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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 

memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap 

penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan 

skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah 

pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, 

disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok 

permasalahan yang akan dibahas.  

Adapun skripsi ini berjudul ANALISIS  PENGARUH CUSTOMER 

RELATIONSHIP MANAGEMENT TERHADAP LOYALITAS 

PELANGGAN DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi 

pada Bengkel AHASS Bintang Kharisma Jaya Bandar Lampung) 

Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut 

sebagai berikut :  

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk 

mendapatkan fakta yang tepat, atau penguraian pokok persoalan atas 

bagian-bagian, atau hubungan antara bagian-bagian itu untuk mendapatkan 

pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
1
 Adapun 

pengertian lain analisis adalah  penguraian suatu pokok atas berbagai 
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bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian 

untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti 

keseluruhan.
2
 

2. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (benda, orang) 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.
3
 

3. CRM (Customer Relationship Management) atau manajemen hubungan 

pelanggan  adalah keseluruhan proses membangun dan memelihara 

hubungan pelanggan yang menguntungkan dengan menghantarkan nilai 

dan kepuasan pelanggan yang unggul.
4
 

4. Loyalitas adalah suatu komitmen yang mendalam untuk membeli kembali 

atau berlangganan suatu produk atau jasa secara konsisten dimasa yang 

akan datang.
5
 

5. Pelanggan adalah orang atau instansi/kantor yang membeli barang maupun 

jasa secara berulang.
6
 

6. Perspektif adalah suatu kumpulan atau asumsi maupun keyakinan tentang 

suatu hal.
7
 

7. Etika Bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui 

hal-hal yang benar dan salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang 
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benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang 

berkepentingan dengan tuntunan perusahaan. 

Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep 

umum dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh 

tanggung jawab dan bermoral artinya Etika Bisnis Islam merupakan suatu 

kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu 

perusahaan. 

Dalam membicarakan Etika Bisnis Islam adalah menyangkut 

“Bisnis Firm” dan atau Business Person” yang mempunyai arti yang 

bervariasi. Business berarti usaha yang menguntungkan. Jadi Etika Bisnis 

Islam adalah studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau 

kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai nilai-nilai ajaran agama 

islam.
8
 

Berdasarkan beberapa istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dari judul skripsi ini adalah suatu penelitian mengenai pengaruh 

customer relationship management terhadap loyalitas pelanggan pada bengkel 

AHASS Bintang Kharisma Jaya-Bandar Lampung serta menganalisa 

kesesuaian penerapan Customer Relationship Manajemen dengan Etika Bisnis 

Islam. 
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B. Alasan Memilih Judul 

Adapun dipilihnya judul penelitian ini, yaitu dengan alasan sebagai 

berikut : 

1. Secara Objektif 

a. Penulis tertarik untuk membahas dan menulis untuk di jadikan judul 

skripsi karena saat ini sistem Custmer Relationship Management 

sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan dalam menjaga hubungan 

baik dengan pelanggannnya khususnya perusahaan jasa. Customer 

Relationship Management (CRM) merupakan salah satu pendekatan 

bisnis yang berbasis pengelolaan hubungan atau relasi dengan 

pelanggan. Customer Relationship Management adalah proses 

mengelola informasi rinci tentang pelanggan perorangan dan semua 

“titik kontak” pelangan secara seksama untuk memaksimalkan 

loyalitas pelanggan. Titik kontak pelanggan adalah semua kejadian 

dimana pelanggan mengahadapi produk dan merek dari pelanggan 

aktual ke komunikasi pribadi atau massal hingga observasi biasa.
9
 

Customer Relationship Management sangat mempengaruhi loyalitas 

pelanggan, sehingga hal ini menarik untuk diteliti.  

2. Secara Subjektif 

a. Pokok bahasan ini sesuai berdasarkan jurusan yaitu Ekonomi Islam 

pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung, 
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yang merupakan suatu kajian keilmuan yang berkaitan dengan 

manajemen hubungan pelanggan. 

b. Penulis optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan, hal ini di 

dukung tersedianya literatur –literatur diperpustakaan ataupun sumber 

lainnya yaitu jurnal, artikel dan data yang diperlukan  berkaitan dengan 

customer relationship management. 

c. Sesuai dengan jurusan penulis tekuni (Ekonomi Islam), dengan 

meneliti pengaruh manajemen hubungan pelanggan (CRM), yang 

berlokasi di bengkel AHASS  Bintang Karisma jaya-Bandar Lampung 

dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta saran dalam 

penjagaan pelanggan dalam meningkatkan loyalitas pelanggan guna 

meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

C. Latar Belakang Masalah 

Semakin banyaknya jumlah pengguna sepeda motor yang umumnya 

masyarakat modern dewasa ini ditandai dengan aktivitas dan mobilitas tinggi di 

perkantoran, sekolah atau kuliah maupun untuk keseharian, secara tidak 

langsung membutuhkan sarana dan prasarana untuk merawat maupun 

memperbaiki kendaraannya tersebut agar layak pakai, tidak kalah dengan 

produk baru. Hal ini menimbulkan persaingan yang ketat terutama pada 

penyedia jasa service yang bekerjasama dengan merk-merk sepeda motor 

tertentu yang saling berlomba dalam merebut pangsa pasar agar dapat 

mempertahankan konsumennya dan agar tidak berpaling ke penyedia jasa yang 

sama dari perusahaan yang berbeda.  
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Persaingan yang semakin ketat terjadi di dalam dunia otomotif khususnya 

produk sepeda motor karena produk ini merupakan alat transportasi darat yang 

paling dominan banyak dimiliki dan dibutuhkan oleh masyarakat. Memang 

tidak mudah menjadi yang terbaik, selain harus menyediakan kualitas terbaik 

juga ada faktor pola perilaku konsumen yang tidak mudah ditebak, apalagi di 

Indonesia yang terdiri dari banyak pulau sehingga memiliki ragam perilaku 

yang berbeda pula. Oleh karena itu penyedia jasa lebih meningkatkan tujuan 

yang lebih baik yakni bagaimana cara menjaga dan menumbuhkan pelanggan 

yang setia atau loyal pada perusahaan.  

           Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Qur’an Surah An-Nahl:90 

          

         

 

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. 

Ayat tersebut termasuk salah satu ayat yang paling komprehensif di 

kitab al Quran, karena dalam ayat digambarkan hubungan manusia dan sosial 

kaum Mukmin  di dunia yang berlandaskan pada keadilan, kebaikan dan 

menjauh dari segala kezaliman. Bahkan hal itu disebut sebagai nasehat Alloh 

yang harus dijaga oleh semua orang. Adil  merupakan landasan ajaran Islam 

dan  syariat agama ini. Allah Swt tidak berbuat zalim kepada siapapun dan 
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tidak memperbolehkan seseorang berbuat zalim kepada orang lain dan 

menginjak hak orang lain. Artinya berbuat adil dan tidak menzalimi sesama 

merupakan anjuran dalam menjalin hubungan baik dengan sesama yang dalam 

konteks ini adalah antara pihak perusahaan dan pelanggannya. 

Pada dasarnya pelanggan adalah kunci sukses perusahaan untuk 

mencapai tujuannya, keberhasilan perusahaan tergantung pada pelanggan yang 

datang dan membeli produk atau  menggunakan jasa yang kita tawarkan serta 

melakukan pembelian ulang. Hal ini dimungkinkan terciptanya pelanggan yang 

loyal dan menambah profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang. 

Harapan pelanggan terhadap sebuah produk atau jasa tidak akan pernah 

sama, bisa naik atau bahkan bisa turun. Pelanggan yang pernah merasakan 

layanan atau produk berkualitas prima pasti akan mengidamkan kualitas yang 

sama (bahkan lebih tinggi) ketika menggunakan produk atau jasa sejenis. Sadar 

akan fakta tersebut, dunia bisnis berkompetisi membuat pelanggannya lebih 

puas dan tak berpaling ke produk lain. Bahkan, banyak perusahaan yang 

menciptakan divisi khusus untuk menangani kepuasan pelanggan. 

Untuk mendapatkan pelanggan yang loyal maka salah upaya yang 

dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menerapkan Customer Relationship. 

Oesman yang dikutip oleh Maidi menyatakan bahwa Customer Relationship 

adalah merupakan suatu proses mendapatkan, mempertahankan, dan 

mengembangkan pelanggan yang menguntungkan dan memerlukan suatu fokus 

yang jelas terhadap atribut suatu jasa yang dapat menghasilkan nilai kepada 

pelanggan sehingga dapat menghasilkan loyalitas, seperti yang diungkapkan 
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oleh Griffin menunjukkan bahwa 80% pendapatan yang didapatkan oleh 

perusahaan didapatkan dari 20% konsumen yang loyal, dimana perusahaan 

dapat menjual lebih banyak barang atau jasa kepada pelanggan yang telah 

mencoba dan mengenal produk dari perusahaan, sehingga perusahaan harus 

mampu mempertahankan pelanggan tersebut dan menjadikannya sebagai 

pelanggan yang loyal.
10

 

Pada saat ini bengkel AHASS Bintang Kharisma Jaya dihadapkan 

dengan masalah loyalitas Pelanggan, yaitu penurunan jumlah pelanggan 

service motor. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah penjualan sepeda 

motor merk Honda Bintang Kharisma Jaya yang masih stabil dan semakin 

bertambah. 

Hal ini terlihat dari data yang ada penjualan dan jumlah pelanggan 

service tahun 2013 sampai dengan 2015, seperti yang tersaji dalam Tabel 1.1 

sebagai berikut: 
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Table1 1.1 Perbandingan Jumlah Penjualan dan Pelanggan Service Motor 

PT. Bintang Kharisma Jaya Periode 2013-2015. 

Sumber :Data Hasil Peneliti, Mei 2016  

Dari tabel di atas menunjukkan terjadinya penurunan pengguna jasa 

service di bengkel AHASS Bintang Kharisma Jaya Bandar Lampung dari tahun 

2013 sampai tahun 2015. Hal ini tidak sebanding dengan laju penjualan sepeda 

motor yang menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2013-2015. 

Untuk membantu terciptanya loyalitas pelanggan salah satu cara yang 

dilakukan oleh bengkel AHASS Bintang Kharisma Jaya yaitu dengan 

menerapkan Customer Relationship Management (CRM) atau dalam bahasa 

Indonesia berarti manajemen hubungan pelanggan (CRM) merupakan konsep 

yang berfokus pada pemeliharaan hubungan dengan pelanggan untuk 

Jumlah Penjualan Motor Honda 2013-2015 

Tahun 
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2013 238 206 248 260 219 256 270 290 293 305 320 327 3232 

2014 356 347 359 370 366 389 387 398 367 382 399 401 4521 

2015 417 413 390 393 400 413 418 401 391 402 425 462 4925 

Jumlah Pelanggan Service 2013-2015 

2013 989 990 980 988 950 926 958 988 929 950 974 987 11609 

2014 921 927 934 979 950 978 989 957 975 968 960 967 11505 

2015 899 876 923 917 891 855 876 902 907 893 862 832 10633 
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membangun hubungan jangka panjang dan menguntungkan dengan pelanggan. 

CRM menggambarkan bagaimana perusahaan berinteraksi dan secara aktif 

mengelola hubungan dengan pelanggan. 

Menyadari pentingnya mempertahankan pelanggan bengkel AHASS 

Bintang Kharisma Jaya sebagai perusahaan yang bergerak dibidang otomotif 

dengan menyediakan salah satu program layanannya yaitu service motor yang 

berupaya menerapkan manajemen hubungan pelanggan (CRM) yang baik. 

Secara garis besar, alasan mengapa Customer Relationship Management 

(CRM) dapat membangun loyalitas pelanggan adalah pertama, adanya 

perubahan paradigma yakni produk-driven company menuju Customer—driven 

company. Kedua, setiap pelanggan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda 

sehingga perusahaan harus lebih peka terhadap segala keluhan. Ketiga, 

pelanggan adalah segalanya, karena bila tidak ada konsumen maka tidak ada 

bisnis. Keempat, biaya untuk mendapatkan pelanggan jauh lebih besar daripada 

biaya untuk mempertahankan pelanggan yang telah ada.
11

 

Islam merupakan agama yang sempurna memeberikan arahan dan aturan 

kepada hambanya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Begitupun dalam hal 

muamalah atau bisnis, islam mengatur secara kaffah agar hambanya 

bermuamalah dengan baik sesuai dengan syari’at Islam. Berkaitan dengan 

manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management 

Etika sangat diperlukan dalam menciptakan hubungan pelanggan yang baik. 
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Sebagaimana Hadits Rasulullah Saw 

“barang siapa yang memelihara silaturrahmi, maka Allah akan 

menganugerahkan rizki yang melimpah dan umur yang panjang”.
12

 

Hadits diatas menjelaskan bahwa menjaga hubungan baik terhadap 

saudaranya atau dalam konteks ini adalah pelanggan akan mendapatkan 

keberuntungan yaitu rizki yang melimpah dari loyalitas pelanggannya.  

Etika bisnis memiliki hubungan yang erat dengan loyalitas pelanggan. 

Etika bisnis memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin 

ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang ikatan 

seperti ini memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama 

harapan pelanggan serta kebutuhan mereka. 

Etika bisnis adalah aplikasi etika umum yang mengatur prilaku bisnis.
13

 

Secara ideal memang diharapkan komitmen aplikasi etika bisnis muncul dari 

dalam bisnis itu sendiri (para pengelola bisnis) seperti para pemilik, manajer, 

karyawan dan seluruh peran decisian maker didalam bisnis, perlu melibatkan 

pertimbangan peran dan kepentingan stake holder yang lain yang secara etis 

harus juga diuntungkan (dalam pengertian diperlakukan secara adil) oleh 

pengelola bisnis. Oleh karena itu etika bisnis diaplikasikan disamping oleh 

pelaku bisnis itu sendiri sebagai kommitmen diri yang memang muncul 

tuntutan dari bisnis itu sendiri sebagai tuntutan dari profesionalisme 
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pengelolaan bisnis. Hal ini mendukung tujuan bisnis dalam jangka waktu 

panjang dengan menerapkan etika dalam menjaga hubungan pelanggan. 

Sesuai keterkaitan antara Customer Relationship Management dengan 

Loyalitas Pelanggan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka 

penulis mengangkat judul penelitian ini ANALISIS  PENGARUH 

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT  TERHADAP 

LOYALITAS PELANGGAN DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS 

ISLAM (Studi pada Bengkel AHASS Bintang Kharisma Jaya Bandar 

Lampung) 

D. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan Customer Relationship Manajemen (CRM) yang 

dilakukan oleh bengkel AHASS PT Bintang Kharisma jaya? 

2. Apakah Customer Relationship Manajemen (CRM) berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan bengkel AHASS Bintang Kharisma Jaya? 

3. Bagaimana implementasi Customer Relationship Management (CRM) 

pada bengkel AHASS Bintang Kharisma Jaya Bandar Lampung dalam 

perspektif etika bisnis Islam? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

a. Mengetahui penerapan “customer relationship management” yang 

telah ditarapkan oleh bengkel AHASS Bintang Karisma jaya Bandar 
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Lampung dalam membangun hubungan yang menguntungkan serta 

memberikan nilai yang unggul bagi pelanggan. 

b. Mengetahui pengaruh Customer Relationship Manajement terhadap 

Loyalitas Pelanggan pada bengkel AHASS Bintang Kharisma Jaya 

c. Menganalisis penerapan CRM pada bengkel AHASS Bintang 

Kharisma Jaya dalam perspektif etika bisnis Islam. 

4. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya konsep atau teori yang 

menyokong perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi Islam tentang 

customer relationship management (CRM) atau membangun hubungan 

pelanggan yang menguntungkan, selain itu penelitian ini  diharapkan 

dapat dijadikan referensi bagi akademisi yang tertarik  dengan 

penelitian dalam dunia manajemen pemasaran khususnya manajemen 

penjagaan pelanggan. 

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

yang berarti bagi pihak perusahaan dalam membangun hubungan yang 

menguntungkan bagi pelanggan. 

 

 

 

 

 

 


