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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya yang 

dilakukan kepada pelanggan dan karyawan Toserba XYZ mengenai pengembangan 

customer relationship management yang didasarkan pada dimensinya yang terdiri dari 

lima yaitu operational excellence (keunggulan operasional), product leadership 

(kepemimpinan produk), customer intimacy (kedekatan pelanggan), knowledge 

management (manajemen pengetahuan) dan customer orientation (orientasi 

pelanggan). Pada menelitian ini tidak menjelaskan hubungan variabel customer 

relationship management tetapi lebih melihat gambaran secara umum variabel tersebut 

dikembangkan dalam perusahaan. 

 Berdasarkan sudut pandang pelanggan dan karyawan menunjukkan hasil yang 

sama yaitu pengembangan manajemen hubungan pelanggan berdasarkan keseluruhan 

dimensi sudah berada pada kategori tinggi. Namun, terdapat dimensi yang memiliki 

tingkat paling tinggi dibandingkan dengan dimensi lainnya yaitu pada dimensi 

operational excellence (keunggulan operasional). Berdasarkan hal tersebut alasannya 

yaitu karena Toserba XYZ mengunggulkan kemudahan proses transaksi, fasilitas yang 

diberikan seperti tempat parkir yang luas, memiliki banyak cabang sehinggaa mudah 

dijangkau masyarakat, memiliki kecepatan pelayanan, menciptakan suasana berbelanja 

yang menyenangkan serta menyediakan inovasi belanja secara online baik melalui 

website maupun whatsapp online shopping. Selain itu, terdapat program kartu member 

dengan diskon dan pengumpulan poin sehingga berkesempatan untuk mendapatkan 

hadiah dan undian serta promosi-promosi lainnya. Berdasarkan keseluruhan jawaban 

responden hal tersebut bermanfaat karena dapat menghemat. Namun, masih terdapat 

pelanggan yang mengatakan manfaat member card tersebut tidak terlalu siginifikan. 

Dilihat dari segi produk Toserba XYZ memiliki produk yang berkualitas dengan harga 
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terjangkau dan lengkap. Namun, masih terdapat pesaing lain yang produknya lebih 

lengkap dan harganya lebih terjangkau serta informasi produk terkadang kurang jelas 

karena price tag terkadang tidak dicantumkan pada produknya. Selanjutnya perusahaan 

menerapkan budaya perusahaan yaitu jujur, rendah hati serta berdasarkan visi misi 

perusahaan. Berdasarkan wawancara pelanggan hubungan yang personal yang 

dibentuk perusahaan sudah dikatakan tinggi. Namun, masih terdapat tanggapan yang 

menjelaskan bahwa masih terdapat karyawan yang tidak ramah dan kurang peduli 

terhadap pelanggan. Hubungan kerja sama Toserba XYZ dengan pihak lain seperti 

kartu kredit dan lainnya dinilai pelanggan bermanfaat karena dengan kerja sama 

tersebut pelanggan akan mendapatkan reward, potongan harga maupun voucher 

belanja Namun, program kerja sama dan manfaatnya  tersebut hanya sebagian 

pelanggan yang mengetahuinya dan masih banyak pelanggan yang merasa bahwa 

program tersebut tidak terlalu bermanfaat bahkan manfaatnya tidak terasa kepada 

pelanggan. Dalam hal manajemen pengetahuan karyawan diharapkan selalu 

mengetahui product knowledge untuk keseluruhan divisi sehingga ketika pelanggan 

bertanya karyawan dapat mejawabnya sesuai dengan keadaannya. Tetapi, masih 

terdapat karyawan yang pengetahuan produknya tidak diterapkan. Hal ini akan 

membingungkan pelanggan dalam mencari produk kebutuhannya. Dalam hal 

pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pelanggan Toserba XYZ telah menerapkan 

reward dan program-program promosi yang sebagian besar pelanggan itu mengatakan 

unggul karena dapat menghemat pengeluaran. Namun, masih terdapat pelanggan yang 

mengatakan mannfaatnya kurang signifikan dan terdapat beberapa pelanggan yang 

membandingkan harga diskon produk dengan produk pesaing yang menunjukkan 

bahwa harga diskon di Toserba XYZ sama seperti harga produk yang tidak diskon yang 

terdapat pada pesaingnya.    

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan Toserba XYZ dalam mengelola 

hubungan dengan pelanggan harus mengintegrasikan keseluruhan dimensi-dimensi 

CRM sehingga pelanggan nyaman dan setia berbelanja di Toserba XYZ Bandung. 
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Selain itu, Toserba XYZ harus melaksanakan startegi-strategi CRM untuk jangka 

pendek hingga jangka panjang agar menciptakan keunggulan bersaing dibandingkan 

pesaingnya. 

5.2 Saran 

Berdasarkan penjelasan dari kesimpulan tersebut mengenai pengembangan 

customer relationship manajemen pada Toserba XYZ khususnya untuk daerah 

Bandung. Oleh sebab itu, penulis akan menyarankan strategi yang dapat digunakan 

sebagai penyelesaian masalah yang terjadi sehingga perusahaan mampu meningkatkan 

kinerjanya dan untuk dijadikan dasar penelitian selanjutnya.  

1.  Dalam meningkatkan hubungan dengan pelanggan dibutuhkan strategi yang tepat 

agar hubungan tersebut akan terus terjalin. Oleh sebab itu, toserba XYZ harus terus 

mengembangkan strategi-strategi yang sesuai dengan keadaannya salah satunya 

dengan mengembangkan manajemen hubungan pelanggan dengan dimensi-dimensi 

yang mempengaruhinya. Namun, dari hasil wawancara kepada pelanggan Toserba 

XYZ mereka mengatakan bahwa kelemahan dari Toserba XYZ itu dari segi harga lebih 

mahal dibandingkan dengan pesaingnya terkadang barang kurang lengkap. Selain itu, 

produk fashion kurang menyesuaikan dengan tren yang berkembang sekarang, masih 

jarang bekerja sama dengan e-wallet dan price tag pada produk tidak terlihat oleh 

pelanggan. Selain itu, terdapat berbagai komplain yang disebabkan karena kelalaian 

karyawan yaitu belum memasukkan diskon yang seharusnya menjadi hak pelanggan 

dan salah memasukkan barang, kekecewaan terhadap penetapan harga ketika 

dibandingkan dengan harga pesaing itu sama dengan harga yang di diskon di Toserba 

XYZ sehingga pelanggan merasa dibohongi dan harga yang di display berbeda dengan 

harga saat pembayaran.  Berdasarkan hal tersebut terdapat upaya-upaya yang harus 

diterapkan yaitu mengembangkan dimensi customer orientation dalam hal ini 

perusahaan harus menganalisis kebutuhan dan keinginan konsumen dengan melihat 

dari segi harga yang ditawarkan pesaing dan untuk model fashion sendiri Toserba XYZ 
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harus meningkatkan pengetahuannya mengenai tren model fashion yang berkembang 

di pasaran (knowledge management). Selain itu, seiring perkembangan zaman 

penggunaan uang tunai mulai dikurangi sehinggi Toserba XYZ bisa meningkatkan 

kerja sama dengan perusahaa e-wallet. Pada produk sendiri Toserba XYZ 

menyesuaikan dengan apa yang sedang dibutuhkan pelanggan dan menganalisis pasar 

(customer orientation). Selain itu, untuk permasalaha price tag yang tidak terlihat 

karyawan harus memeriksa kesesuaian letak produk dan harganya di tempat yang tepat. 

Untuk menangani permasalahan komplain pelanggan karyawan harus lebih teliti dalam 

melayani pelanggan dengan memeriksa kembali dan karyawan saling mengingatkan 

untuk tetap fokus dalam melayan pelanggan. Untuk perbedaan harga antara di display 

dengan di kasir yaitu dengan menyesuaikan sistem yang ada dan karyawan harus teliti 

dalam menginput data harga. 

2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengeksplorasi hal-hal yang 

berkaitan dengan customer relationship management dan menganalisis secara 

mendalam yang akan berpengaruh dengan konsumen yang terdapat di supermarket. 


