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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui analisis 

deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan analisis jalur, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. CRM atau manajemen kerelasian pelanggan berpengaruh 

sebesar 44.6% secara signifikan, langsung dan positif 

terhadap loyalitas pelanggan di PT Berjaya Abadi Tour & 

Travel.  

2. Kualitas jasa berpengaruh sebesar 32.5% secara langsung 

terhadap loyalitas pelanggan dan signifikan serta bersifat 

searah/ positif terhadap loyalitas pelanggan.  

3. CRM dan kualitas jasa  memiliki pengaruh simultan yang 

signifikan dan positif terhadap loyalitas pelanggan . 

4. Penelitian ini  membuktikan bahwa persaingan tidak 

berpengaruh terhadap tingkat penjualan di PT Berjaya Abadi 

Tour&Travel karena adanya CRM dan kualitas jasa yang 

menjadi strategi keunggulan bersaing perusahaan dapat 

menahan dampak negative persaingan sehingga pada 

akhirnya volume penjualan perusahaan  tetap meningkat. 
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5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan kepada PT Berjaya 

Abadi T&T adalah sebagai berikut: 

1. Terkait fenomena maka PT Berjaya Abadi Tour & Travel 

agar tetap mempertahankan dan terus meningkatkan 

program CRM dan kualitas jasa karena dengan itulah 

yang membuat perusahaan tetap bisa bertahan hidup 

dalam kondisi persaingan yang ketat.  

2. Terkait CRM, khususnya dalam hal peningkatan program 

one to one marketing selain meningkatkan frekuensi 

kunjungan kepada klien dan pemberian program hadiah 

dapat juga dilakukan dengan cara : 

a) Pemberian undangan acara khusus 

b) Undangan acara hari raya 

c) Kartu ucapan hari istimewa 

d) Kartu ucapan hari raya 

Sementara untuk peningkatan di bidang partnering 

program, PT Berjaya Abadi juga dapat meningkatkan 

kerjasama yang lebih baik dan lebih banyak dengan pihak 

eksternal dalam memenuhi kebutuhan pelanggan seperti 

pelaksanaan kegiatan promosi bekerjasama dengan 

harian lokal maupun nasional, radio lokal maupun 

pertemuan-pertemuan dengan kelompok masyarakat 

yang dianggap potensial akan membeli produk 

perusahaan. 

Selain itu partnering program untuk pelanggan tipe 

distributor dapat dilakukan semacam familiarization trip, 
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dimana  pelanggan dapat mempelajari sesuatu baik dari 

objek wisata, pelayanan hotel, restaurant dalam suatu 

kegiatan perjalanan yang diadakan oleh perusahaan. 

3. Terkait kualitas jasa, khususnya untuk peningkatan 

reliability pelayanan  

 perusahaan lebih mensosialisasikan teknik dan 

prosedur baku dalam hal operasional reservasi baik 

tiket pesawat, voucher hotel, kendaraan dan produk-

produk paket tour terhadap karyawannya . 

 meningkatkan manajemen arsip informasi baik yang 

bersifat confidential dan principal untuk dapat 

memberikan informasi secara cepat dan benar 

kepada pelanggan. 

 melakukan upaya pembinaan berkesinambungan 

kepada karyawan untuk meningkatkan dan 

memperbaiki kinerja pelayanannya.  

 Pelaksanaan training service excellent bagi para 

staff dan karyawan. 

 Melengkapi produk paket wisata dengan asuransi 

perjalanan untuk meningkatkan rasa aman dalam 

memberikan pelayanan kepada pelanggan selama 

menggunakan jasa perusahaan. 

4. Terkait loyalitas pelanggan, bisa dilakukan dengan cara  

 menjalankan upgrades (pemberian fasilitas lebih),  

 fleksibel dalam waktu reservasi (pelayanan di luar 

jam operasional kantor),  

 penggunaan online system untuk melayani 

pelanggan,  
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 memperbaiki perilaku karyawan dalam membantu 

menyelesaikan masalah atau keluhan pelanggan 

serta kemudahan proses reservasi. 

5. Karena pelanggan rata-rata berprofesi wirausaha dan 

karyawan sehingga alasan  inilah  yang  membuat pada 

saat pagi menjelang siang hari PT Berjaya Abadi T&T 

dirasa sepi pengunjung dibandingkan sore menjelang 

malam hari. Untuk itu, apabila PT Berjaya Abadi T&T 

ingin memperbesar pangsa pasarnya seperti mahasiswa 

sebagai target pasarnya, perusahaan dapat 

memberikan promosi khusus bagi mahasiswa yang 

memiliki kartu pelajar dengan diskon tertentu dan syarat 

tertentu misal untuk paket tour outbound menggunakan 

program beli 4 bayar 3.  

6. Memberlakukan layanan peduli kepada pelanggan agar 

pelanggan tidak segan memberikan komplain, saran 

dan kritik yang membangun untuk kemajuan PT Berjaya 

Abadi T&T di masa mendatang, selain dapat 

meningkatkan kedekatan hubungan, juga dapat menjadi 

pendorong untuk tetap setia terhadap PT Berjaya Abadi 

T&T. 

 

Saran bagi penelitian selanjutnya: 

 Penelitian  selanjutnya dapat dilakukan dengan 

variabel penelitian yang berbeda, misalnya dengan 

menyertakan variabel kepuasan pelanggan, 

experiential marketing, brand image atau perceived 

value.  
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 peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian 

eksploratif yang tujuannya untuk memberikan 

penjelasan mengenai konsep penelitian, untuk 

menjadikan  topik  baru  lebih dikenal oleh masyarakat 

luas dan juga dapat menggunakan metode structural 

equation modeling agar dapat sekaligus juga dilakukan 

analisis faktor pengukuran terhadap masing-masing 

indikator. 

  




