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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Bengkel AHASS (Astra Honda Autorized Service 

Station) Bintang Kharisma Jaya Bandar Lampung. 

PT. Bintang Kharisma Jaya merupakan dealer resmi Honda yang 

bergerak dalam bidang pemasaran sepeda motor merk Honda. Dalam 

usahanya tidak hanya melakukan penjuaan sepeda motor Merk Honda 

saja, akan tetapi juga menyediakan jasa service, penyediaan dan pengganti 

spare part dan pengecatan (body painting). 

PT. Bintang Kharisma Jaya pertama kali didirikan oleh Bapak 

Alexander Lunardi di Cibinong Bogor pada tahun 1987. Seiring 

berjalannya waktu, PT. Bintang Kharisma Jaya membuka cabang di 

beberapa wilayah di Indonesia seperti: Bandung, Jakarta, Bali, Lampung 

dan beberapa wilayah lainnya. PT. Bintang Kharisma Jaya cabang 

Lampung yang beralamat di Jl. Soekarno hatta No.54 Tanjung Senang 

Bandar Lampung diresmikan pada bulan September tahun 2004. 

Dalam usahanya PT. Bintang Kharisma Jaya cabang Lampung ini 

memiiki tiga divisi yaitu: divisi penjualan sepeda motor, penjualan spare 

part (suku cadang) dan service. Kegiatan service dan penjualan suku 

cadang ini ditangani oleh divisi khusus yang disebut bengkel AHASS. 

(Astra Honda Authorized Service Station). 
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2. Visi – Misi PT. Bintang Kharisma Jaya di Bandar Lampung.  

a. Visi : Menjadi dealer terbaik dan menjadi nomor satu dihati para 

pengguna sepeda motor honda dalam distribusi dan purna jual 

sepeda motor  

b. Misi : Memberikan pelayanan yang terbaik dan dapat diandalkan 

kepada seluruh pelanggan baik dalam pembelian atau purna jual 

dan memberikan nilai tambah kepada pemegang saham, karyawan 

dan rekan bisnis.   

3. Struktur organisasi keseluruhan PT. Bintang Kharisma Jaya di 

Bandar Lampung  

Struktur organisai adalah susunan yang terdiri dari sekelompok 

orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Suatu organisasi 

baik organisasi pemerintah maupun swasta atau badan usaha lain merasa 

perlu adanya struktur organisasi, karena adanya struktur organisasi dapat 

dilihat hubungan satu sama lainnya dari keseluruhan fungsi, tugas, dan 

wewenang serta tanggung jawab yang harus dijalankan oleh karyawan 

atau satuan-satuan yang ada didalam organisasi tersebut. 

Terselenggaranya pengelolaan organisasi cabang/unit, diperlukan 

suatu susunan organisasi sebagai gambaran struktural manajemen, pada 

PT. Bintang Kharisma Jaya Bandar Lampung dipimpin oleh seorang 

kepala divisi dan diawasi oleh kepala cabang yang dibantu oleh 

seperangkat organisasi kebawah sesuai dengan struktur organisasi yang 

ditentukan.   
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi bengkel AHASS Bintang 

Kharisma Jaya Bandar Lampung tahun 2016. 
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4. Tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian struktur organisasi 

pada bengkel AHASS Bintang Kharisma Jaya Bandar Lampung  

1) Kepala Cabang  

a) Mengawasi secara teknis pelaksanaan kegiatan yang sedang 

berjalan didalam perusahaan  

b) Menyusun program kerja  

c) Menjalin hubungan kerjasama dengan para relasi  

d) Bertugas memikirkan kemungkinan perkembangan perusahaan 

2) Kepala Bengkel 

a) Tugas kepala bengkel adalah berperan aktif dan bekarja sama 

dalam membantu kepala cabang mengawasi pelaksanaan kegiatan 

yang berjalan di perusahaan dan memikirkan kemungkinan-

kemungkinan perkembangan usaha yang dijalanakan oleh 

peusahaan. 

3) Front Desk 

a) Menyambut konsumen yang datang ke bengkel dan membuat WO 

(Work Order) 

b) Mencatat keluhan-keluhan yang ada pada sepeda motor konsumen 

c) Memberikan informasi kepada konsumen mengenai harga service 

dan harga sparepart 

d) Membuat nota penjualan dan pembelian setiap terjadi transaksi 

e) Mencatat data pelanggan 

f) Mencatat barang yang masuk dan keluar 
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g) Membuat laporan pembelian, persediaan barang dan melaporkanya 

kepada kepala mekanik 

h) Mengawasi sisa barang yang ada dan segera melakukan penyetokan 

sehingga tidak terjadi keterlambatan persediaan barang 

4) Tugas Part Man 

a) Melakukan order parts ke Sub Depo atau TAM, baik untuk 

keperluan gudang parts maupun parts pesanan Indirect.  

b) Melakukan follow-up atas order yang telah dibuat sehingga dapat 

memberikan informasi yang akurat terhadap parts pesanan next 

internal customer. 

c) Mencatat order atau permintaan yang tidak dapat dipenuhi, dan 

melakukan follow-up kepada next internal customer atas kondisi 

order tersebut. 

d) Menerima dan memeriksa parts yang datang sesuai dengan kondisi 

fisik dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. 

e)  Menginformasikan kepada next internal customer apabila parts 

yang dipesan telah tersedia. 

f) Menyimpan parts untuk stock sesuai dengan lokasi yang telah 

ditetapkan, membuat lokasi baru untuk parts baru dan menyimpan 

parts pesanan indirect di intransit area. 

g) Memelihara dan menjaga kondisi fisik stock parts dan menjaga 

kebersihan lokasi dan ruang yang ada di gudang. 

h) Mengatur lay out gudang agar menjadi efektif dan efisien. 
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i) Melakukan evaluasi terhadap lokasi dan penempatan parts di 

gudang, evaluasi parameter-parameter dan update terhadap data-

data inventory yang berhubungan dengan standar pengelolaan 

Honda  parts. 

j) Mengelola stock sesuai standar-standar dan target inventory yang 

telah ditetapkan. 

k) Memberikan informasi-informasi yang diperlukan oleh next 

internal customer dalam bidang parts, seperti  informasi harga, 

stock, kondisi order dan kedatangan parts pesanan. 

l) Membuat, melakukan register, filing dan menyimpan dokumen-

dokumen order, penerimaan, pengeluaran, claim, transfer, berita 

acara dan laporan-laporan yang berhubungan dengan bidang 

kerjanya. 

m)  Memberikan saran, usulan dan berkonsultasi dengan kepala 

bengkel dalam mencari solusi terhadap masalah parts. 

5) Tugas Service Advisor 

a) Bertanggung jawab melayani kebutuhan pelanggan yang datang 

dan keluar bengkel dengan  mendengarkan, menganalisa, dan 

menjelaskan tentang kerusakan kendaraan, membuat PKB dan 

estimasi waktu serta biaya untuk mencapai kepuasan pelanggan, 

serta menjaga kerapian data-data kendaraan pelanggan. 

b) Melayani pelanggan, yaitu menganalisa kerusakan dan memeriksa 

kendaraan, serta menjelaskan hasil pemeriksaan pada pelanggan. 
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c) Memasukkan data keluhan pelanggan mengenai kondisi kendaraan 

pelanggan ke komputer. 

d) Membuat Perintah Kerja Bengkel ( PKB ). 

e) Membuat penawaran dari pekerjaan perbaikan kendaraan atau 

estimasi biaya dan waktu perbaikan pada pelanggan. 

f) Menginformasikan pekerjaan tambahan (bila ada) kepada 

pelanggan beserta estimasi biaya dan waktu tambahan yang 

diperlukan. 

g) Memeriksa kendaraan yang telah diperbaiki, apakah sesuai dengan 

Perintah Kerja Bengkel ( PKB ). 

h) Melakukan test drive dan memeriksa keberadaan parts bekas di 

dalam kendaraan. 

i) Menyerahkan kembali kendaraan pada pelanggan dalam keadaan 

bersih berikut parts bekas sesuai dengan Form Pemeriksaan 

Kendaraan ( FPK ). 

j) Melakukan follow up ke pelanggan setelah 2-3 hari kendaraan 

diperbaiki di bengkel. 

k) Mengingatkan pelanggan untuk melakukan perawatan berkala 

berikutnya pada saat selesai perawatan / perbaikan. 

l) Mengisi data „account number‟ untuk setiap perawatan yang telah 

selesai dikerjakan yang dipakai sebagai dasar perhitungan biaya 

perawatan. 
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6) Tugas Kepala Mekanik 

a) Menjaga dan merawat kebersihan kendaraan THS beserta 

perlengkapannya (Part, Equipment, PKB manual, Hand tool set).  

b) Memahami dan melaksanakan tugas pengerjaan kendaraan 

dirumah pelanggan sesuai perintah dari Koordinator THS.  

c) Menemui pelanggan dengan ramah, sopan, dan kekeluargaan.  

d) Mendengarkan keluhan pelanggan dengan melakukan pertanyaan 

5W2H.  

e) Melakukan diagnosa pada kendaraan pelanggan.  

f) Menyarankan pelanggan untuk melaksanakan perbaikan 

kendaraan sesuai keluhan, dan mendapat persetujuan pelanggan 

bila mungkin melaksanakan perawatan berkala.  

g) Melakukan pekerjaan yang telah disetujui pelanggan.  

h) Menjaga kualitas pekerjaan dan pelayanan  

i) Melaksanakan BST.  

j) Menjaga kebersihan dan keamanan kendaraan pelanggan.  

k) Mencatat semua pengeluaran Spare part dan Bahan yang telah 

digunakan dan dikeluarkan dari Gudang THS beserta nomor Part 

dan nomor Bahan.  

l) Memberikan Angket THS kepada pelanggan untuk penilaian 

Kualitas kerja yang telah dilakukan . 

m) Melaksanakan final check pada kendaraan yang telah selesai 

dikerjakan. 
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7) Tugas Mekanik 

a) Mengerjakan perbaikan / perawatan kendaraan sesuai perintah yang 

ada pada PKB, sesuai dengan standar pengerjaan dan standar K3 

yang berlaku. 

b) Mencatat pekerjaan yang dilakukan di kolom PKB dan mencatat 

waktu kerja (waktu mulai dan waktu penyelesaian pekerjaan) pada 

kertas kerja atau Check sheet yang berlaku untuk menentukan flate 

rate. 

c) Menginformasikan kerusakan yang ditemukan diluar PKB pada 

Foreman / Kartu untuk ditindak lanjuti. 

d) Memeriksa ulang hasil kerjanya dan menyerahkan PKB yang telah 

diisi kepada Kepala Regu / Foreman untuk diperiksa. 

e) Memelihara (menjaga kebersihan dan kelengkapan) peralatan kerja, 

menjaga kerapian dan kebersihan tempat kerjanya. 

5. Bidang Usaha PT. Bintang Kharisma Jaya Bandar Lampung  

Usaha yang dikalola oleh PT. Bintang Kharisma Jaya yaitu 

penjualan sepeda motor honda, service, dan penjualan suku cadang. 

a) Penjualan  

Dalam kegiatan usaha penjualan sepeda motor, PT. Bintang 

Kharisma Jaya melayani penjualan kendaraan bermotor secara tunai 

maupun kredit merk Honda. 

b) Service 

PT. Bintang Kharisma Jaya melayani service kendaraan 

bermotor merek Honda baik masih dalam masa garansi maupun sudah 
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tidak bergaransi. Bagian service PT. Bintang Kharisma Jaya ditangani 

oleh ahli yang sudah berpengalaman dibidang perbaikan dan 

perawatan sepeda motor Honda. 

c) Penjualan Suku Cadang (Spare Part)  

PT. Bintang Kharisma Jaya menjual suku cadang asli, 

bergaransi dan berkualitas baik. Hal ini dilakukan oleh PT Bintang 

Kharisma Jaya untuk memberikan suku cadang terbaik kepada para 

konsumen yang mambutuhkan suku cadang asli Honda.  

Perusahaan menetapkan kebijakan ini agar PT. Bintang 

Kharisma Jaya dapat menjadi pilihan dan solusi yang baik bagi para 

konsumennya. Sebagai perusahaan yang baik dan memiliki tenaga ahli 

dalam penjualan, service bengkel dan penjualan suku cadang. Tidak 

hanya itu,  para staf administrasi PT. Bintang Kharisma Jaya sudah 

melalui tahap pengujian sebagai staf administrasi yang profesional 

dengan melakukan pelatihan kepada seluruh karyawanya.  

Hal ini dilakukan agar tidak ada kesalahan dalam mengelola 

data penjualan sepeda motor kepada konsumen yang dapat merugikan 

perusahaan. Memberikan pengarahan kepada para administrasi untuk 

mengetahui tipe dan harga sepeda motor agar mempermudah proses 

pengisian data konsumen dalam memberikan pelayanan yang baik. 

B. Karateristik Responden 

Sebelum melakukan tahap analisa data, terlebih dahulu penulis akan 

memberikan penjelasan mengenai keterangan-keterangan responden dalam 

penelitian ini. 
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1. Nama Responden, Usia, dan Pekerjaan 

Tabel 4.1 

Distribusi Responden Berdasarkan Nama, Usia dan Pekerjaan. 

No Nama Responden Usia Pekerjaan 

1 A Nur Wahidi 45 thn Pedagang 

2 Aang Kurnaidi 26 thn Wiraswasta 

3 Abdul Hamid 25 thn Pegawai  

4 Acep Bachtiar 29 thn Wiraswasta 

5 Ahmad Nur Sodiq 18 thn Pelajar  

6 Arif Rahman 25 thn Karyawan 

7 Asep Budiman 25 thn Wiraswasta 

8 Aziz Maulana 20 thn Mahasiswa  

9 Christian Haganta S 17 thn Pelajar 

10 Dadang  40 thn OB 

11 Danni Ardilas 21 thn Mahasiswa 

12 Deka Agustina 20 thn Mahasiswi 

13 Dina Pratiwi 17 thn  Pelajar 

14 Fadhi Alamsyah 20 thn Wiraswasta 

15 Fauzan Abdul Rozaq 18 thn Pelajar  

16 Haqqo Perdana 22 thn Karyawan  

17 Herman  41 thn Karyawan 

18 Ilham Suryang 30 thn PNS 

19 Imron Rosyadi 28 thn Wiraswasta 



82 
 

20 Indah Safitri 23 thn Mahasiswa 

21 Joni  28 thn Pegawai 

22 M Sholihin 32 thn Guru 

23 M. Khoirudin 29 thn Wiraswasta 

24 Mahmud Sahroni, M.Pd. 27 thn Dosen  

25 Margito  48 thn Petani 

26 Marsono  42 thn Tani 

27 Maryudi  39 thn Dosen  

28 Marzeli Pangestika 33 thn Pedagang  

29 Muhammad Ari 39 thn Karyawan  

30 Ngatijo  39 thn Pedagang  

31 Novita Sari 22 thn Mahasiswa  

32 Pitrianto  43 thn Wiraswasta 

33 Rahmanita Sari 37 thn Pedagang 

34 Rihal Hadi 25 thn Pedagang 

35 Sepri Ariyanti 23 thn IRT 

36 Sugiarso  40 thn Guru  

37 Sujadi  28 thn Wiraswasta 

38 Sumirah  38 thn Wiraswasta 

39 Suroto  43 thn Petani  

40 Syafrizal Darmawan 26 thn Swasta  

41 Untung  46 thn Tani  

42 Wargono  43 thn Tani  
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43 Zakiyah  33 thn Guru  

Sumber : Data Primer diolah pada tahun 2016 

Berdasarkan keterangan dari tabel 4.1 tersebut dapat diketahui 

bahwa responden dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan 

kuesioner kepada pelanggan service di bengkel AHASS Bintang 

Kharisma Jaya sebanyak 43 orang. Adapun penelitian pada pelanggan 

berusia antara 17-48 tahun yang terbagi kedalam beberapa profesi. 

Pelanggan yang berprofesi sebagai pelajar atau mahasiswa berjumlah 9 

orang atau sebesar 21%, 4 orang atau sebesar 9% berprofesi sebagai 

petani, 14 orang atau sebesar 33% berprofesi sebagai PNS atau 

karyawan,  dan 16 orang atau sebesar 37% berprofesi sebagai 

wiraswasta. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan di 

bengkel AHASS Bintang Kharisma Jaya berprofesi sebagai karyawan 

dan wiraswasta. 

2. Jenis Kelamin 

Tabel 4.2 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah  % 

1 Laki-laki 33 77 % 

2 Perempuan 11 23 % 

Total 43 100% 

 Sumber : Data Primer diolah pada tahun 2016 

Tabel 4.2 berikut menunjukkan bahwa responden dengan jenis 

kelamin laki-laki sebanyak 33 orang atau sebesar 77% dan responden 
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dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 11 orang atau sebesar 23%. 

Perbedaan jumlah laki-laki dan perempuan sebesar 51%. 

1. Gambaran Distribusi Jawaban Responden 

1) Variabel People (X1) 

Distribusi jawaban responden berdasarkan variabel people 

dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini. 

Tabel 4.3 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel People (X1) 

No Pertanyaan SL SR TKD JR TP Total 

F % F % F % F % F % F % 

1 X1.1 20 47 23 53 0 0 0 0 0 0 43 100 

2 X1.2 17 40 26 60 0 0 0 0 0 0 43 100 

3 X1.3 16 37 20 47 7 16 0 0 0 0 43 100 

4 X1.4 18 42 20 47 3 7 2 4 0 0 43 100 

Sumber : Data primer diolah pada tahun 2016 

Berdasarkan data di atas, sebagian besar responden 

memberikan jawaban selalu. Dimana hasil terbanyak terdapat pada 

item X1.2 yaitu unsur kecakapan karyawan dalam bekerja. Cakap 

artinya mampu atau profesional dalam bekerja. Hal ini berarti 

karyawan sungguh-sungguh dalam menjalankan apa yang telah 

diamanahkan sebagai pilihan pelanggan bengkel AHASS Bintang 

Kharisma Jaya Bandar Lampung sebanyak 60 % atau sebanyak 26 

pilihan. Dan hasil terkecil atau memilih terkadang terdapat pada 

item X1.3 yaitu karyawan belum mampu menjaga hubungan baik 

dengan pelanggannya sebesar 16% atau sebanyak 7 pilihan, dapat 

disimpulkan bahwa pelanggan memilih bengkel AHASS Bintang 
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Kharisma Jaya karena kecakapan karyawan dalam bekerja yaitu 

karyawan dapat dikatakan memiliki kredibilitas yang tinggi dalam 

penanganan service sehingga menghasilkan service yang bagus 

dan tidak mengecewakan pelanggan. 

2) Variabel Proses (X2) 

Distribusi jawaban responden berdasarkan variabel proses 

dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini. 

Tabel 4.4 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Proses (X2) 

No Pertanyaan SL SR TKD JR TP Total 

F % F % F % F % F % F % 

1 X2.1 10 23 28 65 5 12 0 0 0 0 43 100 

2 X2.2 8 19 19 44 16 37 0 0 0 0 43 100 

3 X2.3 8 19 13 30 20 47 2 4 0 0 43 100 

4 X2.4 7 16 11 26 23 54 1 2 1 2 43 100 

Sumber : Data primer diolah pada tahun 2016 

Berdasarkan data di atas, sebagian besar responden 

memberikan jawaban sering. Dimana hasil terbanyak terdapat pada 

item X2.1 yaitu unsur karyawan melakukan penerimaan service 

dengan baik sebagai pilihan pelanggan melakukan service di 

bengkel AHASS Bintang Kharisma Jaya sebanyak 65 % atau 

sebanyak 28 pilihan. Dan hasil terkecil atau memilih jarang atau 

tidak pernah terdapat pada item X2.3 yaitu pelanggan belum 

mendapatkan ruang tunggu service yang nyaman sebesar 47% atau 

sebanyak 20 pilihan, dapat disimpulkan bahwa pelanggan memilih 

bengkel AHASS Bintang Kharisma Jaya karena karyawan 
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melakukan penerimaan service dengan baik. Selain itu pelanggan 

juga mendapatkan fasilitas-fasilitas lainnya yaitu soft drink dan 

ruang tunggu yang nyaman. hal ini mengindikasikan bahwa proses 

dalam program CRM berjalan dengan baik dan memungkinkan 

pelanggan masih akan kembali lagi untuk service secara teratur di 

bengkel AHASS Bintang Kharisma Jaya. 

3) Variabel Teknologi (X3) 

Distribusi jawaban responden berdasarkan variabel proses 

dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini. 

Tabel 4.5 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Teknologi (X3) 

No Pertanyaan SL SR TKD JR TP Total 

F % F % F % F % F % F % 

1 X3.1 6 14 8 19 27 63 2 4 0 0 43 100 

2 X3.2 4 9 7 16 11 26 8 19 13 30 43 100 

3 X3.3 23 53 15 35 5 12 0 0 0 0 43 100 

4 X3.4 12 28 14 33 16 37 1 2 0 0 43 100 

Sumber : Data primer diolah pada tahun 2016 

Berdasarkan data di atas, sebagian besar responden 

memberikan jawaban selalu. Dimana hasil terbanyak terdapat pada 

item X3.3 yaitu bengkel AHASS Bintang Kharisma jaya 

menyediakan layanan pemesanan service via telepon, sms atau 

bbm sebagai pilihan pelanggan melakukan service di bengkel 

AHASS Bintang Kharisma Jaya sebanyak 53 % atau sebanyak 23 

pilihan. Dan hasil terkecil atau memilih jarang atau tidak pernah 

terdapat pada item X3.2 yaitu layanan media sosial belum 
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memberikan efek yang positif terhadap pelanggan dalam 

mendapatkan informasi yang lebih tentang bengkel AHASS 

Bintang Kharisma Jaya sebesar 30% atau sebanyak 13 pilihan, 

dapat disimpulkan bahwa pelanggan memilih bengkel AHASS 

Bintang Kharisma Jaya karena adanya kemudahan dalam 

pemesanan service melalui call center, sms atau bbm sehingga 

pelanggan dapat menghemat waktu untuk menunggu antrean 

karena dapat memesan diawal. 

4) Variabel Loyalitas Pelanggan (Y) 

Distribusi jawaban responden berdasarkan variabel proses 

dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini. 

Tabel 4.6 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Loyalitas Pelanggan 

(Y) 

No Pertanyaan SL SR TKD JR TP Total 

F % F % F % F % F % F % 

1 Y.1 3 7 17 40 18 42 4 9 1 2 43 100 

2 Y.2 2 4 15 35 12 28 8 19 6 14 43 100 

3 Y.3 17 40 17 40 7 16 2 4 0 0 43 100 

4 Y.4 25 58 10 23 5 11 3 6 1 2 43 100 

Sumber : Data primer diolah pada tahun 2016 

Berdasarkan data di atas, sebagian besar responden 

memberikan jawaban selalu. Dimana hasil terbanyak terdapat pada 

item Y.4 yaitu pelanggan melakukan service motor secara teratur di 

bengkel AHASS Bintang Kharisma Jaya sebesar 58% atau sebanyak 

25 pilihan. Hasil terkecil atau memilih tidak setuju terdapat pada item 
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Y.2 yaitu unsur pelanggan merekomendasikan orang lain untuk 

melakukan service motor di bengkel AHASS Bintang Kharisma Jaya  

sebesar 19% atau sebanyak 8 pilihan, dapat disimpulkan bahwa 

nasabah loyalitas menggunakan jasa service karena pelanggan sering 

mendapatkan pemberitahuan jadwal service secara teratur sehingga 

mengingatkan pelanggan untuk service kembali dan hasilnya sebagian 

besar pelanggan secara teratur service di begkel AHASS Bintang 

Kharisma Jaya dalam 2,3 atau 4 bulan sekali. 

2. Pengolahan Data 

a. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas 

1) Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan suatu 

item dalam kuesioner atau skala yang ingin diukur. Validitas item 

ditunjukkan dengan adanya dukungan terhadap skor total. Dalam 

penentuan valid atau tidaknya item yang digunakan, kegiatan yang 

harus dilakukan adalah membandingkan r hitung dengan r tabel, 

dimana taraf signifikansi yang digunakan adalah 0.05 dengan 

N=43. 

Untuk mengetahui tingkat validitas tersebut, maka akan 

dilakukan terlebih dahulu perhitungan statistik dengan 

menggunakan program SPSS. Adapun hasil output perhitungan uji 

validitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 4.7 

Uji Validitas Variabel X dan Y 

 

Item Pertanyaan rhitung rtabel Kesimpulan 

Item1.1 0,484 0,301 Valid 

Item1.2 0,425 0,301 Valid 

Item1.3 0,628 0,301 Valid 

Item1.4 0,369 0,301 Valid 

Item2.1 0,428 0,301 Valid 

Item2.2 0,661 0,301 Valid 

Item2.3 0,642 0,301 Valid 

Item2.4 0,573 0,301 Valid 

Item3.1 0,641 0,301 Valid 

Item3.2 0,574 0,301 Valid 

Item3.3 0,344 0,301 Valid 

Item3.4 0,450 0,301 Valid 

Item4.1 0,585 0,301 Valid 

Item4.2 0,661 0,301 Valid 

Item4.3 0,564 0,301 Valid 

Item4.4 0,483 0,301 Valid 

Sumber : data primer tahun 2016 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, secara keseluruhan item 

pertanyaan pada variabel X dan Y dapat dinyatakan valid karena 

seluruh item pertanyaan memiliki nilai yang lebih besar dari hasil r 

tabel sebesar 0.301. 
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2) Uji Reabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi alat 

ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap 

konsisten jika pengukurannya diulang. Dalam hal ini uji 

reliabilitas dilakukan dengan menggunakan metode Cronbach’s 

Alpha, dengan kriteria bahwa tingkat alpha hitung lebih besar dari 

koefisien Alpha Cronbach sebesar 0,70 maka data yang diujikan 

memiliki tingkat reabilitas yang baik. Adapun perhitungan tingkat 

alpha dilakukan dengan menggunakan program SPSS 17.0. 

Adapun hasil dari perhitungannya dapat terlihat pada hasil output 

SPSS pada lampiran. 

Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada output Reliability 

Statistics. Dimana hasil yang diperoleh dari nilai Cronbach’s 

Alpha sebesar 0,822 dan karena hasil tersebut lebih dari nilai 

koefisien Alpha Cronbach sebesar 0,70 maka dapat disimpulkan 

bahwa alat ukur dalam penelitian tersebut reliabel. 

b. Hasil Uji Asumsi Klasik  

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan teknik 

statistik kolmogrov-smirnov. Data dinyatakan berdistribusi normal 

pada grafik Normal Q-Q Plot yang terdapat pada lampiran. Yaitu 

data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal tersebut, sehingga dapat disimpukan bahwa distribusi 

data adaah normal. 
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2) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi adalah pengujian yang dimaksudkan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara residual 

pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model 

regresi. Syarat yang harus terpenuhi dalam pengujian ini adalah 

tidak adanya autokorelasi pada model regresi. Metode pengujian 

yang digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW). 

Adapaun ketentuan dan hipotesis harus dipenuhi dalam pengujian 

ini telah dijelaskan pada bab sebelumnya., dan untuk lebih jelas 

atas hasil dari uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel terlampir. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .479
a
 .230 .170 2.708 2.425 

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber : data primer tahun 2016 

 

Berdasarkan output diatas, nilai DW yang dihasilkan dari 

model regresi adalah 2,425. Sedangkan dengan melihat tabel d 

(Durbin-Watson) dengan nilai signifikansi 0.05 dan jumlah data 

(n) = 43 serta jumlah variabel independen (k) = 3 menghasilkan 

nilai dl sebesar 1,383 dan du sebesar 1,666 sedangkan pada nilai 

4-du dan 4-dl adalah 2,334 dan 2,617. Nilai-nilai tersebut 
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memberikan penjelasan bahwa nilai DW (2,425) terletak antara 

nilai 4-du dan 4-dl, sehingga kesimpulan yang terdapat pada uji 

autokorelasi tersebut adalah tidak memiliki kesimpulan yang pasti. 

Artinya, pada hasil uji outokorelasi penelitian ini dapat 

menghasilkan terjadinya masalah autokorelasi dan dapat juga  

tidak terdapat masalah autokerelasi. 

c. Hasil Uji Hipotesis 

1) Teknik Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk 

menggambarkan nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel 

independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk 

mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan 

dependen. Regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.8 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.319 4.295  .307 .760 

X1 .412 .271 .247 2.810 .136 

X2 .078 .234 .061 1.336 .739 

X3 .364 .201 .297 2.521 .078 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber : data primer tahun 2016 
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Berdasarkan tabel 4.14 diatas, terdapat tiga hal yang dapat 

dijelaskan mengenai hubungan antara people (X1), proses (X2), dan 

teknologi (X3) terhadap loyalitas pelanggan (Y), yaitu sebagai berikut: 

a) Konstanta sebesar 1.319, artinya adalah jika people (X1), 

proses (X2), dan teknologi (X3) nilainya adalah nol, maka 

tingkat loyalitas pelanggan (Y) nilainya adalah 1.319. 

b) Koefisien regresi variabel people (X1) sebesar 0.412, artinya 

adalah jika people mengalami peningkatan sebesar 1% maka 

loyalitas pelangan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 

41,2% dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. 

Koefisien bernilai positif berarti terjadi hubungan positif antara 

people dan loyalitas pelanggan. Semakin tinggi tingkat kerja 

karyawan maka akan semakin meningkat loyalitas pelanggan 

kepada perusahaan. 

c) Koefisien regresi variabel proses (X2) sebesar 0.078, artinya 

jika insentif mengalami peningkatan sebesar 1% maka loyalitas 

pelanggan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 7,8% 

dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. 

Koefisien bernilai positif berarti terjadi hubungan positif antara 

proses dan loyalitas pelanggan. Sehingga proses pelayanan baik 

maka akan meningkat loyalitas pelanggan. 

d) Koefisien regresi variabel teknologi (X3) sebesar 0.364, artinya 

jika teknologi mengalami peningkatan sebesar 1% maka 

loyalitas pelanggan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 
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36,4% dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. 

Koefisien bernilai positif berarti terjadi hubungan positif antara 

teknologi dan loyalitas pelanggan. Semakin baik teknologi 

yang ada maka akan semakin meningkat loyalitas pelanggan. 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh tersebut pula, 

maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 1.319+ 0.412X1 + 0.078X2 + 0.364X3 

2) Uji F (simultan) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara bersama-sama atau simultan berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen (Y). Hasil uji F dapat dilihat 

pada output ANOVA berikut ini. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji F 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 85.185 3 28.395 3.873 .016
a
 

Residual 285.931 39 7.332   

Total 371.116 42    

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 

b. Dependent Variable: Y 

 Sumber : data primer tahun 2016 

 

Berdasarkan data pada kolom F diatas nilai Fhitung  diperoleh 

nilai 3,873. Sedangkan pada Ftabel diperoleh nilai dari df 1 (jumlah 
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variabel – 1) atau 4 – 1 = 3 dan df 2 (n – k – 1) atau 43 – 3 – 1 = 39 

pada tabel F yang menghasilkan nilai Ftabel sebesar 2,87. Nilai 

tersebut menjelaskan bahwa nilai Fhitung> Ftabel  sebesar 3,873> 2,87 

sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang 

berarti people, proses, dan teknologi secara bersama-sama memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

3) Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase 

sumbangan pengaruh variabel people, proses, dan teknologi secara 

serentak terhadap variabel loyalitas pelanggan (Y). Hasil R2 dalam 

penelitian ini dapat terlihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .479
a
 .630 .170 2.708 2.125 

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 

b. Dependent Variable: Y 

 

 Hasil analisis determinasi dapat dilihat pada output Model 

Summary dari hasil analisis regresi linier berganda. Berdasarkan 

output tersebut diperoleh nilai R
2
 (R Square) sebesar 0,630 atau 

63%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh 

people, proses, dan teknologi (variabel Independen) terhadap 

loyalitas pelanggan (variabel dependen) sebesar 63% atau variabel 
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independen (people, proses, dan teknologi) yang digunakan mampu 

menjelaskan sebesar 63% terhadap variabel dependennya (loyalitas 

pelanggan), sedangkan 37% dipengaruhi atau dijelaskan oleh 

variabel lainnya yang tidak terdapat dalam penelitian ini. 

4) Uji T (parsial atau individu) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi pada people, proses, dan teknologi secara parsial atau secara 

keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Hasil dalam pengujian ini dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut ini. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji T 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.319 4.295  .307 .760 

X1 .412 .271 .247 2.810 .136 

X2 .078 .234 .061 1.336 .739 

X3 .364 .201 .297 2.521 .078 

a. Dependent Variable: Y 

 Sumber : data primer tahun 2016 

 

Sebelum menyimpulkan hipotesis yang diterima, terlebih 

dahulu menentukan ttabel dengan taraf signifikansi 5% : 2 = 2.5% (uji 

2 sisi) dan derajat kebebasan (df) n – k – 1 atau 43 – 3 – 1 = 39. 

Dengan pengujian dua sisi tersebut hasil yang diperoleh untuk ttabel 
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sebesar 2,023. Sedangkan untuk thitung pada variabel people, proses, 

dan teknologi sebesar 2,810; 1,336; dan 2,521. Berdasarkan hasil 

tersebut maka thitung pada variabel people dan teknologi lebih besar 

dari ttabel (2,023) sehingga dapat disimpulkan bahwa people dan 

teknologi secara parsial berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. 

Sedangkan pada variabel proses yang nilai thitungnya sebesar 1,336 

lebih kecil dari nilai ttabel yang sebesar 2,023, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Ho pada proses diterima, dan berarti proses 

secara parsial tidak berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. 

C. Analisa dan Pembahasan Hipotesis 

1. Implementasi Customer Relationship Management  di bengkel AHASS 

Bintang Kharisma Jaya Bandar Lampung 

Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian mengenai implementasi 

Customer Relationship Management terhadap Loyalitas Pelanggan di 

bengkel AHASS Bintang Kharisma Jaya Bandar Lampung. Program 

Customer Relationship management (CRM) merupakan salah satu 

program yang saat ini tengah marak dikembangkan  oleh hampir diseluruh 

perusahaan khususnya perusahaan jasa.  

CRM adalah program yang dijalankan untuk menjaga dan 

meningkatkan hubungan pelanggan. Program ini sebenarnya sudah 

dijalankan dari puluhan tahun yang lalu seperti perusahaan Mc Donald dan 

Holand Bakery. Perusahaan ini sukses dalam menjalankan usahanya 

karena mengutamakan pelanggan. Pelanggan sebagai fokus utama untuk 
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mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang yaitu loyalitas pelanggan 

yang menentukan keberlangsungan perusahaan. 

CRM ini merupakan program yang menitikberatkan pada 

pelanggan, yaitu bagaimana perusahaan menjalin hubungan yang baik 

dengan para pelanggannya. Hubungan yang baik ini akan dinilai oleh 

pelanggan dalam setiap titik sentuhan yang diberikan atau setiap interaksi 

yag terjadi dalam transaksi. Ketika pelanggan sudah merasakan 

kenyamanan dan mendapat layanan yang baik maka perusahaan akan 

memperoleh loyalitas pelanggan. 

Adapun penerapan CRM pada bengkel AHASS Bintang Kharisma 

Jaya adalah sebagai berikut: 

a. Unsure People atau karyawan 

People merupakan unsur utama dalam menjalankan program 

CRM, karena CRM sebenarnya adalah bagaimana mengelola 

hubungan atau  relasi antara manusia sehingga diperlukan 

“personal touch ” atau sentuhan-sentuhan pribadi dan manusiawi. 

Diperlukan “attitude” dan semangat dari dalam pelaku bisnis 

untuk lebih proaktif menggali dan mengenal pelanggannya agar 

dapat mengetahui apa yang dibutuhkan dan diinginkan pelanggan 

sehingga mereka merasa puas menggunakan jasa atau produk 

perusahaan.  

Dalam perusahaan sikap profesionalisme karyawan menjadi 

indikator utama menentukan keberhasilan CRM. Selain cakap 

dalam bekerja, karyawan harus mampu menjaga hubungan  baik 
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kepada para pelanggan dan bekerja sungguh-sungguh sesuai 

dengan tugas masing-masing. Bekerja sungguh-sungguh dengan 

tidak sering absen dan  bermalas-malasan. Didukung dengan 

adanya absensi para karyawan sehingga karyawan enggan untuk 

melakukan ketidak disiplinan dalam bekerja. Penyambutan serta 

sikap sopan santun para karyawan menciptakan hubungan baik 

dengan para pelanggan semakin dekat. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada kepala bengkel 

AHASS Bintang Kharisma Jaya menuturkan bahwa program 

CRM mulai dijalankan satu tahun terakhir atas rekomendasi dan 

hasil study banding dibeberapa kota tentang penerapan CRM. 

Diakuinya bahwa semakin sulit melakukan penjualan sepeda 

motor karena jumlah kendaraan yang beredar semakin memenuhi 

daerah perkotaan. Oleh karena itu beliau berusaha untuk lebih 

fokus dibagian pemasaran jasa, yaitu service motor merek Honda. 

Kesuksesan AHASS di Bali dalam menjaga dan menumbuhkan 

pelanggannya dengan sistem CRM memotivasi AHASS Bintang 

Kharisma Jaya cabang Bandar Lampung untuk lebih 

menggerakkan sistem CRM. 

Unsur people adalah brain main dari sistem CRM yang akan 

menjalankan sistem melalui proses dan teknologi sebagai alat 

untuk mempercepat dalam setiap aktifitasnya yang berhubungan 

dengan pelanggan. Dalam implementasinya, para staf dan 

karyawan di bengkel AHASS Bintang Kharisma Jaya dibekali skil 
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dasar yang sama untuk melayani pelanggan berdasarkan tugas dan 

tanggungjawabnya masing-masing. Selain itu, para staf dan 

karyawan juga mengutamakan etika dalam setiap melayani 

pelanggannya seperti: selalu menjaga kebenaran,  kepercayaan, 

bekerja ikhlas, sungguh-sungguh, adil dan tidak mendzalimi 

pelanggan. 

b. Proses 

Desain proses bisnis untuk mencapai perbaikan yang 

dramatis baik dalam hal biaya, kualitas, pelayanan dan kecepatan. 

Baik proses usaha yang melibatkan pelanggan secara langsung 

maupun tidak. Proses dan aplikasi program CRM selain proses 

kemudahan transaksi yang ditawarkan kepada pelanggannya dan 

proses mendekatkan diri atau menjaga hubungan dengan 

pelanggan, perusahaan juga mengantisipasi beberapa langkah 

dalam hal keluhan pelanggan. 

Jika terdapat keluhan dari pelanggan terhadap pelayanan 

atau produk, perusahaan telah mempunyai beberapa standar 

prosedur yang dijalankan, untuk memudahkan proses penanganan 

complain pelanggan. Proses tersebut secara singkat dapat 

dijelaskan meliputi identifikasi, verifikasi, assess, negoisasi, 

action dan follow-up. 

Segala complain yang ada dan pernah terjadi, dicatat dan 

dimasukkan kedalam perusahaan, kemudian dianalisa dan dilihat 

keluhan mana yang paling sering muncul dan dari situ perusahaan 
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terus melakukan perbaikan-perbaikan meningkatkan kinerja 

perusahaan. Segala informasi mengenai pelanggan yang didapat 

tentu saja sangat dijaga kerahasiaannya.  

Dalam proses CRM atau menjaga hubungan dengan 

pelanggan, bengkel AHASS Bintang Kharisma Jaya mempunyai 

standar prosedure yang ditaati oleh para karyawannya sesuai 

dengan prinsip-prinsip etika yang berlaku yaitu selalu 

mengutamakan kebenaran, kepercayaan, kerja ikhlas, sungguh-

sungguh, dan adil. 

Dalam proses CRM di bengkel AHASS Bintang Kharisma 

Jaya terdapat beberapa prosedur yang dijalankan diantaranya: 

a) Seleksi perekrutan tenaga kerja 

b) Pelatihan/pembekalan skil dasar 

c) Input database pelanggan 

d) Mengolah data pribadi pelanggan kedalam komputer 

e) Menganalisis data (Menilai keinginan dan kebutuhan 

pelanggan) 

f) Menentukan kebijakan 

g) Follow up kembali data pelanggan yang sudah masuk 

h) Mempererat hubungan dengan bantuan sistem 

teknologi 

c. Teknologi 

Unsur teknologi merupakan faktor yang membantu dan 

mempercepat dalam mengoptimalkan faktor people dan proses 
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bisnis dalam aktivitas pengelolaan hubungan dengan pelanggan.  

Teknologi merupakan fasilitator dalam implementasi strategi 

CRM.  

Teknologi berfungsi untuk memfasilitasi akusisi 

pengetahuan pelanggan dan melakukan analisis secara mendalam 

tentang pelanggan. Pengetahuan yang dimiliki tentang pelanggan 

digunakan untuk memformulasikan strategi pemasaran dan 

perencanaan pemasaran sehingga perusahaan dapat 

mempertahankan pelanggan.  

Strategi ini menjadi faktor penting untuk mencapai 

keberhasilan perusahaan dalam membangun hubungan personal 

dengan pelanggan melalui bermacam metode komunikasi. Melalui 

interaksi dengan pelanggan, organisasi dapat mempertahankan dan 

memelihara hubungan dua belah pihak yang saling 

menguntungkan sehingga pada akhirnya loyalitas pelanggan dapat 

ditingkatkan melalui peningkatan nilai-nilai seperti kepercayaan, 

pengalaman pelanggan, dan keuntungan yang didapat. 

Teknologi CRM memungkinkan manajemen untuk 

mengelola data pelanggan dan membangun informasi serta 

pengetahuan tentang pelanggan mereka. Integrasi teknologi CRM 

seperti data werehouse, data mining dengan operasional front-end 

dan back-end menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam 

organisasi. Tanpa teknologi akan sangat sulit untuk 

mengimplementasikan strategi CRM karena interaksi pelanggan 
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dalam segala hal memerlukan penggunaan teknologi (e-mail, 

telepon, sms, bbm, wa, web, dan call centers). 

Teknologi CRM di bengke AHASS Bintang Kharisma Jaya 

sudah menyediakan werehouse sebagai salah satu media sosial 

dalam mendukung CRM. Adapun teknologi ini digunakan untuk 

memperlancar terciptanya hubungan pelanggan yang 

berkelanjutan. Ditambah dengan adanya jadwal pengingat service 

melalui sms, call center untuk complain pelanggan, dan juga 

media sosial menambah wawasan pengetahuan para pelanggan 

tentang bengkel AHASS Bintang Kharisma Jaya Bandar 

Lampung. 

2. Pengaruh Customer Relationship Management terhadap Loyalitas 

Pelanggan  

Konsep CRM tidak lepas dari konsep Relationship marketing. 

Konsep ini menyampaikan bahwa tujuan utama yang dibidik oleh semua 

strategi CRM adalah motif ekonomi, yaitu agar perusahaan mampu 

mengelola baseline konsumen untuk mengidentifikasi, memuaskan dan 

berhasil mempertahankan konsumen mereka yang paling menguntungkan 

dan konsumen menjadi loyal pada produk/jasa tersebut. 

CRM Pada level aplikasi diterapkan untuk aktifitas pemasaran, 

seperti segmentasi pasar, mendapatkan konsumen baru, mempertahankan 

kesetiaan konsumen, mengembangkan konsumen, menejemen kampanye 

penjualan, dan manajemen kesempatan. Namun pada tingkat strategis , 
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CRM dapat digunakan sebagai teknologi yang mendukung misi 

perusahaan dalam upaya meningkatkan orientasi  pada para pelanggannya. 

Data tentang konsumen yang mendukung strategi CRM dapat juga 

digunakan untuk berbagai kepentingan di dalam perusahaan tidak hanya 

untuk aktifitas pemasaran saja. Manjemen operasional dapat dimanfaatkan 

data konsumen untuk mendesaain produk atau layanan khusus bagi para 

konsumen.  

Manjemen SDM dapat menggunakan data pilihan konsumen untuk 

merekrut dan melatih staf yang melakukan tugas-tugas yang langsung 

berhubungan dengan para konsumennya. Manajemen riset dan 

pengembangan dapat pula menggunakan data konsumen untuk mengkaji 

produk-produk baru.  

CRM menekankan pada pendekatan untuk membangun portofolio 

melalui jalinan bisnis yang terbentuk dengan customer melalui interaksi, 

memberdayakan hubungan yang terbentuk  pembentukan jaringan dan 

meningkatkan komunikasi dengan tujuan untuk meningkatkan loyalitas 

customer. CRM menekankan kolaborasi antara perusahaan dengan para 

pelanggannya, hal ini yang paling membedakan CRM dengan konsep 

pemasaran secara umum. 

Dalam CRM ini terdapat beberapa faktor terciptanya hubungan 

pelanggan yang baik dalam perusahaan, yaitu: faktor people sebagai 

penggerak CRM, faktor Proses dalam menjalankan prosedure, dan 

teknologi sebagai faktor stimulus terciptanya komunikasi yang baik 

dengan pelanggan. 
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Adapun hasil penelitian yang diujikan kepada pelanggan bengkel 

AHASS Bintang Kharisma Jaya terkait dengan implementasi CRM dan 

pengaruhnya terhadap loyalitas pelanggan adalah sebagai berikut: 

a. Berdasarkan variabel (X) faktor-faktor CRM dengan nilai paling 

dominan jawaban selalu pada item X1.2 dengan pernyataan para staf 

dan karyawan cakap dalam bekerja di bengkel AHASS Bintang 

Kharisma Jaya sebesar 60 % atau sebanyak 26 responden mengatakan 

bahwa para karyawan dan mekanik memiliki kredibilitas yang tinggi 

dalam menjalankan pekerjaannya sehingga terjalin hubungan 

pelanggan yang kuat. Faktor kedua yang mempengaruhi CRM adalah 

pada unsur teknologi pada item X3.2 dengan pernyataan bengkel 

AHASS Bintang Kharisma Jaya menyediakan layanan sosial dan 

teknologi dalam mendukung prgram CRM yaitu adanya jadwal 

pengingat service dan booking service melalui call center, telepon, sms 

dan bbm serta facebook dengan persentase sebesar 53% atau sebanyak 

23 responden. Dari sini dapat dilihat bahwa pelanggan mendapatkan 

fasiitas kemudahan dengan adanya teknologi tersebut. Sedangkan 

menurut responden sebesar 23% atau sebanyak 10 responden 

mengatakan bahwa karyawan melakukan penerimaan dan penanganan 

keluhan pelanggan dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa proses 

CRM di bengkel AHASS Bintang Kharisma Jaya kurang memberikan 

pengaruh terhadap loyalitas pelanggan.  
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Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pengaruh CRM 

terhadap loyalitas pelanggan adalah unsure People yang professional 

dan dapat menjalin hubungan baik dengan pelanggan. 

Untuk variabel Y (loyalitas pelanggan) bahwa loyalitas 

pelanggan dengan jawaban yang paling dominan mengatakan selalu 

adalah item  Y.4 yaitu pelanggan melakukan service motor secara 

teratur di bengkel AHASS Bintang Kharisma Jaya sebesar 58% atau 

sebanyak 25 pilihan.  

Dari keterangan variabel di atas dapat disimpulkan bahwa  

loyalitas menggunakan jasa service di bengkel AHASS Bintang 

Kharisma Jaya karena kredibilitas yang dimiliki oleh para karyawan 

dan kepercayaan terhadap para karyawan dengan hasil service yang 

memuaskan. 

Selain itu teknologi sebagai alat utama yang mendukung 

terjalinnya komunikasi yang maksimal terhadap pelanggan 

menciptakan loyalitas terhadap pelanggan. 

b. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan yang sudah 

diolah menggunakan SPSS, bahwa didapatkan hasil uji analisis regersi 

linier berganda diperoleh Y = 1.319+ 0.412X1 + 0.078X2 + 0.364X3 

dengan artian bahwa hubungan antara people (X1), proses (X2), dan 

teknologi (X3) terhadap loyalitas pelanggan (Y), yaitu sebagai berikut: 

a) Konstanta sebesar 1.319, artinya adalah jika people (X1), proses 

(X2), dan teknologi (X3) nilainya adalah nol, maka tingkat loyalitas 

pelanggan (Y) nilainya adalah 1.319. 
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b) Koefisien regresi variabel people (X1) sebesar 0.412, artinya adalah 

jika people mengalami peningkatan sebesar 1% maka loyalitas 

pelangan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 41,2% dengan 

asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien bernilai 

positif berarti terjadi hubungan positif antara people dan loyalitas 

pelanggan. Semakin tinggi tingkat kerja karyawan maka akan 

semakin meningkat loyalitas pelanggan kepada perusahaan. 

c) Koefisien regresi variabel proses (X2) sebesar 0.078, artinya jika 

insentif mengalami peningkatan sebesar 1% maka loyalitas 

pelanggan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 7,8% dengan 

asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien bernilai 

positif berarti terjadi hubungan positif antara proses dan 

kesejahteraan karyawan. Sehingga proses pelayanan baik maka 

akan meningkatloyalitas pelanggan. 

d) Koefisien regresi variabel teknologi (X3) sebesar 0.364, artinya jika 

fasilitas mengalami peningkatan sebesar 1% maka loyalitas 

pelanggan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 36,4% dengan 

asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien bernilai 

positif berarti terjadi hubungan positif antara teknologi dan 

loyalitas pelanggan. Semakin baikteknologi yang ada maka akan 

semakin meningkat loyalitas pelanggan. 

c. Uji F (Simultan) 

Berdasarkan uji F (simultan) diatas nilai Fhitung  diperoleh nilai 

3,873. Sedangkan pada Ftabel diperoleh nilai dari df 1 (jumlah variabel 
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– 1) atau 4 – 1 = 3 dan df 2 (n – k – 1) atau 43 – 3 – 1 = 39 pada tabel 

F yang menghasilkan nilai Ftabel sebesar 2,87. Nilai tersebut 

menjelaskan bahwa nilai Fhitung> Ftabelsebesar 3,873> 2,87 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti 

people, proses, dan teknologi secara bersama-sama memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

d. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Berdasarkan uji determinasi diperoleh nilai R
2
 (R Square) sebesar 

0,630 atau 63%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan 

pengaruh people, proses, dan teknologi (variabel Independen) terhadap 

loyalitas pelanggan (variabel dependen) sebesar 63% atau variabel 

independen (people, proses, dan teknologi) yang digunakan mampu 

menjelaskan sebesar 63% terhadap variabel dependennya (loyalitas 

pelanggan). sedangkan 37% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel 

lainnya yang tidak terdapat dalam penelitian ini. 

e. Uji T 

Sebelum menentukan hipotesis yang diterima, terlebih dahulu 

menentukan ttabel dengan taraf signifikansi 5% : 2 = 2.5% (uji 2 sisi) 

dan derajat kebebasan (df) n – k – 1 atau 43 – 3 – 1 = 39. Dari hasil Uji 

T dengan pengujian dua sisi hasil diperoleh untuk ttabel sebesar 2,023. 

Sedangkan untuk thitung pada variabel people, proses, dan teknologi 

sebesar 2,810; 1,336; dan 2,521. Berdasarkan hasil tersebut maka thitung  

pada variabel people dan teknologi lebih besar dari ttabel (2,023) 

sehingga dapat disimpulkan bahwa people dan teknologi secara parsial 
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berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Sedangkan pada variabel 

proses yang nilai thitungnya sebesar 1,336 lebih kecil dari nilai ttabel yang 

sebesar 2,023, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho pada insentif 

diterima, dan berarti proses secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan. 

 Penerapan CRM mempunyai pengaruh yang cukup signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan. Adapun keuntungan yang diperoleh 

perusahaan adalah nilai ekuitas perusahaan semakin bertambah. 

People, proses dan teknologi menjadi satu-kesatuan sistem yang saling 

melengkapi. Unsur people atau para pelaku yang menggerakkan sistem 

CRM mempunyai peranan yang sangat penting didalam proses 

menumbuhkan dan mempertahankan pelanggan. Selain itu, teknologi 

juga memiliki peranan yang sangat dibutuhkan oleh faktor people dan 

proses sebagai alat yang memudahkan terjalinnya komunikasi yang 

baik dari pihak-pihak yang berkepentingan, baik internal maupun 

eksternal perusahaan.Oleh karena itu program CRM harus terus 

dikembangkan untuk mendapatkan pelanggan yang loyal.  

3 Impementasi Customer Relationship Management Terhadap Loyalitas 

Pelanggan Pada Bengkel AHASS Bintang Kharisma Jaya Dalam 

Perspektif Etika Bisnis Islam 

Hasil penelitian yang dilakukan memberikan penjelasan bahwa 

CRM berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan pada bengkel 

AHASS Bintang Kharisma Jaya Bandar lampung. Dari hasil uji t, secara 

persial mengatakan bahwa unsur people lebih berpengaruh dibanding 
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unsur proses dan teknologi. Dari hasil Uji T dengan pengujian dua sisi 

hasil diperoleh untuk ttabel sebesar 2,023. Sedangkan untuk thitung pada 

variabel people, proses, dan teknologi sebesar 2,810; 1,336; dan 2,521. 

Berdasarkan hasil tersebut maka thitung  pada variabel people dan teknologi 

lebih besar dari ttabel (2,023) sehingga dapat disimpulkan bahwa people dan 

teknologi secara parsial berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. 

Sedangkan pada variabel proses yang nilai thitungnya sebesar 1,336 lebih 

kecil dari nilai ttabel yang sebesar 2,023, jadi proses tidak begitu 

berpengaruh secara persial terhadap loyalitas pelanggan. 

Bagi perusahaan penerapan CRM merupakan sebuah peluang yang 

bagus untuk mempertahankan pelanggan dan memperoleh keuntungan 

jangka panjang. Pelanggan dalam hal ini akan memperoleh keuntungan 

yang lebih dari fasilitas tambahan dan kenyamanan, sehingga semakin 

meningkatkan kepercayaan akan layanan yang diberikan. 

Dalam mengatur dan mengarahkan tujuan perusahaan dibutuhkan 

adanya manajemen yang tepat. Manajemen yang baik akan tercipta jika 

dijalankan oleh orang-orang yang ahli. Begitu juga CRM akan berjalan 

dengan baik jika terjalin komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik 

dijalankan oleh orang sebagai brainmain dari sistem CRM. Untuk 

mengomunikasikan dengan baik diperlukan adanya etika.  

Etika merupakan seperangkat prinsip moral yang membedakan 

yang baik dan yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat 

normative karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau 

tidak boleh dilakukan oleh seseorang. 
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Bisnis dengan segala macam bentuknya terjadi dalam setiap 

kehidupan. Etika dalam perusahaan adalah suatu sistem yang terdiri dari 

berbagai aktivitas yang dirancang untuk mengarahkan pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan pernyataan komitmen dan tujuan 

perusahaan. 

CRM yang didalamnya terdapat sistem informasi sebagai alat untuk 

mempermudah proses terjalinnya komunikasi dengan baik sangat 

berkaitan. Etika komunitas dalam perusahaan merupakan satu 

kepercayaan, standar, atau pemikiran yang diterima seseorang, kelompok, 

atau komunitas tersebut. 

Etika disini digunakan untuk menganalisis efektifitas yang timbul 

dari penerapan sistem CRM. Usaha-usaha yang dilakukan perusahaan 

mengarah kepada peningkatan layanan  dan kepuasan pelanggan, serta 

usaha untuk menjauhkan dari usaha-usaha yang merugikan pihak 

perusahaan maupun pelanggan. Oleh karena itu etika  dalam CRM yang di 

dalamnya terdapat sistem informasi sangatlah perlu diperhatikan guna 

membangun komunikasi yang  baik untuk mempertahankan dan menarik 

pelanggan. 

Etika menjadi dasar penilaian pelanggan terhadap para karyawan 

mengenai baik atau tidaknya dalam bekerja. Etika menjalin hubungan 

dengan pelanggan harus didampingi dengan nilai-nilai Islam seperti 

adanya kebenaran (tidak ada dusta), kepercayaan, keikhlasan, 

persaudaraan,  dan keadilan. Nilai-nilai ini harus dimiliki oleh setiap 

karyawan sebagai bentuk keprofesionalannya dalam bekerja yang tidak 
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hanya berorientasi pada keuntungan saja tetapi sebagai bentuk 

kepatuhannya dalam menjalankan amanah.  

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa unsur people paling 

berpengaruh dalam pelakssanaan CRM terhadap loyalitas pelanggan di 

bengkel AHASS Bintang Kharisma Jaya. Unsur people adalah faktor 

utama dari sistem CRM yang menjalankan sistem melalui proses dan 

teknologi sebagai alat untuk mempercepat dalam setiap aktifitasnya yang 

berhubungan dengan pelanggan. Berdasarkan teori, unsur people 

merupakan sumber daya yang paling utama dalam menjalankan segala 

aktifitas termasuk dalam mengelola hubungan pelanggan. Oleh karena itu 

people berperan penuh dalam mensukseskan program CRM. 

Berdasarkan pandangan etika bisnis Islam, etika memiiki beberapa 

prinsip sebagai acuan dalam menillai sesuai atau tidak suatu tindakan yang 

diterapkan dalam komunitas tertentu. Ada beberapa prinsip etika yang 

dipakai dalam menilai bengkel AHASS Bintang Kharisma Jaya 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Kebenaran 

Pada prinsip kebenaran, bengkel AHASS Bintang Kharisma Jaya 

selalu mengedepankan prinsip kejujuran yang ditekankan kepada 

seluruh staf dan karyawan dalam setiap aktifitasnya, yaitu melayani 

pelanggan service mulai dari penerimaan sampai dengan penanganan 

keluhan pelanggan. Prinsip ini menjadi indikator utama dalam menilai 

dedikasi seseorang sehingga tidak adanya prinsip ini akan membawa 

kemudharatan bagi orang banyak terutama pelanggan.  
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Namun dalam prakteknya, masih terdapat beberapa hal yang 

dinilai kurang maksimal dalam menerapkan prinsip ini diantaranya 

yaitu: 1) pergantian sparepart yang dinilai pelanggan masih layak 

pakai namun terjadi pergantian saat service tanpa adanya konfirmasi 

terlebih dahulu, 2) masih ditemukan terjadinya perubahan kebijakan 

harga tanpa adanya informasi sebelumnya kepada pelanggan. Jika hal 

ini sering diakukan oleh bengkel AHASS Bintang Kharisma Jaya tidak 

menutup kemungkinan pelanggan akan merasa kecewa dan  membawa 

dampak negatif bagi perusahaan.  

Dalam menjaga hubungan dengan pelanggan, prinsip kebenaran 

adalah dasar nilai Islam. Islam sangat melarang adanya kebohongan 

dalam berbagai bentuk. Nilai ini berimplikasi pada pengaturan bisnis. 

Seorang businessmen harus berlaku jujur, benar dan lurus dalam 

melakukan semua aktivitas bisnisnya. Tidak boleh berlaku curang, 

mengumbar sumpah dan janji palsu. 

2. Kepercayaan  

Pada Prinsip kepercayaan Bengkel AHASS Bintang Kharisma 

Jaya mendapat apresiasi kepercayaan yang tinggi dihati para pelanggan 

yaitu melalui sistem booking tempat dan hasil service yang tidak 

mengecewakan. Fasilitas ini menjadi pilihan utama bagi para 

pelanggan khususnya yang sibuk dengan pekerjannya sehingga 

aktifitas masih dapat berjalan dengan baik tanpa harus menunggu 

berlama-lama saat service. Darisisni tercermin berjalannya proses 

CRM dengan baik karena komunikasi antara perusahaan berjalan 
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lancar melalui teknologi maupun aktifitas transaksi secara langsung 

kepada pelanggan.  

Untuk mendapatkan loyalitas pelanggan, nilai kepercayaan ini 

harus terus dibangun oleh perusahaan hingga tingkat kepercayaan 

maksimal dihati pelanggan. Oleh karena itu setiap karyawan harus 

memiliki sifat amanah untuk meningkatkan loyalitas pelanggan.  

Menurut Islam, kehidupan manusia dan semuanya bersumber pada 

kepercayaan. Islam secara langsung menganjurkan kepada para 

pengikutnya untuk menyadari arti kepercayaan dalam setiap 

langkahnya. Bisnis berkaitan juga dengan kepercayaan antara individu 

maupun kelompok. Semua aktivitas bisnis harus dilandasi oleh 

kepercayaan. Karena itu harus dibuat peraturan yang paling efisien 

yang digunakan sebagai sumber bisnisnya, agar aktivitas bisnis yang 

dilakukan tidak melanggar kepentingan masyarakat atau lingkungan 

sekitarnya.  

3. Keikhlasan  

Melalui prinsip keikhasan, Bengkel AHASS Bintang Kharisma 

Jaya Bandar Lampung menerapkan kerja ikhlas. Para staf dan 

karyawan dengan sabar menanggapi keluhan pelanggan, ramah, dan 

tidak kasar dalam melayani pelanggan sehingga hasilnya tidak 

mengecewakan para pelanggannya dan terus memberikan yang terbaik 

kepada para pelanggannya. 

Islam menempatkan keikhlasan sebagai tolak ukur hasil ibadah 

seseorang. Oleh karena itu, keikhasan pelaku bisnis diharapkan tidak 
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beraku curang ataupun melanggar kepentingan orang lain dengan 

sengaja.  

4. Persaudaraan 

Pada prinsip persaudaraan Bengkel AHASS Bintang Kharisma 

Jaya mengedepankan sifat ta‟awun (tolong-menolong). Memberikan 

fasilitas yang nyaman dan menyenangkan bagi para pelanggannya. 

Akan tetapi masih ditemukan beberapa hal yang kurang memuaskan 

dihati pelanggan yaitu: 1) para karyawan kurang aktif dalam menjalin 

komunikasi dengan para pelanggan, sehingga banyak fasiitas tersedia 

namun hanya sedikit pelanggan yang memanfaatkannya seperti : 

tersedianya soft drink, namun masih banyak pelanggan yang tidak 

mengetahui adanya free soft drink untuk para pelanggan. 2) karyawan 

kurang ramah dalam penyambutan pelanggan sehingga beberapa 

pelanggan merasa kurang puas terhadap pelayanannya.   

 Dengan adanya prinsip persaudaraan ini, pelanggan dapat 

merasakan kedekatan dan kenyamanan yang lebih kepada setiap 

pelanggannya. Islam menyatakan bahwa setiap manusia adalah 

bersaudara dengan yang lainnya. Perbedaan ras, warna, kasta dan 

bahasa bukan merupakan kriteria yang bisa menentukan superioritas 

individu atau kelompok. Semua manusia sama terlepas dari perbedaan 

kasta, keyakinan, ras ataupun kekuasaan.  

5. Keadilan 

Pada prinsip keadilan, Bengkel AHASS Bintang Kharisma Jaya 

selalu memberikan fasilitas dan pelayanan yang sama sesuai dengan 
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prosedur dan kebijakan perusahaan. Selain itu prinsip adil ini juga 

berlaku disetiap aktifitas para staf dan karyawan sehingga tidak 

menimbulkan sifat iri dengan memberikan pekerjaan sesuai dengan 

keahliannya. 

Namun dalam prakteknya masih ditemukan ketidakadilan 

khususnya saat penerimaan pegawai baru dibengkel AHASS Bintang 

Kharisma Jaya dengan adanya hubungan persaudaan pihak internal. 

Hal ini dapat menimbulkan rasa iri bagi para calon pegawai baru.  

Prinsip etika bisnis Islam Keadilan merupakan prasyarat bisnis 

dan perdagangan, ia mencakup keseluruhan kehidupan manusia. 

Secara umum konsep dasar keadilan adalah adil dan seimbang. Adil 

berarti setiap orang diperlakukan sesuai dengan haknya, tanpa 

perbedaan sesuai dengan proporsinya.  

Setelah menganalisis teori tentang etika bisnis Islam dan 

penerapan prgram CRM dalam meningkatkan loyalitas pelanggan pada 

bengkel AHASS Bintang Kharisma Jaya, dapat disimpulkan bahwa 

CRM yang diterapkan oleh bengkel AHASS Bintang Kharisma Jaya 

sudah cukup baik sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, 

namun terdapat beberapa praktek yang harus diperbaiki untuk 

mendapatkan pelayanan yang paripurna.   

 


