
Lampiran 1 : Kuesioner 

 

KUESIONER PENELITIAN 

 Kepada Yth, 

 Saudara/i Responden Penelitian 

  Di tempat 

 Dengan hormat, 

 Dalam rangka menyelesaikan skripsi penelitian pada program Strata Satu (S1) Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung, peneliti memiliki kewajiban untuk melakukan penelitian. 

Sehubungan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, maka peneliti memohon kesediaan dari 

saudara/i untuk menjadi responden pada penelitian yang penulis lakukan ini dengan memberikan jawaban 

kuesioner pada kolom yang telah disediakan. Kuesioner ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh 

Customer Relationship Management terhadap Loyalitas  pelanggan service motor di bengkel AHASS 

Bintang Kharisma Jaya, selanjutnya akan dianalisis berdasarkan etika bisnis Islam. 

 Jawaban dari kuesioner ini akan peneliti gunakan hanya semata-mata untuk keperluan penyusunan 

skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Customer Relationship Management Terhadap Loyalitas 

Pelanggan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. Sebagaimana penelitian diharapakan kepada responden 

untuk memberikan jawaban sejujur-jujurnya dan subjektif mungkin. Selain itu jawaban yang saudara 

responden berikan, peneliti menjamin kerahasiaannya dan tidak membawa konsekuensi yang merugikan 

pihak manapun.  

 Atas kesediaan dan keikhlasan saudara/i dalam mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terimakasih. 

 

      Bandar Lampung, 4 Agustus 2016       

       Hormat Peneliti 

 

       Novia Mustika 

 

 

 



A. Pendahuluan 

1. Latar Belakang 

Custmer Relationship Management adalah bagaimana perusahaan menjalin komunikasi dan 

hubungan baik dengan pelanggannya, dengan mengenali dan mencaritahu lebih dalam tentang 

apa yang diperlukan dan diinginkan oleh pelanggannya. Setelah mengetahui apa yang 

diinginkan pelanggan selanjutnya perusahaan akan membuat strategi-strategi khusus untuk 

memberikan kepuasan dihati pelanggan seperti memberikan berbagai fasilitas kenyamanan 

dan pelayanan yang prima. Sehingga akan menimbulkan rasa senang dan menciptakan 

loyalitas terhadap perusahaan 

2. Tujuan Kuesioner 

Tujuan penelitian melalui kuesioner adalah dalam rangka penyusunan skripsi yang berjududl 

“Analisis Pengaruh Customer Relationship Management Terhadap Loyalitas Pelanggan 

Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”. 

3. Kerahasiaan Informasi 

Hasil dari kuesioner tersebut semata-mata hanya akan digunakan untuk tujuan penelitian dan 

bukan untuk tujuan komersil serta peneliti akan menjamin kerahasiaan yang saudara/i berikan. 

4. Petunjuk Pengisian 

Pengisian pada kuesioner ini adalah dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu 

kolom SL, SR, TKD, JR atau TP dibawah ini, dengan keterangan sebagai berikut: 

SL  : Selalu  (skor 5) 

SR  : Sering  (skor 4) 

TKD : Terkadang   (skor 3) 

JR  : Jarang  (skor 2) 

TP  : Tidak Pernah  (skor 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Informasi Umum 

1. Identitas Responden 

1) Nama   : ............................................................................................. 

2) Alamat  : ............................................................................................. 

3) Jenis Kelamin : ............................................................................................. 

4) Usia   : ............................................................................................. 

5) Pekerjaan  : ............................................................................................. 

 

2. Pernyataan Variabel  X (Customer Relationship Management) dan Variabel Y (Loyalitas 

Pelanggan) 

Pernyataan 
 Kategori 

 SL SR TKD JR TP 

A.  X Customer Relationship Management 

1. People  1. karyawan terampil dalam bekerja  

 

2. karyawan cakap / mampu dalam bekerja       

3. karyawan mampu menjaga hubungan baik 

dengan pelanggan 

4. karyawan bekerja sesuai dengan tugasnya  

     

2. Proses  1. karyawan melakukan penerimaan service 

dengan baik 

2. Pelanggan mendapatkan pelayanan yang 

mudah saat konsultasi service motor di 

bengkel AHASS Bintang Kharisma Jaya  

3. Pelanggan mendapatkan  ruang tunggu yang 

nyaman saat service 

4. pelanggan mendapatkan fasilitas minuman 

saat menunggu penanganan service 

 

     



3. Teknologi  1. Layanan social media memudahkan 

pelanggan mendapatkan informasi tentang 

bengkel AHASS Bintang Kharisma Jaya 

Bandar Lampung 

2. bengkel AHASS Bintang Kharisma Jaya 

menyediakan Layanan pemesanan service 

via telepon/sms/BBM 

3. karyawan mendapatkan pemberitahuan 

jadwal service melalui sms/via telpon atau 

berupa catatan service. 

4. Bengke AHASS Bintang Kharisma Jaya 

Sealu aktif dan update daam mengelola web 

resmi AHASS/ PT. Bintang Kharisma Jaya 

Bandar Lampung 

     

B. Variabel Y Loyalitas Pelanggan 

1. Word of 

mouth 

1. Pelanggan menceritakan hal-hal yang baik 

setelah melakukan service motor di bengkel 

AHASS Bintang Kharisma Jaya kepada 

orang lain. 

2. Pelanggan merekomendasikan orang lain 

untuk melakukan service motor di bengkel 

AHASS Bintang Kharisma Jaya 

     

2. Reject 

Another 

3. Pelanggan lebih memilih service di bengkel 

AHASS Bintang Kharisma Jaya dibanding 

dengan penyedia service lainnya.   

     

4. Repeat 

Purchasing 

4. Pelanggan melakukan service motor secara 

teratur di bengkel AHASS Bintang 

Kharisma Jaya 

     

 


