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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan industri kreatif di Indonesia khususnya dalam bisnis 

fotografi beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang pesat. Hal ini 

terjadi seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dunia yang semakin 

canggih. Bisnis fotografi semakin memiliki daya tarik tersendiri dengan ditunjang 

penggunaan teknologi-teknologi terbaru yang dapat memuaskan keinginan 

pelanggan. Cakupan pasar dari bisnis fotografi ini terdiri dari semua umur baik 

dari balita, anak-anak, dewasa, orang tua, gedung makanan dan lain-lain. Trend 

fotografi juga telah mengalami perkembangan pesat mulai dari foto balita, foto 

pre-wedding, foto weding, foto maternity, foto dokumentasi, foto interior gedung, 

foto makanan dan minuman, foto studio hingga foto event-event penting lainnya. 

Sehingga dapat dikatakan perkembangan bisnis fotografi dinilai memiliki prospek 

yang menjanjikan dengan cakupan pasar yang cukup luas dan trend yang terus 

meningkat (Company Profile InFrame Photo & Studio, 2016). 

Perkembangan yang pesat dan peluang bisnis yang cerah dari bisnis 

fotografi ini kemudian juga turut mengundang ketatnya persaingan diantara 

pelaku usaha sejenis. Apalagi ditambah dengan semakin banyaknya 

bermunculan studio fotografi yang saling mengadu kreatifitas dan inovasi yang 

menarik bagi masyarakat yang ingin mengabadikan momen-momen khususnya 

dengan sempurna. Kondisi yang demikian ini menunjukkan bahwa para pelaku 

usaha studi fotografi ini telah saling berkompetisi agar mampu merebut hati 

pelanggan melalui penyediaan jasa sesuai dengan ekspektasi konsumennya. 
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Penting bagi suatu pelaku usaha untuk bisa memenuhi apa yang 

diinginkan oleh konsumennya. Sebab, konsumen merupakan salah satu faktor 

penentu bagi eksistensi dan perkembangan dari suatu bisnis. Tanpa adanya 

konsumen, maka bisnis yang dijalani tidak akan mampu berjalan dengan baik. 

Para pelaku usaha fotografi harus mampu memberikan sesuatu yang berharga 

dan dapat memberikan kesan baik kepada setiap konsumen yang menjadi 

pelanggannya melalui kinerja layanannya (Wiyadi, et al., 2014). 

Peningkatan atas kinerja pelayanan dari suatu perusahaan akan menjadi 

tindakan nyata dari perusahaan untuk upayanya memberikan kepuasan kepada 

setiap pelanggan. Kepuasan pelanggan sendiri telah menjadi faktor kunci dalam 

hal mempertahankan kelangsungan hidup dan sebagai sarana utama dalam 

memenangkan persaingan bisnis (Wiyadi, et al., 2014). Ketika seorang 

merasakan puas dengan pelayanan perusahaan, maka pelanggan tersebut akan 

merasa dihormati dan dihargai, sehingga dimasa mendatang pelanggan tersebut 

tidak enggan untuk melakukan pembelian ulang dan bahkan bisa saja pelanggan 

tersebut kemudian semakin loyal. Tindakan ini merupakan respon terhadap 

berbagai perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis, seperti: persaingan 

yang semakin sengit, kemajuan teknologi, dan konsumen yang semakin banyak 

permintaan (demanding). Berbagai perubahan ini menuntut adanya reorientasi 

strategi dari orentasi produk ke orientasi pasar. 

Pada dasarnya kunci utama dalam menjalankan suatu bisnis adalah 

penerapan konsep dan strategi pemasaran yang tepat. Hal inilah yang saat ini 

menjadi permasalahan dari banyak perusahaan yaitu bagaimana menarik 

pelanggan dan mempertahankannya untuk dapat membentuk keunggulan 
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melebihi pesaingnya (Marlien, 2015). Oleh sebab itu, perusahaan harus memiliki 

dan menerapkan strategi pemasaran yang tepat. 

Strategi pemasaran saat ini tidak hanya terfokus pada transaksi untuk 

memperoleh keberhasilan dalam capaian pemasaran. Namun pemasaran juga 

harus difokuskan dalam membangun hubungan yang baik antara perusahaan 

dan pelanggan. Paradigma pemasaran tersebut dikenal dengan istilah 

pemasaran relasional (relationship marketing) (Marlien, 2015). Wiyadi, et al., 

(2014) menyatakan bahwa fokus utama dari pemasaran Relasional adalah 

mendapatkan dan mempertahankan pelanggan. Hubungan dengan pelanggan 

yang semakin meningkat dilakukan melalui perlakuan secara baik kepada 

pelanggan, peningkatan pelayanan inti atau penambahan nilai, dan yang sangat 

terpenting adalah pemberian pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh setiap 

individu. 

Hubungan baik dengan pelanggan dapat tercipta dengan adanya 

keuntungan yang diterima oleh kedua belah pihak, baik untuk perusahaan 

maupun pelanggan (Ghotbabadi et. al., 2017). Jika hubungan baik antara 

perusahaan dan pelanggan dapat berlangsung secara terus-menerus maka 

dapat dikatakan bahwa ada kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan terhadap 

produk dan pelayanan yang diberikan perusahaan tersebut. Kepuasan 

pelanggan dapat tercermin dari cara pelanggan dalam mempersepsikan nilai 

suatu produk (perceived value) dan resiko yang ditimbulkan dari konsumsi suatu 

produk (perceived risk).  

Semakin tinggi kualitas hubungan yang terbentuk antara perusahaan dan 

pelanggan maka akan semakin tinggi pula persepsi nilai (perceived value) 

pelanggan terhadap produk dari perusahaan tersebut. Oleh karena terciptanya 
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hubungan baik antara perusahaan dan pelanggan merupakan capaian dari 

pemasaran relasional, maka dapat dikatakan bahwa pemasaran relasional 

berpengaruh signifikan terhadap perceived value pelanggan (Javed dan 

Cheema, 2017). 

Selain itu semakin tinggi kualitas hubungan baik pelanggan dan 

perusahaan maka akan menimbulkan kepercayaan yang meningkat yang 

dirasakan pelanggan terhadap perusahaan, sehingga tercipta rasa aman dan 

resiko yang dipersepsikan pelanggan terhadap suatu produk juga akan menurun. 

Kualitas hubungan yang baik merupakan hasil capaian dari penerapan 

pemasaran Relasional sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan relasional 

memiliki pengaruh terhadap perceived risk (Ghotbabadi et. al., 2017). 

Ketika perceived value tinggi dan perceived risk rendah maka 

kemungkinan pembelian ulang juga akan tinggi. Wals et al. (2008, dalam Rai & 

Medha, 2013) menyatakan bahwa loyalitas pelanggan merupakan komitmen 

yang dipegang oleh pelanggan untuk melakukan pembelian ulang produk atau 

layanan yang lebih disukai secara konsisten di masa mendatang, yang 

menyebabkan pembelian ulang merek yang sama, meskipun terdapat pengaruh 

situasional dan upaya pemasaran yang mungkin menyebabkan beralihnya 

tingkah laku. Rai & Medha (2013) menjelaskan bahwa loyalitas pelanggan 

merupakan karakter psikologis yang dibentuk oleh kepuasan berkelanjutan 

pelanggan ditambah dengan ikatan emosional yang dibentuk dengan penyediaan 

layanan yang mengarah ke keadaan rela dan konsisten yang berada dalam 

hubungan dengan preferensi, dukungan, dan kualitas premium.  

Pelanggan yang memiliki loyalitas yang tinggi akan merasa berat untuk 

beralih menggunakan jasa ataupun produk dari perusahaan lain, dimana 
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dijelaskan oleh Heryanto (2011) bahwa ketika loyalitas pelanggan terhadap 

sebuah perusahaan ataupun produknya mengalami peningkatan, maka ancaman 

dari kompetitor akan mengalami penurunan. Oleh karena itu loyalitas pelanggan 

merupakan suatu aset yang memiliki peran penting dalam suatu perusahaan. 

Tanpa adanya loyalitas dari pelanggan, maka suatu perusahaan dapat dipastikan 

tidak akan mampu berkembang dengan baik, bahkan perusahaan tersebut dapat 

mengalami decline atau penurunan usaha yang bisa mengancam eksistensi 

perusahaan tersebut. 

Oleh sebab itu, penting bagi suatu perusahaan untuk bisa 

mempertahankan loyalitas dari para pelanggannya. Sebab, ancaman kompetitor 

kini semakin kuat dan kreatif dalam merebut hati konsumen di pasaran. Selain 

itu, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti juga diketahui 

bahwa dari segi harga yang ditawarkan oleh para pelaku usaha studi fotografi ini 

pun juga beragam dan sangat kompetitif, sehingga memperkaya referensi bagi 

para konsumen yang hendak menggunakan jasa fotografi. Hal ini tentunya baik 

bagi konsumen namun menjadi sebuah ancaman bagi pelaku usaha fotografi. 

Bahkan, banyak studi fotografi yang memiliki kualitas fotografi yang bagus 

dengan menyertakan harga yang bersaing di kalangan pelaku bisnis fotografi. 

Kondisi yang demikian ini kemudian menuntut setiap pelaku usaha studio 

fotografi untuk bisa pintar mencari celah dan cara agar tetap bisa unggul 

diketatnya persaingan yang ada ini. Sebagaimana yang disebutkan di awal, 

usaha studio fotografi yang semakin banyak bermunculan ini menjadi kompetitor 

ketat dari In Frame Photo & Video. Kompetitor InFrame Photo & Video 

ditunjukkan pada Tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 Kompetitor InFrame Photo & Studio 

No Kompetitor Fokus Pelayanan Harga Fasilitas 
1 Nanang Supriyadi 

Photography 
fashion photography, 
paket foto dan video 
dokumentasi seperti 
pre wedding, the 
wedding dan lain-lain 

Paket ringan: 
15.000.000 
Paket sedang: 
20.000.000 
Paket lengkap: 
25.000.000  
 

Paket ringan: 1 photographer dan 1 videographer, 5 foto 
tidak diedit yang dicetak, 1 foto (ukuran 40x60), dan 1 foto 
(ukuran50x75) dicetak tanpa frame, semua file foto dan 
video dalam flasdis. 
Paket sedang: 2 photographer dan 1 videographer, 1 
cinematic videographer, cinematic video, 5 foto yang diedit 
dicetak, 2 foto (ukuran 40x60), dan 2 foto ukuran (50x75) 
dicetak tanpa frame, semua file foto dan video dalam 
flasdis. 
Paket legkap: 2 photographer dan 1 videographer, 2 
cinematic videographer, cinematic video, photo booth, 
drone, 10 foto yang diedit, 2 foto (ukuran 40x60), dan 1 
foto (ukuran 50x75) dicetak bonus frame, semua file foto 
dan video dalam flasdish. 

2 Wibisono Picture Dokumentasi acara 
pernikahan 

Paket 1: 20.000.000 
Paket 2: 16.000.000 
Paket 3: 12.000.000 

Paket 1: 2 photographer, 1 videographer, 1 pengarah 
gaya, 2 cinematic videographer, cinematic video, 
photobooth, drone, 
12 foto yang diedit, 3 foto (ukuran 40x60), dan 2 foto 
(ukuran 50x75) dicetak bonus frame, dan semua file foto 
video dalam flasdish. 
Paket 2: 2 photographer, 1 videographer, 1 cinematic 
videographer, cinematic video, 8 foto yang diedit, 2 foto 
(ukuran 40x60), 1 foto (ukuran 50x75) dicetak dengan 
frame semua file foto tidak diedit dan video diedit dalam 
flasdis. 
Paket 3: : 1 photographer, 1 videographer, 5 foto yang 
diedit, 1 foto (ukuran 40x60), 1 foto (ukuran 50x75) 
dicetak, semua file foto tidak diedit dan video tidak diedit 
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dalam flasdis. 
3 Save The Date 

Studios 
Dokumentasi foto dan 
video seperti 
prewedding, the 
wedding, meeting, 
gathering, dan lain-
lain 

Paket save: 
13.500.000 Paket 
date: 18.000.000 
Paket save date: 
23.000.000 

Paket save: 1 photographer, 1 videographer, 3 foto yang 
telah diedit, 2 foto (ukuran 40x60) bonus frame dan semua 
file foto video dalam flasdish.  
Paket date: 2 photographer, 1 videographer, 1 cinmeatic 
videographer, cinematic video, 5 foto yang telah diedit, 3 
foto (ukuran 40x60), dicetak bonus frame, dan semua file 
foto video dalam flasdish. 
Paket save date: 2 photographer, 1 videographer, 1 
pengarah gaya, 2 cinematic videographer, cinematic video, 
drone, photobooth, 10 foto yang telah diedit, 2 foto (ukuran 
40x60), dan 1 foto (ukuran 50x75) dicetak bonus frame, 
dan semua file foto video dalam flasdish.  

4 AntzCreator Dokumentasi foto dan 
video, studio foto 
didesain seperti 
rumah joglo, foto dan 
video momen dengan 
teman ataupun 
keluarga, dan lain-
lain.  

Paket kecil: 
10.500.000 
Paket sedang: 
15.500.000 
Paket besar: 
20.000.000 

Paket kecil: 1 photographer, 1 videographer, 3 foto yang 
telah diedit, 2 foto (ukuran 40x60), 1 foto dicetak bonus 
frame, dan semua file foto dan video yang telah diedit 
dalam DVD. 
Paket sedang: 2 photographer, 1 videographer, 1 
cinematic videographer, cinematic video, 5 foto yang telah 
diedit, 3 foto (ukuran 40x60), 2 foto dicetak bonus frame, 
dan semua file foto dan video yang telah diedit dalam 
DVD. 
Paket besar: 2 photographer, 1 videographer, 2 cinematic 
videographer photobooth, cinematic video, drone, 8 foto 
yang telah diedit, 5 foto (ukuran 40x60), 3 foto dicetak 
bonus frame, dan semua file foto dan video yang telah 
diedit dalam DVD.  

5 Rizky Photo Dokumentasi foto dan 
video, out door foto 
dan video, in door foto 
dan video, foto dan 

Paket 1: 5.500.000 
Paket 2: 9.000.000 
Paket 3: 13.000.000 

Paket 1: 1 photographer, 1 videographer, video, 100 foto 
yang telah diedit, 2 foto (ukuran 20x30), file foto dan video 
di dalam DVD 
Paket 2: 1 photographer, 1 videographer, 1 videographer 
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video acara lamaran, 
pernikahan, khitan, 
walimah, dan lain-lain.  

cinematic video, cinematic video, 150 foto yang telah 
diedit, 1 album foto, 4 foto (ukuran 20x30), file foto dan 
video di dalam DVD 
Paket 3: 2 photographer, 1 videographer, 2 cinematic 
videographer, cinematic video, drone, photobooth, 200 
foto yang telah diedit, 1 album foto, 5 foto (ukuran 20x30), 
file foto dan video di dalam DVD  

6 Dayd Photo Dokumentasi foto dan 
video prewedding, 
wedding, 
photomaternity, dan 
liputan.  

Paket 1: 18.000.000 
Paket 2: 14.500.000 
Paket 3: 10.500.000 

Paket 1: 2 photographer, 1 videographer, 2 videographer 
cinematic, cinematic video, photobooth, drone, semua file 
foto dan video yang diedit di dalam DVD, 4 foto (ukuran 
20x30), 8 foto (ukuran 40x60), dan 4 foto (ukuran 50x75) 
dengan bonus frame, serta 1 album foto yang berisi 30 
page.  
Paket 2: 2 photographer, 1 videographer, 1 videographer 
cinematic, cinematic video, semua file foto dan video yang 
diedit di dalam DVD, 3 foto (ukuran 20x30), 8 foto (ukuran 
40x60), dan 2 foto (ukuran 50x75) dengan bonus frame, 
serta 1 album foto yang berisi 20 page. 
Paket 3: 1 photographer, 1 videographer, semua file foto 
dan video yang diedit di dalam DVD, 2 foto (ukuran 
20x30), 8 foto (ukuran 40x60), dan 1 foto (ukuran 50x75) 
dengan bonus frame, serta 1 album foto yang berisi 30 
page. 
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Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan beberapa kompetitor dari In Frame 

Photo & Video diantaranya adalah Nanang Supriyadi Photography, Wibisono 

Picture, dan Save The Date Studios, Antzcreator, Rizky Photo, dan Dayd Photo. 

Nanang Supriyadi Photography melayani jasa fashion photography, paket foto 

dan video dokumentasi seperti pre wedding, the wedding dan lain-lain. Nanang 

Supriyadi Photography lebih berfokus kepada acara-acara pernikahan. Harga 

untuk dokumentasi foto rata-rata adalah Rp. 5.500.000 dengan fasilitas 

mendapatkan 10 foto yang telah diedit, 2 foto (ukuran 40x60) dan 1 foto (ukuran 

50x75) dicetak bonus frame, dan semua file foto di dalam DVD.  

Selain Nanang Supriyadi Photography, Wibisono Picture juga merupakan 

salah satu pesaing dari In Frame Photo & Video. Sama halnya dengan Nanang 

Supriyadi Photography, Wibisono Picture juga lebih berfokus pada dokumentasi 

acara pernikahan. Sedangkan untuk harga dokumentasinya rata-rata adalah Rp. 

5.700.000 harga belum termasuk make up dan tata rambut. Fasilitas yang 

didapatkan antara lain adalah 12 foto yang diedit, 3 foto ukuran (ukuran 40x60) 

dan 2 foto (ukuran 50x75) dicetak bonus frame, dan semua file foto di dalam 

DVD. Terdapat pesaing lain bagi In Frame Photo & Video yaitu Save The Date 

Studios yang memberikan jasa layanan dokumentasi foto dan video seperti 

prewedding, the wedding, meeting, gathering, dan lain-lain. Harga dari setiap 

acara hampir sama yaitu sekitar Rp. 6.000.000 dengan fasilitas yang didapatkan 

yaitu 10 foto yang telah diedit, 4 foto (ukuran 40x60) dan 2 foto (ukuran 50x75) 

dicetak bonus frame, dan semua file foto di dalam DVD.  

Antzcreator juga merupakan salah satu pesaing bagi In Frame Photos & 

Videos yang memiliki fasilitias yang hampir sama dengan In Frame Photos & 

Videos yaitu dari harga paket sekitar 20.000.000 bisa mendapatkan 8 foto yang 
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telah diedit, 5 foto (ukuran 40x60), 3 foto dicetak bous frame, dan file foto dan 

video dalam DVD. Rizky Photo juga merupakan pesaing bagi In Frame Photo & 

Video yang memberikan pelayanan berupa dokumentasi foto dan video baik 

outdoor maupun indoor dengan harga yang sangat murah yaitu 13.000.000.  

Pesaing lain dari In Frame Photo & Video adalah Dayd Photo yang juga 

memberikan layanan yang mirip yaitu melayani foto dan video prewedding, 

wedding, photomaternity, dan liputan dengan harga paket lengkap yaitu senilai 

18.000.000.  

In Frame Photo & Video merupakan objek dalam penelitian ini. In Frame 

Photo & Video adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa fotografi, 

berdiri sejak tahun 2009 dan memfokuskan diri di fashion photography (Company 

Profile InFrame Photo & Studio, 2016). Selain pada fashion photography, In 

Frame Photo & Video juga melayani jasa dokumentasi foto dan video di area 

Surabaya. Paket foto dan Video Dokumentasi yang dimaksud seperti 

Prewedding, The Wedding, Meeting, Gathering, Launching Product, dan lain-lain. 

adapun patokan harga yang ditawarkan oleh In Frame Photo & Video mulai dari 

harga Rp 12.500.000 hingga harga call for pricing sesuai dengan konsep 

acaranya (Company Profile InFrame Photo & Studio, 2016). 

Jasa layanan foto dan video yang ditawarkan oleh In Frame Photo & 

Video memiliki kualitas yang baik. In Frame Photo & Video memiliki produk 

profesional photography yang ditawarkan di wilayah Surabaya untuk segala 

kebutuhan. Meskipun In Frame Photo & Video memfokuskan pada fashion 

photography, namun In Frame Photo & Video juga melayani dokumentasi, 

commercial product, portofolio photos dan prewedding photos (Studio maupun 

Outdoor). Dalam mengenalkan berbagai produk jasanya, In Frame Photo & 
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Video melakukan berbagai cara pemasaran agar In Frame Photo & Video 

semakin dikenal konsumen dan bisa mendatangkan konsumen baru. Contoh 

kegiatan pemasaran yang telah dilakukan oleh perusahaan InFrame Photo & 

Studio antara lain: personal selling dengan memberikan kartu nama pada 

saudara, teman dekat, teman kampus yang berpotensi untuk menjadi calon 

pelanggan; pameran (workshop); memanfaatkan media promosi online seperti 

website atau sosial media lain; dan mengadakan event secara berkala (Company 

Profile InFrame Photo & Studio, 2016). 

Pemasaran yang telah dilakukan merupakan salah satu langkah strategis 

untuk meningkatkan pendapatan bagi perusahaan. Pemasaran relasional 

dimaksudkan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, 

pemasok, distributor untuk mempertahankan hubungan bisnis diantara mereka. 

Untuk mempertahankan hubungan baik bisnis diperlukan adanya penjagaan 

kualitas. Kualitas yang baik akan menimbulkan kepuasan pelanggan. Pelanggan 

yang merasa puas terhadap produk yang dikonsumsi akan kembali mengunakan 

produk yang kemudian akan membangun kesetiaan atau loyalitas pelanggan. 

Hubungan antara pemasaran relasional dan loyalitas pelanggan dapat dijelaskan 

melalui hasil penelitian yang dilakukan oleh Kipu (2013). Hasil penelitian tersebut 

menjelaskan bahwa pemasaran relasional memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan. Dengan kata lain yang semakin tinggi capaian 

pemasaran relasional, yaitu hubungan baik pelanggan dengan perusahaan maka 

loyalitas yang dimiliki pelanggan tersebut juga akan semakin meningkat.  

Strategi Pemasaran yang dapat dilakukan oleh In Frame Photo & Video 

untuk bisa merebut hati konsumen di ketatnya persaingan usaha saat ini yaitu 

melalui penggunaan strategi pemasaran. Kegiatan pemasaran yang dipilih yaitu 
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pemasaran relasional ini diharapkan bisa secara efektif mendatangan konsumen 

untuk menggunakan jasa dari In Frame Photo & Video ini. Bahkan diharapkan 

pula bisa mempertahankan konsumen yang sudah menjadi pelanggan setia dari 

In Frame Photo & Video atau dalam kata lain mempertahankan loyalitas 

pelanggan dari In Frame Photo & Video. Pemasaran relasional dipilih karena 

ingin mendapatkan kepercayaan pelanggan kepada In Frame Photo & Video 

sehingga para pelanggan tidak berpindah ke tempat lain. Selain itu, pemasaran 

relasional juga dapat menciptakan keuntungan yang seimbang antara kedua 

belah pihak. Cara yang dilakukan In Frame Photo & Video dalam 

mempertahankan para pelanggannya adalah dengan cara marketing media 

sosial, branding setiap masing-masing member In Frame Photo & Video 

(personal branding), memberikan harga yang sesuai, hasil foto dan pelayanan 

yang terbaik dari dealing sampai finishing project. Setiap minggu diadakan 

meeting mingguan untuk persiapan job yang ada dan untuk mengidentifikasi 

adanya masalah dari pelanggan, selain itu juga diadakan pelatihan dan instruksi 

sebelum maupun setelah selesai job. Dari keseluruhan usaha yang dilakukan 

maka pelanggan akan merasa puas dan akan kembali menggunakan jasa dari In 

Frame Photo & Video. Pelanggan juga akan merekomendasikan ke teman dan 

relasi yang dimilikinya, kepuasan pada pelanggan akan berhubungan dengan 

loyalitas pelanggan yang ada. Pemasaran relational saat ini yang sudah 

dilakukan oleh In Frame Photo & Video hanya marketing melalui media sosial 

sehingga belum mampu memberikan kesan mendalam pada konsumen terutama 

yang berkaitan dengan layanan apa saja yang ditawarkan, oleh karenanya 

kedepan strategi pemasaran relasional In Frame Photo & Video perlu lebih 

dikembangkan dengan merangcang strategi pendekatan secara langsung pada 
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konsumen dengan membuat atau mengikuti agenda kegiatan event-event 

tertentu. 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui variabel yang 

dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan. Menurut penelitian dari Mollah (2014) 

juga menjelaskan dalam hasil penelitiannya bahwa pemasaran relasional yang 

diterapkan oleh perusahaan Tesco kepada pelanggannya memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap loyalitas pelanggannya tersebut. Selain itu, penelitian 

dari Yang dan Peterson (2004), hasilnya menjelaskan bahwa perceived value 

pelanggan yang pernah menggunakan online banking memiliki pengaruh 

signifikan terhadap loyalitasnya. Respati (2013) menyatakan dalam hasil 

penelitiannya bahwa perceived risk juga berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan pengguna EDC.   

Perceiced Value adalah salah satu variabel yang paling berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan (Yang dan Peterson, 2004). Pelanggan 

mempertimbangkan perbandingan harga dengan persepsi nilai setiap produk. 

Persepsi nilai dari suatu produk akan mempengaruhi minat beli terhadap produk 

tersebut. Ketika seorang pelanggan memiliki persepsi nilai yang baik terhadap 

suatu produk maka akan menimbulkan minat beli yang berjalan terus menerus 

hingga tercipta sebuah kesetiaan atau loyalitas terhadap penggunaan produk. 

Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Yang dan Peterson 

(2004) yang menjelaskan bahwa perceived value atau persepsi harga 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Dengan kata lain, semakin 

tinggi perceived value yang dirasakan oleh pelanggan terhadap suatu produk 

maka akan semakin tinggi pula loyalitas pelanggan tersebut terhadap produk 

yang dikonsumsi. 
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Penelitian lain dilakukan oleh Gantara et. al. (2013) yang menemukan 

bahwa perceived value atau persepsi harga berpengaruh langsung secara tidak 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Sutanto (2008) juga menemukan bahwa 

Persepsi harga tidak berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini berarti 

bahwa meskipun tanpa dipengaruhi perceived value maka pelanggan akan tetap 

memiliki loyalitas. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Respati (2013) diperoleh 

bahwa persepsi resiko berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap 

loyalitas. Dengan kata lain semakin tinggi pelanggan mempersepsikan resiko 

penggunaan produk maka tingkat loyalitas yang dimiliki pelanggan tersebut akan 

semakin rendah. Namun karena tidak signifikan, maka pengaruh tersebut tidak 

akan memberikan dapat yang sanaga besar bagi loyalitas pelanggan. Namun 

penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Chang & 

Cheng (dalam Respati, 2013) yang menunjukkan adanya hubungan positif antara 

persepsi resiko dengan loyalitas. Tingkat loyalitas pelanggan yang tinggi dapat 

diperoleh dengan menjamin keamanan dan penggunaan produk sehingga dapat 

menekan resiko yang seminimal mungkin bagi penggunanya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Atika (2015) tentang hubungan pemasaran 

relasional dengan loyalitas nasabah menjelaskan bahwa pemasaran relasional 

memberikan pengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. Berdasarkan hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pemasaran relasional memiliki pengaruh 

langsung terhadap loyalitas nasabah. Semakin baik pemasaran yang dilakukan 

maka loyalitas dari nasabah juga semakin tinggi. Informasi dan perlakuan 

terhadap nasabah baik, maka nasabah semakin tertarik dan tingkat loyalitas 

nasabah semakin tinggi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Doaei (2011) 
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mengemukakan bahwa pemasaran relasional memiliki pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan ini berarti bahwa semakin baik 

pemasaran relasional yang dilakukan maka akan mengakibatkan loyalitas 

pelanggan berkurang.  

Berdasarkan penjelasan uraian tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui 

pengaruh secara langsung maupun secara mediasi penerapan pemasaran 

Relasional, perceived risk, dan perceived value terhadap loyalitas pelanggan. 

Adapun judul penelitian tersebut adalah “Analisis Pengaruh Pemasaran 

Relasional terhadap Loyalitas Pelanggan dimediasi oleh Perceived Risk 

dan Perceived Value pada Pengguna Jasa Foto Video In-Frame di 

Surabaya”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, 

maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Apakah pemasaran relasional berpengaruh signifikan terhadap 

perceived risk pelanggan InFrame Photo&Video ? 

2. Apakah pemasaran relasional berpengaruh signifikan terhadap 

perceived value pelanggan InFrame Photo&Video ? 

3. Apakah perceived risk berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan InFrame Photo&Video ? 

4. Apakah perceived value berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan InFrame Photo&Video ? 
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5. Apakah penerapan pemasaran relasional berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan InFrame Photo&Video ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Mengacu dari rumusan masalah yang telah diuraikan pada bagian 

sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh signifikan penerapan pemasaran Relasional 

terhadap perceived risk pelanggan InFrame Photo&Video. 

2.  Untuk menguji pengaruh signifikan penerapan pemasaran Relasional 

terhadap perceived value pelanggan InFrame Photo&Video. 

3. Untuk menguji pengaruh signifikan perceived risk terhadap loyalitas 

pelanggan InFrame Photo&Video. 

4. Untuk menguji pengaruh signifikan perceived value terhadap loyalitas 

pelanggan InFrame Photo&Video. 

5. Untuk menguji pengaruh signifikan penerapan pemasaran Relasional 

terhadap loyalitas pelanggan InFrame Photo&Video. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini ialah 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pemahaman kepada civitas akademika khususnya maupun 

masyarakat luas pada umumnya. Penelitian ini juga dapat dijadikan 

referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu manajemen terkait 
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dengan pemasaran relasional, loyalitas pelanggan dan perceived value 

and risk. Sehingga dapat memberikan landasan bagi para peneliti lain 

dalam melakukan penelitian yang sejenis dalam rangka meningkatkan 

kemampuan manajemen. 

 

 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan ataupun saran bagi pihak pemangku kebijakan di 

inFrame Photo & Video dalam pengambilan keputusan guna menentukan 

kebijakaan yang tepat bagi perusahaan, terkait dengan peningkatan 

loyalitas konsumen melalui penerapan pemasaran relasional dan 

peningkatan kualitas pada bidang jasa fotografi yang ditawarkan. 

Sehingga dapat membentuk InFrame Photo & Video yang lebih 

berkembang. Adapun penelitian ini juga diharapkan dapat membantu 

pihak lain dalam penyajian informasi untuk mengadakan penelitian 

serupa. 

 

 

 

 

 

 

 

 


