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BAB V 

PENUTUP 

A. Keimpulan 

Setelah melakukan pembahasan terhadap data-data yang diperoleh 

dalam penelitian, maka pada bab penutup tersebut penulis akan 

memberikan kesimpulan dan saran agar selanjutnya bengkel AHASS 

Bintang Kharisma Jaya menjadi lebih baik dalam menerapkan CRM guna 

menjaga loyalitas pelanggan. Adapun kesimpulan yang didapat dari 

penelitian tersebut adalah: 

1. Customer relationship Management (CRM) yang diterapkan 

oleh bengkel AHASS Bintang Kharisma Jaya telah sesuai 

dengan prosedur perusahaan dan prinsip-prinsip etika bisnis 

Islam. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian dan hasil 

wawancara. Pernyataan-pernyataan dari pelanggan service 

yang mengungkapkan bahwa para karyawan yang bekerja di 

bengkel AHASS Bintang Kharisma Jaya cakap dalam 

melaksanakan pekerjaannya, dapat menjaga hubungan baik 

dengan para pelanggannya 

2. Dalam program CRM  terdapat tiga faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan CRM dalam meningkatkan loyalitas pelanggan 

yaitu: people, proses dan teknologi. Berdasarkan ketiga faktor 

tersebut dapat terlihat bahwa secara bersama-sama atau 

simultan people, proses dan teknologi mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan, akan tetapi untuk 
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variabel proses tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan. Untuk kontribusi variabel people, 

proses dan teknologi dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap 

loyalitas pelanggan cukup besar yaitu sebesar 63%, sedangkan 

37% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

3. Dalam penerapan CRM dibengkel AHASS Bintang Kharisma 

Jaya telah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu 

dengan menegakkan niai kebenaran, persaudaraan, kerja ikhlas, 

sungguh-sungguh dan adil terhadap semua pelanggan. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, saran-saran yang dapat diberikan 

adalah: 

1. Bagi bengkel AHASS Bintang Kharisma Jaya, diharapkan dapat 

membuat program atau software yang dapat digunakan dengan mudah 

oleh para palanggannya untuk melihat perkembangan produk atau jasa 

service dengan cepat sehingga terjalin komunikasi yang konsisten dan 

berkelanjutan. Selain itu perlu ditingkatkan program pelayanan yang 

lebih menyenangkan pelanggan, seperti adanya point dan diskon 

khusus pada saat-saat tertentu untuk memberikan penghargaan bagi 

pelanggan yang loyal. Menciptakan ruang tunggu yang lebih nyaman 

bagi pelanggan.  
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2. Bagi perusahaan lain hendaknya dapat mencontoh bengkel AHASS 

Bintang Kharisma Jaya yang sudah menerapkan program CRM dalam 

meningkatkan loyalitas pelanggannya. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat menambahkan variabel selain 

yang telah dibahas oleh peneliti untuk mengetahui pengaruh CRM 

terhadap loyalitas pelanggan seperti faktor pengetahuan pelanggan 

terhadap perusahaan. 


