relationship marketing  membutuhkan budaya organisasi yang kuat 

di dalam perusahaan. Oleh karena itu bab berikunya akan 

menjelaskan pengaruh budaya organisasi terhadap kemampuan 

mengembangkan hubungan bisnis. 
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BAB III 
BUDAYA ORGANISASI DAN KEMAMPUAN 
MENGEMBANGKAN HUBUNGAN BISNIS 

 

3.1. Pendahuluan 

Pada bab sebelumnya telah disimpulkan bahwa lingkungan 

dapat mempengaruhi kebijakan dalam pengelolaan hubungan bisnis 

yang menyebabkan adanya fluktuasi elemen-elemen hubungan dan 

menentukan perkembangan hubungan bisnis. Orientasi kepada 

konsumen telah disebutkan di bab sebelumnya sebagai budaya 

organisasi yang perlu dibangun sebelum implementasi strategi 

relationship marketing. Ketidakstabilan lingkungan menuntut 

kemampuan pengembangan hubungan bisnis yang lebih tinggi 

yang didasari oleh budaya organisasi yang mantap dan kuat 

(Sulhaini, 2012). Oleh karena itu pada bab ini akan dibahas 

bagaimana budaya organisasi dapat mempengaruhi kemampuan 

mengembangkan hubungan bisnis atau relational capability. 

Adapun  budaya organisasi yang akan dibahas adalah tiga orientasi 

budaya yaitu learning, market dan entrepreneurial. 

Pengaruh ketiga orientasitersebutterhadap kinerja usaha telah 

banyak diteliti baik dari perspektif budaya organisasi maupun 

perilaku organisasi (Liu et al.,, 2002; Foley and Fahy, 2004, Wang 

and Wei, 2005; Hult et al., 2005; Gonzales-Benito et al., 2009). 

Learning orientation dianggap membantu perubahan perilaku yang 

dapat meningkatkan kinerja (Jones et al., 2005). Orientasi 

learningdan market dapat secara langsung berpengaruh terhadap 

kinerja usaha, dan keduanya dapat menciptakan nilai pelanggan 
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yang superior yang tak dapat ditiru sehingga menciptakan daya 

saing yang berkelanjutan (Wang and Wei, 2005). Sementara itu 

orientasientrepreneurial diyakini pula dapat mempengaruhi kinerja 

usaha (Hughes and Morgan, 2006). Ketiga orientasi tersebut 

bersama dengan relational capability berpengaruh besar terhadap 

kinerja usaha dan ketiganya itu mempengaruhi relational 

capability.   

Berdasarkan sebuah survey di Spanyol, Santos-Vijande 

(2005) menemukan bahwa   learning orientation  menstimulasi 

market orientation dan secara positif mempengaruhi terbentuknya 

hubungan bisnis yang berjangka panjang di mana dapat terlihat 

perkembangan kepercayaan dan komitmen. Temuan yang sangat 

penting dari survey ini adalah bahwa learning 

orientationberpengaruh terhadap market orientation dan 

kemampuan relational (relational capability) sebuah perusahaan. 

Orientasi learning memicu pengetahuan tentang konsumen dan 

perkembangan kepercayaan komitmen yang diberikan ke dalam 

hubungan bisnis. Pada bagian berikut akan dibahas relational 

capability dan bagaimana ke tiga orientasi tersebut dapat 

mempengaruhinya. 

 

3.2. Kemampuan Mengembangkan Hubungan 
Bisnis/Relational Capability 

Kemampuan mengembangkan hubungan bisnis (kemampuan 

relasional/relational capability) dipandang sebagai suatu fungsi 

bagaimana sebuah bisnis membangun dan mengelola organisasi 
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dan orientasi budayanya yang berfokus pada mempertahankan 

pelangggan yang dimiliki oleh seluruh anggotanya (Day 2003). 

Smirnova et al., (2009) mendefinisikan relational capability 

sebagai kemampuan perusahaan untuk memahami dan menangkap 

peluang, mengembangkan pengetahuan dan kompetensi untuk 

meraih daya saing yang berkelanjutan melalui pengelolaan 

hubungan bisnis. Dengan demikian, kemampuan tersebut menjadi 

sumber daya saing yang tercipta dari kemampuan perusahaan untuk 

membangun dan mengelola hubungan bisnis yang mantap. 

Kemampuan itu sendiri adalah hasil dari proses yang bertahap di 

mana perusahaan dapat mencapai posisi bersaing yang lebih baik 

melalui hubungan bisnis yang dikelola dengan baik.Sejalan dengan 

ini, Ngugi et al., (2010) menyebutkan relational capability dapat 

meningkatkan daya inovasi dan penciptaan bersama nilai (value co-

creation) antara perusahaan dengan konsumennya. Pada Bab IV 

akan diuraikan lebih lanjut value co-creation dalam hubungan 

bisnis. 

Istilah relational capability tampaknya sering juga dipakai 

untuk menjelaskan relationship marketing orientation di mana 

indikator dari keduanya sama.  Relationship marketing diyakini 

memiliki berbagai komponen seperti bonding, emphaty, 

reciprocity,  dan trust (Yau et al., 1999), sedangkan Sin et al., 

(2002) menambahkan lagi shared values dan communication. 

Sivadas and Dwyer (2000) menunjukkan bahwa kemampuan 

relasional terbentuk dari tiga variable yang saling terkait, yaitu: 
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kepercayaan, kommunikasi and koordinasi. Kemampuan relasional 

yang lebih baik akan menyebabkan kerjasama, komitmen dan 

kepercayaan yang lebih baik (Rodriguez-Diaz and Espino-

Rodriguez, 2006).  Ini menunjukkan bahwa untuk mengevaluasi 

kemampuan relasional sebuah perusahaan dapat dilakukan dengan 

menganalisis fluktuasi dari elemen-elemenhubungan bisnis 

tersebut. Hal ini didukung pula oleh Sulhaini (2012) yang 

menemukan bahwa kemampuan relasional dapat difahami dengan 

mengeksplorasi fluktuasi dari tiga elemen utama yakni: 

kepercayaan, komitmen dan kepuasan. Lebih lanjut dia 

menyebutkan bahwa kemampuan relasional yang lebih baik akan 

meningkatkan ketiga elemen tersebut. Panayides (2007) juga 

menyatakan bahwa kemampuan relasional akan menumbuhkan 

orientasi kepada konsumen, pengetahuan tentang konsumen dan 

elemen hubungan bisnis seperti: kepercayaan, komunikasi, 

komitmen dan kepuasan. 

 

3.3. Pengaruh Learning OrientationTerhadapRelational 
Capability 

Proses belajar melekat dan mencirikan proses pengembangan 

dan manajemen hubungan bisnis karena perusahaan dapat belajar 

tentang konsumen, pasar bahkan pesaingnya melalu interaksi yang 

kontinyu dalam hubungan bisnis. Gima (2002) menjelaskan 

membangun hubungan bisnis sebagai membangun kemampuan 

belajar tentang pasar antar perusahaan. Pandangan ini sebelumnya 
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diajukan oleh Selnes and Sallis (1999), yang mengindikasikan 

learning orientationdiperlukan dalam membangun hubungan bisnis 

di mana proses belajar berlansung. Keduanya menunjukkan bahwa 

melalui belajar dalam kerangka hubungan bisnis perusahaan 

memperkuat kemampuannya belajar, hal ini menyiratkan bahwa 

proses belajar melekat di dalam pengembangan hubungan bisnis 

karena interaksi dan komunikasi menciptakan arena untuk belajar 

(Nykanen et al., 2009). Hubungan pengaruh antara learning 

orientationdan relational capability   masih bias, sejumlah  penulis  

menyatakan bahwa learning orientationberpengaruh langsung 

terhadap relational capability, namun masih beberapa penulis yang 

menyatakan bahwa learning orientationberpengaruh secara tidak 

langsung terhadap relational capability.   

Relational capability atau kemampuan relasional adalah 

kemampuan perusahaan untuk berinteraksi dengan mitra untuk 

mengakselerasi akumulasi pengetahuannya, dengan demikian 

learning orientationmemiliki pengaruh besar terhadap kemampuan 

tersebut (Jarratt, 2004). Sebelumnya  Celuch et al., (2002) 

menjelaskan bahwa learning orientationadalah faktor penentu dari 

relational capability. Perusahaan yang memiliki learning 

orientationyang tinggi akan memiliki kemampuan membangun 

kemitraan eksternal yang lebih kuat. Perusahaan yang berorientasi 

pada learning dapat menstimulasi upaya untuk menggali peluang 

dari hubungan bisnis sebagai bagian dari peningkatan kompetensi 

untuk meraih keunggulan bersaing. Jones et al., (2003) 
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menyebutkan bahwa  learning sebagai konsep yang dinamis yang 

berfokus pada perubahan yang kontinyu dari sebuah perusahaan.  

Learning merupakan fondasi dari upaya-upaya terintegrasi di dalam 

perusahaan maupun dengan mitra aliansinya. Perusahaan yang 

memiliki learning orientationakan mempertahankan hubungan 

dengan semua pemangku kepentingan untuk mengantisipasi 

perubahan lingkungan yang tak diharapkan (Kropp et al., 2006).  

Santos-Vijande et al., (2005) menyatakan bahwa learning 

mempengaruhi tingkat kepercayaan dan  komitmen terhadap 

konsumen dan tentunya relational capabilityserta keberlajutan 

hubungan bisnis. Nykanen et al., (2009) menunjukkan bahwa 

kepercayaan didukung atau bahkan diciptakan melalui proses 

belajar dan keinginan untuk belajar tentang konsumen dapat 

dipandang sebagai komitmen terhadap konsumen. Ini menyiratkan 

bahwa proses belajar mempengaruhi tingkat kepercayaan dan 

komitmen di dalam hubungan bisnis. Sejalan dengan itu, Panayides 

(2007) menyimpulkan bahwa learning orientationberpengaruh 

terhadap relational capability.  Perusahaan dengan budaya learning 

orientationakan memiliki kecenderungan untuk belajar tentang 

konsumen yang akan mempengaruhi perkembangan komunikasi, 

empati, dan kepercayaan dalam hubungan bisnis. Budaya tersebut 

dipandang sebagai kontributor potensialdalam pengembangan 

hubungan bisnis karena mengandung nilai-nilai yang dapat 

mempengaruhi perilaku dan orientasi terhadap hubungan bisnis. Ini 
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semua mengindikasikan bahwa learning orientationberpengaruh 

secara lansgung terhadap relational capability.  

 

3.4. Pengaruh Learning OrientationTerhadapMarket 
Orientation dan Relational Capability 

Learning orientation merupakan manifestasi kecenderungan 

organisasi untuk belajar dan beradaptasi yang melibatkan banyak 

aspek dari adaptasi dan perubahan (Mavondo et al., 2005). 

Learning orientation memungkinkan sebuah perusahaan sukses 

mengkombinasikan dan mengaplikasikan berbagai orientasi sepeti 

market orientation dan learning orientation secara serentak dan 

mengarahkan perilaku peningkatan kinerja. Hal ini menyiratkan 

perusahaan yang memiliki learning orientation yang kuat akan 

dapat mengkombinasi berbagai orientasi ke dalam bauran yang 

sukses (Hakala and Kohtamaki, 2011).  Perusahaan dengan 

learning orientation yang kuat akan memiliki kombinasi market 

orientation dan entrepreneurial orientationyang lebih baik dan 

lebih aktif dalam membangun kemitraan dan proaktif 

mengembangkan hubungan bisnis. Sejalan dengan Hakala dan 

Kohtamaki (2011), berdasarkan sebuah penelitian kualitatif 

terhadap enam eksportir Inggris, Sulhaini (2011a) menjelaskan 

bahwa kebijakan perusahaan dalam mengelola hubungan bisnis 

merefleksikan orientasinya terhadap belajar. Sulhaini juga 

menerangkan bahwa learning orientation menstimulasi relational 

capabilitymelalui perubahan market orientation. Panayides (2007) 
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melaporkan learning orientation mempengaruhi  perkembangan 

market orientation. 

Sulhaini (2011a)  menyiratkan bahwa kombinasi yang lebih 

baik dari semua dimensi learning orientation akan memfasiltasi 

perkembangan market orientation. Kesuksesas market orientation 

dapat berakhir pada kecadokan untuk berubah dan belajar, 

sementara market orientation sukses yang didudukung oleh 

learning orientation dapat menghasilkan perubahan pada norma 

dan perilaku (Celuch et al., 2002). Learning orientation 

meningkatkan kualitas perilaku market orientation (Baker and 

Sinkula 1999).  

Organisasi belajar mengacu pada aktifitas organisasi dalam 

menciptakan dan memanfaatkan pengetahuan untuk meningkatkan 

keunggulan bersaing. Berbeda dengan market orientation, 

organisasi belajar ditandai oleh keberadaan budaya yang 

menekankan belajar. Learning orientation lebih dari sekedar fokus 

pada pasar yang diwujudkan melalui koleksi informasi dan 

diseminasi antar fungsi yaitu market orientation (Panayides, 2007). 

Belajar lebih dari sekedar penyerapan informasi (Jones et al., 

2005). Secara sederhana, learning orientation adalah konsep yang 

lebih luas dari pada market orientation. learning orientation dapat 

mencegah perusahaan dari sikap yang reaktif atau pasif. Market 

orientation tanpa learning orientation akan membawa perusahaan 

menjadi konservatif (Mavondo et al., 2005). 
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Arah hubungan pengaruh antara learning orientation dan 

market orientation bervariasi antar sejumlah penelitian Lin et al., 

(2008) memandang market orientation sebagai anteseden learning 

orientation. Sejalan dengan itu,Wang and Wei (2005) menyatakan 

bahwa market orientation memiliki pengaruh positif terhadap 

learning orientation. Market orientation dipercaya dapat 

memfasislitasi perkembangan learning orientation dan mendorong 

perusahaan untuk melakukan double-loop learning, sehingga 

perusahaan yang memiliki market orientation yang kuat adalah 

perusahaan yang memiliki learning orientation yang kuat 

(Gebhardt et al., 2006). Sebaliknya,  Foley and Fahy (2004) dan 

Mavondo et al., (2005) mengusulkan bahwa learning orientation 

sebagai anteseden dari market orientation. Mereka menjelaskan 

bahwa tanpa adanya budaya yang menekankan pada belajar, market 

orientation tak dapat dipertahankan dan learning orientation 

sebagian mengandung market orientation. 

Day (1994) menegaskan bahwa organisasi belajar merupakan 

anteseden dari market orientationdan organisasi belajar menjadi 

fondasi untuk market orientation. Orientasi ini dapat muncul hanya 

bila proses belajar dijamin dan dikembangkan yang memungkinkan 

perusahaan dapat "learn to learn" tentang pasarnya. Hardley and 

Mavondo (2000) dan Farrel (2000) menyiratkan bahwa belajar 

adalah sumber keunggulan bersaing yang paling bernilai. Tujuan 

dari belajar adalah untuk membantu manajer agar secara 

berkelanjutan mengantisipasi dan merespon lebih baik dan lebih 
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cepat dari pesaing dan memuaskan pelanggan (Day, 1994). Ini 

menunjukkan bahwa learning orientation memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap orientasi konsumen dan pesaing 

serta tentunyamarket orientation(Hardley and Mavondo, 2000). 

Secara sederhana, learning orientation adalah pemicu market 

orientation(Baker and Sinkula, 1999).  Juga Hennested (1999) 

menegaskan bahwa organisasi belajar dapat mempertahankan 

orientasi konsumen: proses belajar tampak berjalan melalui 

prombakan kebiasaan lama dan menciptakan pengetahuan baru 

untuk meciptakan dan mengembangkan cara baru. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki learning 

orientation yang kuat akan memiliki kecenderungan yang lebih 

besar untuk menemukan cara baru dalam mempertahankan 

konsumen dan menghadapi perubahan lingkungan pasar yang 

semakin tak menentu. Ini menunjukkan bahwa hanya perusahaan 

dengan learning orientation yang kuat yang akan memiliki perilaku 

proaktif menghadapi perubahan radikal. 

Sejumlah ahli (Baker and Sinkula, 2002; Farrel and 

Oczkowski, 2002; Celuch et al., 2002; Santos-Vejande et al., 2005) 

telah menunjukkan bahwa market orientationadalah penting untuk 

benar-benar belajar tentang pasar, khususnya ketika perusahaan 

beroperasi di pasar yang tidak stabil dan double loop atau  

generative learning sangat diperlukan. Perusahaan dengan learning 

orientation yang kuat menunjukkan kemampuan untuk 

mengevaluasi asumsinya yang lama tentang pasar dan berubah dari 
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perubahan bertahap/adapatasi ke perubahan radikal. Secara singkat, 

perushaan seperti ini tidak hanya sekedar menggali informasi dan 

menyebarkannya ataupun menggunakan pengetahuan tentang pasar 

untuk mencari cara baru untuk melayani pelanggannya, tetapi 

secara berkelanjutan menginvestigasi dinamika pasar (Lee and 

Tsai, 2005).  

Market orientation menunjukkan pencarian peluang pasar 

dan pengembangan strategi yang responsif untuk mencapai kinerja 

yang lebih baik (Gonzales-Benito et al., 2009).Proses dari 

pengembangan market orientation terletak pada kemampuan 

perushaan untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi ke 

pembuat keputusan di dalam perusahaan serta reaksi terhadap 

informasi untuk dapat menciptakan nilai pelanngan yang paling 

superior dengan demikian market orientation menghasilkan 

intelijen pemasaran yang mengarah pada kebutuhan konsumen 

sekarang maupun yang akan datang, diseminasi informasi dan 

respon organisasi secara luas (Kohli and Jaworski, 1990).  Market 

orientation mendorong upaya pencarian informasi pasar dengan 

tujuan utama untuk menciptakan nilai pelanggan yang paling 

optimal dengan cara yang lebih memuaskan dibanding pesaing 

(Sanzo et al., 2003). 

Konsep market orientation menekankan pada penguasaan 

pengetahuan tentang pelanggan dan pesaing dan menciptakan nilai 

pelanggan yang superior yang lebih baik dari pesaing. Membangun 

hubungan bisnis yang kuat dan stabil memberikan jalan yang 
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paling efisien untuk memperoleh pengetahuan tersebuat sehingga 

perusahaan yang memiliki market orientation yang kuat akan 

menyadari hal tersebut dan meningkatkan kemampuannya untuk 

mengembangkan hubungan bisnis. Untuk mendapatkan informaasi 

yang bernilai, penting dan kaya dari mitra, hubungan saling 

menguntungkan harus dikembangkan yang berorientasi jangka 

panjang di mana mitra yang terpercaya dan berkomitmen mau 

membagi informasi yang bernilai (Helfert et al., 2001).   

Sanzo et al., (2003) menyatakan bahwa kajian tentang 

pengaruh market orientation terhadap relational capability masih 

dalam tahapan awal. Namun ada konsensus di antara para ahli 

bahwa  customer orientation adalah komponen dari market 

orientation. Hal ini karena adanya pemahaman atas manfaat market 

orientation terhadap kepuasan konsumen (Sanzo et al., 2003). 

Market orientation sebagai budaya mengarahkan orientasi 

perusahaaan terhadap pelanggannya dengan kata lain konsumen 

selalu diutamakan. Komunikasi yang terbuka dan saling percaya 

dengan  pelanggan mengurangi tekanan atau konflik dapat 

menciptakan kepuasan konsumen. Sehingga market orientation 

dipandang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam 

meningkatkan kepuasan konsumen. Market orientation juga dapat 

mempengaruhi komunikasi antara perusahaan dan meningkatkan 

kepercayaan di dalam hubungan bisnis (Sanzo et al., 2003).    

Smirnova and Kushsh (2006) menemukan bahwa market 

orientation memiliki pengaruh positif terhadap relational 
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capability. Kemampuan ini membutuhkan market orientation 

karena orientasi tersebut mempengaruhi kemampuan perusahaan 

mengembangkan hubungan bisnis (Smirnova et al., 2009). 

Tuominen et al., (2004) menyatakan market orientation merupakan 

manifestasi budaya perusahaan dan merupakan refleksi 

kemampuannya menjalankan pengolahan informasi pasar. Orientasi 

tersebut juga merefleksikan perilaku perusahaan terhadap 

pelanggan. Market orientation perlu diwujudkan ke dalam tugas-

tugas manajemen hubungan yang lebih tinggi (Helfert et al., 2001).  

Dimensi market orientation yaitu customer orientation dapat 

dipandang sebagai penentu kemampuan perusahaan dalam 

mengelola hubungan karena perusahaan dapat fokus pada 

pemahaman kebutuhan pelangga dan digerakkan untuk komitmen 

pada pelanggan melalui komitmen hubungan. Komitmen tersebut 

dapat dilihat pada bagaimana karyawan didorong untuk 

menjalankan tugas mengelola hubungan untuk memuaskan dan 

mempertahankan pelanggan. Tugas tersebut dijalankan oleh tim 

melibatkan interaksi yang kompleks dan kerjasama antara bagian di 

dalam perusahaan adalah kunci untuk melayani pelanggan dan 

mengelola hubungan bisnis (Helfert et al., 2002). Liyun, et al., 

(2008) menyatakan market orientation akan memicu perusahaan 

untuk mencari informasi tentang pelanggan dan pesaing dan 

membangun kemampuannya untuk mengelalola hubungan bisnis 

dengan pelanggan.  
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3.5. Pengaruh Learning OrientationTerhadapEntrepreneurial 
OrientationdanRelational Capability 

Hubungan learning orientation dan entrepreneurial 

orientation masih belum secara jelas terungkap dalam literatur 

yang ada. Hanya sedikit penelitian yang menggali hubungan 

tersebut. Smallman (1996) menyiratkan bahwa organisasi belajar 

menentukan bagaimana perusahaan berperilaku terhadap resiko; 

Smallman berargumen bahwa terdapat alat yang ampuh dalam 

learning orientation yang memungkinkan organisasi belajar dari 

kesalahan dan musibah di masa lalu di dalam perusahaan ataupun 

di perusahaan lain. Perusahaan harus belajar dari pengalaman dan 

juga selalu memonitor dan memprediksi resiko yang dihadapi. 

Proses belajar membuat perusahaan mampu mengevaluasi situasi 

yang beresiko dan memprediksi hasil dan mempengaruhi keputusan 

dankebijakan sebagai respon terhadap situasi yang beresiko. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perusahaan yang 

memiliki learning orientation yang kuat tidak hanya belajar dari 

pengalaman atau adaptive learning, tetapi juga mampu 

mengembangkan proses open mindedness dan generative 

learningyang menghasilkan kemampuan yang lebih baik dalam 

menghadapi lingkungan pasar yang tidak menentu. Slater (1996) 

berargumen bahwa organisational learning memberikan 

pengetahuan yang diperlukan untuk memahami apa yang 

diperlukan untuk bersaing saat ini maupun di masa yang akan 

datang, membangun hubungan bisnis yang stabil dengan pelanggan 
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dan mendorong perilaku mengambil resiko yang dapat memaksa 

pesaing untuk bertahan. 

Sulhaini (2011a) juga menyiratkan bahwa learning 

orientation berpengaruh terhadap relational capability melalui 

perilaku risk-taking yang merupakan salah satu dimensi dari 

entrepreneurial orientation. Learning merupakan jantungnya 

entrepreneurship dan seorang enterprenur yang efektif adalah 

seorang learner yang hebat karena dia belajar dari apapun (Sardana 

and Scott-Kemmis, 2010). Seorang enterprenur belajar dari pasar, 

pelanggan, pesaing dan dari pengalamannya sendiri berinteraksi 

dengan mitra. Sardana and Scott-Kemmis (2010) menunjukkan 

enterprenur belajar melalui berbagai mekanisme, tetapi yang paling 

penting adalah pendidikan, pelatihan dan pengalaman. Seorang 

entreprenur dapat memiliki mekanisme tersebut karena 

menekankan pada belajar. Komitmen ini akan menghasilkan 

entrepreneurial orientation yang lebih tinggi (Morris et al., 2007).   

Para enterprenur memiliki sebuah visi dan menangkap 

peluang baru dan bertindak atas peluang tersebut serta menemukan 

cara baru untuk memuaskan pelanggan ataupun menjalankan bisnis 

(Thompson, 1999).  Mereka perlu mengembangkan kemampuan 

membangun hubungan dan berkerjasama dengan semua pihak 

disekitar mereka (Clark and Holt, 2010). Hal ini disebabkan 

pentingnya interaksi eksternal dalam memberikan peluang 

entrepreneurial learning. Kemampuan dalam mengembangkan 

hubungan dan jaringan bisnis akan sangat penting bagi para 
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enterprenur (Macpherson and Wilson, 2003). Mereka mungkin 

memiliki keterbatasan dalam berbagai sumber daya, namun mereka 

memanfaatkan jaringan bisnis untuk mengatasinya. Mereka 

menyadari bahwa mereka dapat memperoleh gagasan, informasi 

dan pengetahuan serta peluang ataupun saran gratis dari mitra 

bisnis. Enterprenur yang baik adalah seorang networker yang baik, 

sehingga mereka yang memiliki entrepreneurial orientation yang 

kuat dengan sendirinya menjadi networker (Thompson, 1999). Day 

et al., (1998) menyatakan bahwa para enterprenur menggunakan 

hubungan bisnisnya dengan cara yang lebih tepat dan efektif dalam 

mempertahankan pelanggan, mereka sangat fokus pada pemasaran 

hubungan. 

Para enterprenur cenderung bergantung pada hubungan 

bisnisnya dalam strategi belajarnya (Thorpe et al., 2005). Transfer 

pengetahuan dan belajar yang sukses memerlukan relational 

capability yang diyakini sangat penting dalam pengembangan 

usaha. Bagi para entrepreneur, hubungan bisnis memberikan 

peluang untuk mendapatkan experiential learning dan menjadi 

sumber alternatif untuk pengetahuan yang mungkin tidak dimiliki 

oleh perusahaannya (Macpherson and Holt, 2007). Seseorang yang 

memiliki entrepreneurial orientation cenderung lebih aktif mencari 

peluang untuk mencari pengetahuan demi menunjang pertumbuhan 

dengan mempimpin perubahan dan inovasi, dia menunjukkan 

relational capability yang kuat (Thorpe et al., 2005). Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa para enterprenur aktif dalam 
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meningkatkan relational capability dan memperluas peluang untuk 

akses pengetahuan yang dibutuhkan.  

Entrepreneurial learning menekankan pada kemampuan 

perusahaan untuk belajar secara informal melalui hubungan 

bisnisnya. Belajar dari mitra tampaknya menjadi keuntungan utama 

karena mereka dapat belajar banyak dari berbagai isu bisnis yang 

nyata. Akan tetapi keuntungan itu tidak dapat dinikmati terkecuali 

relational capability tidak terbangun secara mantap di dalam 

perusahaan (Macpherson and Wilson, 2003). Hal ini menujukkan 

bahwa perusahaan dengan entrepreneurial orientation yang kuat 

akan memilki perilaku yang proaktif dalam mecapai keuntungan 

dari proses sbelajar dari jaringan bisnisnya dan memiliki penekanan 

pada pengembangan relational capability-nya. 

Di samping perilaku proaktif, perilaku terhadap resiko telah 

dianggap secara luas sebagai dimensi dari entrepreneurial 

orientation.  Jaworski and Kohli (1993) menemukan bahwa 

perusahaan  yang risk averter cenderung kurang tanggap terhadap 

perubahan selera konsumen. Di dalam pasar yang sangat dinamis, 

selera konsumen selalu mengalami perubahan dana perusahaan 

dituntut untuk selalu mengamati perubahan tersebut dan 

memastikan proses belajar tetap berlangsung. Akan tetapi 

perusahaan yang risk averter tidak memanfaatkan peluang belajar 

dan akhirnya gagal dalam memenuhi harapan konsumennya 

(Sulhaini, 2011a).  
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3.6. Matriks Budaya Organisasi-Relational Capability 
Sulhaini (2012) mengajukan sebuah model yang 

menggambarkan asosiasi antara budaya organisasi yang terdiri dari 

berbagai elemen yang bersifat tangible dan elemen positif dari 

hubungan bisnis.Model tersebut dapat dilihat pada gambar berikut 

ini. 

 
Gambar 3.1.Matriks Budaya Organisasi-Relational Capability 

High

Favourable 
Relationship
Elements

Low

Intangible Firm Elements

High                                          Low

Stability Focus 
Type

Exit Focus 
Type

Adaptation Focus 
Type

Market Focus
Type

Sumber: Sulhaini, 2012 

 
Gambar tersebut menggambarkan empat tipe dari 

pengembangan hubungan bisnis. Masing-masing tipe dijelaskan 

sebagaimana terlihat pada bagian berikut. 
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Tipe Fokus Stabilitas  

Berada pada kuadran yang paling ideal karena menunjukkan 

tingkatan yang tinggi pada elemen budaya organisasi maupun 

hubungan bisnis.Perusahaan yang berada pada kuadran ini akan 

mengalami perkembangan yang stabil dari elemen-elemen seperti 

kepercayaan, komitmen dan kepuasan. Hal ini hanya bisa diperoleh 

dari kombinasi yang bagus dari elemen-elemen budaya organisasi. 

Fokus dari perusahaan pada akhirnya adalah mempertahankan 

stabilitas hubungan bisnis dengan memperkuat budaya 

organisasinya.  

Elemen-elemen hubungan bisnis yang kuat menciptakan 

atmosfir yang bagus di mana kedua belah pihak dapat 

menyelesaikan konflik dengan mulus, hubungan bisnis tetap 

menyenangkan dan menguntungkan.  Bilamana pasar menjadi 

semakin tidak menentu atau ketidakpastian meningkat, bisnis 

perusahaan semakin kuat karena di saat yang bersamaan pesaing 

yang tidak memiliki budaya organisasi yang kuat tidak mampu 

mempertahankan hubungan dan bisnisnya. 

Perusahaan pada kuadran ini memiliki keyakinan bahwa 

sumber informasi dan pengetahuan yang terbaik adalah 

konsumen/mitra dan cara terbaik untuk mendapatkan informasi dan 

pengetahuan adalah dengan mempertahankan interaksi langsung 

dalam mengelola hubungan sebagai wujud dari komitmen affective 

-nya. Hal ini didorong oleh keinginan kuat untuk menjaga stabilitas 
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proses belajar dan tetap fokus pada perkembangan dinamis dari 

pasar/konsumen. 

 

Tipe Fokus Adaptasi 

Pada tipe ini ditandai oleh rendahnya budaya organisasi 

sehingga dapat dikatakan learning orientation, market 

orientationdan entrepreneurial orientation masih lemah. 

Kelemahan ini tampak pada rendahnya komitmen affektif untuk 

menjamin berlangsungnya proses belajar. Akan tetapi, komitmen 

kalkulatif justru menguat dengan melakukan serangkaian adaptasi 

untuk mengakomodir keinginan mitra. Adaptasi tersebut didorong 

oleh keinginan untuk menjaga hubungan tetap memberikan 

keuntungan tetapi komitmen hanya sepihak sehingga hubungan 

bisnis akan menguntungkan  pihak lainnya. Perusahaan pada tipe 

ini cenderung reaktif/pasif dan bergantung pada strategi lama 

dibanding mengembangkan strategi baru agar sesuai dengan terkait 

dinamika pasar.  

 

Tipe Fokus Keluar 

Kuadran ini menunjukkan kombinasi budaya organisasi yang 

rendah dengan elemen hubungan bisnis yang rendah pula. 

Perusahaan yang berada pada fokus adaptasi menyiratkan 

hubungan bisnis tetap eksis karena komitmen kalkulatif menguat. 

Sebaliknya pada tipe ini, perusahaan tidak menunjukkan komitmen 

kalkulatif dan hubungan bisnis berakhir. Oleh karena itu tipe ini 
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disebut dengan exit focus. Tipe ini menunjukkan learning 

orientation yang rendah membuat perusahaan tidak termotivasi 

untuk menjaga keberlanjutan proses belajar terkait 

pasar/konsumen. Hal ini tergambar dari tidak adanya 

komitmenafektif. 

Namun demikian, terdapat kesamaan antara tipe ini dengan 

tipe sebelumnya yaitu sama-sama reaktif/pasif dalam 

mengembangkan pengetahuannya tentang dinamika pasar dan tidak 

mampu menjaga hubungan bisnisnya bila ketidakpastian pasar 

meningkat.Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya minimnya 

shared vision dan mekanisme dalam mengkoordinir kerjasama 

internal. Proses pengambilan keputusan tidak memberi peluang 

untuk tukar  pemikiran dan pendapat. Keputusan diambil 

berdasarkan pertimbangan individu. Hal ini menghambat 

perkembangan kepercayaan, komitmen dan kepuasan di dalam 

hubungan bisnis. 

 

Tipe Fokus Pasar 

Tipe ini menggambarkan tingkat budaya organisasi yang 

tinggi namun tingkat elemen hubungan bisnis yang rendah. 

Learning orientation yang kuat membuat perusahaan memahami 

bahwa mitranya tidak dapat diandalkan namun mampu mengikuti 

perkembangan pasar dan mengidentifikasi peluang-peluang 

menarik sehingga tidak ingin meninggalkan pasar walaupun 
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dirasakan adanya resiko dan ketidakpastian. Oleh karena itu, 

perusahaan pada tipe ini fokus pada pasar.  

Sebagai hasil dari proses belajar dalam hubungan bisnis, 

perusahaan menyadari bahwa  mitra tidak dapat diandalkan 

sehingga komitmen untuk melanjutkan hubungan bisnis tidak dapat 

dipertahankan. Hubungan bisnisnya akan menunjukkan tingkat 

kepercayaan dan komitmen yang rendah yang justru menyebabkan 

ketidakpastian dalam hubungan bisnis.Dalam kondisi seperti ini 

perusahaan menggunakan kontrak untuk mengikat mitra secara 

hukum dan mengontrol hubungan bisnis. Disamping itu juga 

perusahaan mengandalkan pengetahuan pasarnya untuk 

mempertahankan bisnisnya dan mengembangkan intelijen pasar 

untuk mencari mitra dan membangun hubungan bisnis yang baru. 

Model di atas menggambarkan budaya organisasi yang kuat 

akan menyebabkan hubungan bisnis yang semakin stabil. 

Perusahaan memiliki dorongan yang kuat untuk menunjukkan 

komitmen yang menciptakan rasa saling percaya dan memuaskan 

dalam hubungan bisnis. Singkatnya, perusahaan yang memiliki 

orientasi budaya yang kuat memiliki kecenderungan kuat untuk 

belajar dan bereaksi secara efektif terhadap dinamika pasar. 

Sebaliknya, perusahaan yang tidak memiliki budaya yang kuat 

akan memiliki hubungan bisnis yang tidak stabil karena tidak 

mampu mempertahankan komitmen, kepercayaan dan kepuasan 

dalam hubungan bisnisnya. 
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3.7. Peranan Learning Orientation dalam Fluktuasi Elemen-
Elemen Hubungan Bisnis. 

Sulhaini (2011a) menjelaskan bagaimana dimensi-dimensi 

dari learning orientation dapat menstimulasi perkembangan 

elemen-elemen hubungan sebagaimana terlihat pada uraian di 

bawah ini. 

Gambar 3.2. Dimensi Learning Orientationdan Elemen-Elemen 
Hubungan Bisnis 

 
Sumber: Sulhaini, 2011a 

 
Gambar di atas mengilustrasikan keterikatan antara tiga 

dimensi dari learning orientation yaitu: Availability of learning 

mechanism, openmindedness dan shared vision. Adapun dimensi 

dari commitment to learning dapat terlihat dari availability of 

learning mechanism. Keterikatan tersebut terlihat dari tanda panah, 
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tanda panah tebal menunjukkan hubungan langsung sebaliknya 

panah yang terputus-putus menggambarkan hubungan tidak 

langsung. Hubungan tersebut diuraikan sebagaimana di bawah ini. 

Availability of Learning Mechanisms - Commitment and 
Satisfaction 

Availability of learning mechanisms mempengaruhi 

perkembangan hubungan bisnis melalui pengaruhnya terhadap 

fluktuasi kepuasan dan komitmen.Dimensi ini membantu 

perusahaan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan 

yang lebih kaya yang diperlukan ketika beroperasi di pasar yang 

sangat dinamis. Mekanisme belajar meliputi berbagai 

cara/pendekatan untuk menambah pengetahuan tentang 

pasar/konsumen, manajemen resiko yang mendukung bisnisnya. 

Pengembangan pengetahuan tentang pasar/konsumen difasilitasi 

secara efektif melalui pengembangan komitmen di dalam hubungan 

bisnis. Keterampilan dalam mengelola resiko mendorong 

perusahaan untuk menjaga orientasi konsumennya dan 

menciptakan kepuasan di dalam hubungan bisnis.  

 

Open Mindedness – Commitment and Satisfaction 

Open mindednessmenentukan perkembangan hubungan 

bisnis melalui pengaruhnya terhadap fluktuasi kepuasan dan 

komitmen. Dimensi ini mendorong perusahaan untuk belajar 

dinamika pasar dengan tetap melakukan penyesuaian. Percepsi 

konsumen terhadap nilai dapat mengalami perubahan sehingga 
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perlu dimonitor dan difahami.Hal ini menentut perusahaan untuk 

selalu mereview strateginya dan merubahnya bila 

diperlukan.Dimensi ini menghasilkan kemampuan yang lebih kuat 

dalam merespon perubahan cepat di lingkungan eksternal dan 

mempertahankan konsumen/mitra karena mampu menunjukkan 

komitmen dan fokus pada penciptaan nilai konsumen yang 

tertinggi. 

 

Shared Vision – Trust, Commitment and Satisfaction 

Shared vision menentukan perkembangan hubungan 

bisnismelalui pengaruhnya terhadap fluktuasi kepercayaan, 

komitmen dan kepuasan. Dimensi ini mengandung transformasi 

kepercayaan interpersonal ke organisational dan menyatukan 

semua kegiatan untuk mempertahankan hubungan bisnis. Dimensi 

menciptakan atmospir positif yang mendorong semua staff 

mencapai tujuan bersama yakni menunjukkan komitmen yang 

diperlukan untuk memberikan kepuasan serta mempertahakan 

konsumen dan hubungan bisnis. 

 

3.8. Kesimpulan  

Uraian pada bab ini memberikan banyak pemahaman penting 

terkait peranan budaya organisasi terhadap kemampuan 

mengembangkan hubungan bisnis. Adapun gambar 2.2. dapat 

dikembangkan menjadi sebagaimana terlihat berikut ini. 
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Gambar 3.3. Perkembangan Hubungan Bisnis dan Budaya 
Organisasi 
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Sebagaimana terlihat pada Gambar 2.2., literatur relationship 

marketing telah memberikan pemahaman bahwa perusahaan 

mengaktivasi elemen-elemen tertentu sebagai respon atas dinamika 

pasar yang berakibat pada fluktuasi elemen dan menentukan 

perkembangan hubungan bisnis. Ini memberikan makna bahwa 

literatur relationship marketing perlu diperkaya dari perspektif 

learning. Elemen intanjibel yakni budaya organisasi 

mengarahkan/menuntun (guide) perusahaan untuk mengambil 

kebijakan tertentu di dalam mengelola hubungan bisnisnya.  

learning orientation dapat menyebabkan perubahan pada market 
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orientation dan perilaku terhadap resiko yang menggambarkan 

resiko terhadap resiko dan pasar. Sehingga learning orientation 

tampaknya menentukan bagaimana bagaimana perusahaan dalam 

mengelola interaksinya di lingkunngan yang sangat dinamis dan 

mengandung ketidakpastian yang tinggi. Kebijakan perusahaan 

dalam mengelola hubunganya mencerminkan learning orientation, 

market orientation dan perilaku terdapat resiko. Hanya perusahaan 

dengan learning orientation yang kuat dapat mengelola resiko dan 

menjaga orientasinya terhadap pasar. 

Dinamika pasar yang sangat cepat dapat memicu perusahaan 

untuk melakukan perubahan atau meninjau kebijakan dalam 

mengelola hubungan bisnisnya. Hanya perusahaan dengan learning 

orientation yang kuat yang dapat merespon secara efektif dan 

memperkuat hubungan bisnisnya. Kondisi eksternal mempengaruhi 

hubungan bisnis tergantung bagaimana orientasi perusahaan 

terhadap belajar dan pasar. Penjelasan pada bab ini sekaligus 

memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang muncul pada bab 

II. 
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BAB IV 
VALUE CO-CREATION DALAM HUBUNGAN BISNIS 

 

4.1. Pendahuluan 

Bab III telah diuraikan bagaimana pengaruh budaya 

organisasi dapat mempengaruhi kemampuan mengembangkan 

hubungan bisnis. Pada bab ini akan diuraikan lebih lanjut 

bagaimana orientasi learning, market dan entrepreneurial 

mendorong proses penciptaan nilai bersama antara dua perusahaan 

yang terlibat dalam suatu hubungan bisnis. Bab ini memberikan 

pemahaman bagaimana perkembangan pemikiran terkait 

penciptaan nilai dan pergeseran dari penciptaan nilai ke penciptaan 

nilai bersama dalam perkembangan terkini dari teori relationship 

marketing.  Menurut teori relationship marketing, konsumen 

bersedia terlibat dalam suatu hubungan dengan pemasok bilamana 

mereka yakin bahwa manfaat yang diperoleh dari hubungan itu 

lebih tinggi dari biayanya sedangkan dari sisi pemasok, 

relationship marketing akan meningkatkan daya saing karena dari 

hubungan tersebut mereka akan meningkatkan kemampuannya 

menciptakan nilai (Hunt et al., 2006). 

Hal mendasar yang ditekankan dalam relationship marketing 

adalah bagaimana hubungan erat dengan konsumen dapat tercipta 

dan dipertahankan agar para konsumen setia. Ini ditentukan oleh 

kemampuan mengembangkan hubungan yang menggambarkan 

kemampuan mengelola interaksi dengan konsumen. Relationship 

marketing telah menunjukkan pentingnya membangun hubungan 
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kuat dengan konsumen. Perusahaan dapat memuaskan konsumen 

dengan kemampuan untuk menciptakan ikatan antara mereka dan 

ikatan itu tidak hanya bersifat fungsional tapi juga emosional 

sebagai tambahan pada sisi rasional. Teori ini menekankan pada 

penambahan pengalaman konsumen untuk mendapatkan 

diferensiasi yang dapat menjadi sumber daya saing yang lebih kuat. 

Hal ini dikarenakan konsumen semakin menuntut produk dan 

pelayanan yang lebih holistik (Dirsehan and Yalcin, 2011).  

Uraian di bawah ini menyajikan diskusi tentang bagaimana 

nilai dapat diciptakan tidak untuk satu pihak tetapi untuk semua 

pihak serta dapat diciptakan bersama-sama. Nilai dapat diciptakan 

melalui berbagai cara, seperti akses terhadap informasi pasar dan 

konsumen maupun teknologi. Ketidakmampuan melihat peluang 

untuk menciptakan nilai dapat berakibat pada kehilangan peluang 

(Ngugi et al.,, 2010). Fondasi dari keunggulan bersaing adalah nilai 

dari produk ataupun jasa bagi konsumen. Nilai tersebut mengacu 

pada perbedaan antara segala manfaat yang diperoleh oleh 

konsumen dari penggunaan produk/jasa yang dibeli dengan segala 

biaya atau pengorbanan yang harus dikeluarkan dalam mencari dan 

menggunakan produk/jasa tersebut (Slater, 1996).  

 

4.2. Value Creation 

Pemasaran dalam konteks relasional dilihat sebagai suatu 

proses yang harus mendukung penciptaan nilai bagi konsumen 

(Gronroos, 1997b). Total nilai yang diciptakan melalui tawaran inti 

dan sumber daya lain serta aktivitas di dalam hubungan yang 
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diperlukan oleh konsumen agar dapat merasa terpuaskan. 

Penciptaan nilai lebih dari sekedar produk, di mana strategi 

pemasaran berdasarkan hubungan akan menentukan penciptaan 

nilai bagi konsumen. Dalam pemasaran tradisional/transaksional, 

nilai bagi konsumen lebih kurang tertanam dalam pertukaran 

produk untuk uang, sementara dalam pemasaran hubungan peranan 

dari produk inti menjadi kabur. Dalam konteks pemasaran 

hubungan, perusahaan perlu untuk mengetahui kapan dan 

bagaimana upaya-upaya yang diperlukan dan bagiamana 

disampaikan ke konsumen untuk menciptakan nilai tambah yang 

memenuhi kebutuhan nilai konsumen. Persepsi nilai bagi 

konsumen tercipta dan dipersepsikan sepanjang hubungan dengan 

konsumen berlangsung (Gronroos, 1997b). Dalam uraian di atas 

tampak jelas bahwa relationship marketing bertujuan untuk 

menciptakan nilai baik bagi konsumen maupun perusahaan 

sehingga penciptaan nilai akan bersifat mutual.  

Secara tradisional (perspektif lama dari relationship 

marketing), nilai selalu dikaitkan hanya pada nilai bagi pihak 

konsumen yang berarti bagaimana perusahaan menciptakan nilai 

bagi konsumennya (Forsstrom, 2003 dan 2004).  Nilai dipandang 

sebagai penilaian terhadap bagaimana penjual menciptakan nilai 

untuk konsumennya dan bagaimana konsumen mempersepsikan 

nilai yang ditawarkan penjual (Ulaga, 2003). Nilai adalah istilah 

yang digunakan untuk menggambarkan kepantasan dari sisi 

ekonomi, teknis, pelayanan dan manfaat sosial yang diperoleh oleh 
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seorang konsumen pada harga yang dia bayarkan (Anderson and 

Narus, 1999).  

Konsumenlah yang mendefinisikan kualitas dari suatu produk 

yang dibelinya. Hal ini berarti persepsi konsumen tentang kualitas 

produk sangat penting untuk dimengerti oleh penjual (Reed, et al., 

2000). Ini menunjukkan bahwa nilai didefinisikan oleh konsumen 

dan bukan berdasarkan evaluasi  dari si penjual sendiri terhadap 

penawaran totalnya. Dengan demikian, memahami persepsi 

konsumen tentang nilai akan semakin penting pada lingkungan 

pasar yang semakin tak menentu. Perusahaan yang menekankan 

pada nilai akan berusaha menghabiskan waktu yang cukup dengan 

konsumennya agar dapat memahami secara mendalam preferens 

konsumennya dan lebih penting lagi adalah bagaimana preferensi 

itu akan berkembang (Slater, 1996). Selanjutnya Slater (1996) 

menyatakan bahwa pemahaman tentang persepsi konsumen adalah 

kunci untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan 

bersaing. Hal ini membutuhkan komitmen dari perusahaan untuk 

memahami harapan konsumen dan bagaimana harapan itu 

mengalami perubahan. Ini dapat terwujud apabila perusahaan 

memiliki hubungan yang erat dengan konsumennya. 

 
4.3. Value Co-Creation 

Di atas telah diuraikan bahwa perspektif lama lebih 

menekankan pada penciptaan nilai yang dipersepsikan oleh 

konsumen, namun demikian pemikiran terkini dari para ahli 

percaya bahwa melalui hubungan dan interaksi antar aktor yang 
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terlibat dalam hubungan, semua pihak mendapatkan peluang untuk 

terlibat di dalam penciptaan nilai bersama karena kedua belah 

pihak berkempentingan untuk mendapatkan nilai-nilai tertentu baik 

yang bersifat moneter maupun non moneter (Forsstrom, 2003).  

Rosen and Surprenant (1998) menyatakan bahwa nilai 

pelanggan adalah penentu utama dari kepuasan konsumen karena 

nilai pelanggan bertahan lama daripada harapan pra pembelian dan 

nilai pelanggan dapat tercipta melalui interaksi-interaksi. 

Hubungan erat dengan pelanggan memberikan peluang untuk 

memahami apa yang dapat memuaskan dan mengecewakan 

pelanggan. Dari berbagai interaksinya dengan konsumen, 

perusahaan memiliki peluang untuk belajar dan mengenal 

konsumennya, mengetahui kebutuhan, keinginannya dan 

perilakunya. Pengetahuan ini penting supaya perusahaan dapat 

mengemas strategi pemasaran yang tepat dan menjadikannya lebih 

inovatif dalam menciptakan produk maupun dalam pemasarannya. 

Hal ini menggambarkan perspetif pemasok/perusahaan terkait 

dengan nilai yang diciptakan dalam suatu hubungan di mana yang 

menjadi fondasinya adalah bahwa konsumen dipandang sebagai 

aset kunci bagi perusahaan. Belajar dari interaksi sangat bernilai 

karena dapat berkaitan dengan kompetensi teknis, intelijen pasar 

maupun inovasi yang semuanya membentuk kemampuan 

menciptakan nilai yang dapat dinikmati oleh perusahaan 

(Frosstrom, 2003). 

Menurut Ramaswamy (2008), terdapat pergeseran 

fundamental dalam basis dan proses penciptaan nilai: dari produk 
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dan jasa ke experience co-creation dan dari sebuah proses 

penciptaan nilai searah oleh perusahaan secara sepihak ke 

penciptaan bersama dengan individu konsumen. Ini menyiratkan 

bahwa dalam pengelolaan hubungan bisnis terdapat experience co-

creation (Ramaswamy, 2008). Istilah ini menggambarkan tentang 

penciptaan nilai bersama melalui interaksi yang kreatif di dalam 

sistem bisnis yang menghasilkan nilai pengalaman (value 

experience)  bagi konsumen dan nilai strategis bagi perusahaan. 

Keterlibatan konsumen dalam proses penciptaan nilai bergantung 

pada interaksi antara konsumen dengan penyedia jasa/produk 

dalam berbagai tahapan pengembangan produk/jasa. Customer 

involvement sering juga disebut dengan customer interaction 

(Carbonell et al., 2009). Interaksi dengan konsumen ini diyakini 

dapat mempengaruhi kecepatan inovasi produsen dan juga 

meningkatkan customer value perception karena produsen 

memperoleh kesempatan untuk memahami kebutuhan, keinginan 

dan perilaku konsumen serta dapat menghindari pengembangan 

fitur-fitur yang tidak diperlukan pada akhirnya akan meningkatkan 

volume penjualan (Carbonell, et al., 2009). 

Market orientation dengan dimensi customer orientation 

menekankan pada penciptaan nilai pelanggan yang superior dan ini 

sangat dimungkinkan apabila perusahaan dekat dengan 

konsumennya. Market orientation mengandung penekanan pada 

belajar tentang kebutuhan konsumen dan memanfaatkan 

pengetahuan itu untuk meningkatkan daya saing. Interaksi 

berkelanjutan memberi peluang untuk belajar dengan konsumen 
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agar dapat merespon kebutuhan dinamis setiap konsumen. Bila 

interaksi itu diwarnai oleh kepercayaan akan dapat memberikan 

nilai pelanggan yang lebih tinggi (Matthing et al.,, 2004). Saling 

ketergantungan semakin meningkat dengan semakin 

berkembangnya inisiatif untuk penciptaan bersama nilai dan proyek 

pengembangan bersama yang secara kontinyu dilakukan. Nilai 

diciptakan tergantung pada masing-masing individu yang 

berinteraksi dan seharusnya nilai tersebut menggambarkan manfaat 

yang lebih besar dari pengorbanan dari interaksi-interaksi antara ke 

dua belah pihak (Forsstrom, 2004).  

Teori relationship marketing menunjukkan bahwa nilai 

diciptakan melalui interaksi dalam hubungan antara perusahaan 

dengan konsumennya sehingga penciptaan nilai mengharuskan 

perusahaan untuk mengembangkan kemampuannya mengelola 

hubungan dengan konsumennya (Ngugi et al., 2010). Hubungan 

dengan konsumen dapat memberikan perusahaan akses kepada ide 

atau gagasan penting dan unik yang diperoleh dari interaksinya dan 

dapat meningkatkan daya inovasinya. Sebagaimana telah diuraikan 

pada Bab III bahwa seorang enterprenur sejati juga seorang 

networker untuk mendapatkan gagasan penting. Ini berarti seorang 

enterprenur berupaya untuk mendapatkan manfaat dan nilai dari 

hubungan bisnisnya.  

Kedua belah pihak diyakini akan memperoleh manfaat dari 

interaksi-interaksi dalam bentuk inovatif produk yang memenuhi 

keinginan dan kebutuhan konsumen dan tentunya menggambarkan 

penciptaan bersama nilai bagi semua pihak (Ngugi et al., 2010). 
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Nilai dapat diciptakan untuk semua pihak yang terlibat dalam 

hubungan, walaupun tidak harus sama persis (Ritter and 

Gemunden, 2003). Hasil dari interaksi bergantung pada bagaimana 

potensi penciptaan bersama nilai dihargai dan dimanfaatkan serta 

bagaimana sumberdaya dialokasikan (Forsstrom, 2004).  

Bisnis berkaitan dengan kerjasama dengan konsumen dengan 

cara yang tepat untuk dapat bertahan dalam persaingan yang ketat 

dan menciptakan nilai bagi semua pihak. Kegiatan-kegiatan 

pertukaran menyiratkan bahwa perusahaan terlibat dalam interaksi 

untuk dapat menciptakan nilai sehingga penciptaan bersama nilai 

dipandang sebagai suatu penomena interaktif. Dalam suatu 

hubungan, perusahaan maupun konsumennya akan melihat fungsi 

langsung, tidak langsung maupun fungsi sosial dari hubungan 

tersebut (Forsstrom, 2004).  Dalam suatu hubungan, perusahaan 

dengan konsumennya terlibat secara aktif menciptakan nilai 

melalui dan di dalam hubungan itu sendiri. Namun bukan berarti 

satu pihak menciptakan dan yang lainnya menikmati tetapi kedua 

pihak menciptakan bersama dan bersinergy menghasilkan suatu 

produk yang mungkin tak dapat dihasilkan secara sendiri sendiri 

atau tanpa kerjasama erat dalam suatu hubungan.  Ini menunjukkan 

bahwa interaksi antara kedua belah pihak adalah hal yang paling 

mendasari penciptaan bersama nilai yang menggambarkan saling 

ketergantungan. Bilamana ada saling ketergantungan maka potensi 

penciptaan bersama nilai akan eksis (Forsstrom, 2004). Konsumen 

tidak lagi dipandang sebagai pihak yang pasif dalam mencari dan 

mencipta nilai begitu pula halnya dengan peerusahaan,  maka 
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saling ketergantungan antara perusahaan dengan konsumennya 

akan semakin menguat pada era modern. Saling ketergantungan ini 

tidak akan berakhir pada penciptaan bersama nilai bilamana tidak 

ada interaksi yang memadai diantara kedua belah pihak.  Dengan 

demikian, maka ketersediaan fasilitas untuk memungkinkan 

interaksi yang interaktif dan menyenangkan akan menjadi sangat 

penting dalam penciptaan bersama nilai.  

Nilai bagi konsumen merupakan kulminasi dari aktifitas 

bersama yang memenuhi kriteria pembelian konsumen (Spekman 

and Johnston, 1986). Smirnova dan Kusch (2006) menunjukkan 

bahwa relational capability sebagai penentu utama dalam 

penciptaan bersama nilai di dalam hubungan antara perusahaan 

dengan konsumennya.  

 
4.4. Kesimpulan 

Berdasarkan tinjauan di atas, penulis menyusun tabel berikut 

yang meringkas pokok-pokok pikiran di atas. 

  Tabel 4.1. Perkembangan Pemikiran Dalam Teori Relationship 
Marketing Terkait Terkait Penciptaan Nilai 

Literature Penciptaan nilai Author 

Pemikiran 
lama  

Diciptakan hanya untuk 
konsumen yang menjadi 
pihak yang pasif dalam 
transaksi 

Juttner and Wehrli 
(1994); Gronroos 
(1997b); Smirnova dan 
Kusch (2006) 

Pemikiran baru Nilai diciptakan 
bersama dengan 
konsumen dan kedua 
belah pihak aktif dalam 
proses serta 
mendapatkan manfaat 
dari interaksi 

Frosstrom (2003 & 
2004); Ritter dan 
Gemunden ( 2003); 
Matthing et al., 
(2004); Palmer dan 
Koenig-Lewis (2009); 
Ngugi et al. (2010) 
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Dalam bab ini dapat difahami bahwa dalam perkembangan 

terkini teori relationship marketing, konsumen tidak lagi dipandang 

sebagai pihak yang pasif dalam mencari dan menciptakan nilai 

begitu pula halnya dengan perusahaan, maka saling ketergantungan 

antara perusahaan dengan konsumennya akan semakin menguat 

pada era modern. Saling ketergantungan ini tidak akan berakhir 

pada penciptaan bersama nilai bilamana tidak ada interaksi yang 

memadai diantara kedua belah pihak. Perkembangan teori 

relationship marketing sekarang menunjukkan kedua belah pihak 

bersama-sama aktif sebagai value co-creators.  
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