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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dan yang telah dianalisis, 

peneliti akhirnya bisa menarik kesimpulan dari penelitian yang berjudul 

“Implementasi Customer Relationship Management Kompas Gramedia Dalam 

Mempertahankan Loyalitas Pelanggan Melalui Program Kompas Gramedia Value 

Card”. Penelitian ini mengacu pada konsep IDIC (Identifying, Differentiating, 

Interacting, dan Customizing) menurut  Peppers & Rogers.  

 Atas dasar tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui program 

Customer Relationship Management Kompas Gramedia dalam mempertahankan 

loyalitas pelanggan melalui program Kompas Gramedia Value Card, dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Berdasarkan srategi IDIC menurut Peppers & Rogers, Kompas Gramedia 

Value Card sudah melakukan identifikasi member dengan cara mengenal 

member mereka dengan data diri member. Mengenal member dalam 

Customer Relationship Management merupakan hal yang paling utama dan 

penting untuk dilakukan. Kompas Gramedia Value Card mengumpulkan 

data diri member lalu memasukkannya kedalam sistem di IT Corporate 

sehingga seluruh bisnis unit di seluruh Indonesia bisa mengenal member 

tersebut dengan hanya scan nomor ID member yang tertera di kartu Kompas 

Gramedia Value Card.  
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2. Setelah melakukan identifikasi, Kompas Gramedia juga melakukan 

Differentiating atau pengelompokkan member sesuai dengan kebutuhan 

yang mereka butuhkan. Setelah melihat kebutuhan-kebutuhan yang 

dibutuhkan member tersebut, maka Kompas Gramedia memutuskan untuk 

membuat 14 jenis kartu Kompas Gramedia Value Card yang masing-masing 

diantara mereka merupakan bisnis unit dari Kompas Gramedia dan menjadi 

kebutuhan pelanggan serta member yang ada. Kebutuhan tersebut yang 

akhirnya menyebabkan differentiating antara satu member dengan member 

yang lain, karena kebutuhan satu member tentu nya akan berbeda dengan 

kebutuhan member yang lain. 

3. Interacting atau interaksi yang dilakukan oleh Kompas Gramedia Value 

Card kepada member nya adalah melalui SMS dan email blast, lalu bisa 

juga melalui media sosial dan call center yang beroperasi 24 jam untuk dapat 

melayani member sesuai dengan kebutuhan dan keluh kesah mereka. 

Dengan interaksi ini, member akan bisa lebih merasa diperhatikan oleh 

perusahaan. 

4. Customizing atau pemberian perilaku khusus kepada member merupakan 

bagian dari strategi Customer Relationship Management yang dilakukan 

juga oleh Kompas Gramedia Value Card. Dengan cara memberikan 

beberapa potongan harga atau diskon dan beberapa penawaran lain kepada 

member Gramedia dan Hotel Santika yang aktif dan sering melakukan 

transaksi dengan menggunakan Kompas Gramedia Value Card.  
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5. Dampak dari digunakannya strategi IDIC ini, banyak member dari Kompas 

Gramedia Value Card menjadi loyal kepada perusahaan. Karena demikian 

maka Kompas Gramedia Value Card juga berupaya mempertahankan 

loyalitas dari member dan pelanggan mereka dengan melakukan member 

gathering, program akuisisi, retensi, penawaran up selling dan cross seling, 

memberikan penawaran-penawaran yang menguntungkan bagi member dan 

pelanggan sesuai dengan kebutuhan mereka, dan Kompas Gramedia Value 

Card memikirkan kesejahteraan para member. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah peneliti lakukan, 

peneliti ingin memberikan beberapa saran diantaranya: 

 5.2.1 Saran Akademis 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat dan mengetahui bagaimana 

implementasi dari strategi Customer Relationship Management dalam 

mempertahankan loyalitas dari pelanggan. Diharapkan untuk penelitian 

selanjutnya dapat lebih dalam lagi untuk membahas bagaimana 

implementasi dari Customer Relationship Management yang dilakukan oleh 

sebuah perusahaan terutama dalam program membership untuk 

mempertahankan loyalitas dari pelanggan serta member tersebut. 

Diharapkan juga agar penelitian berikutnya dapat mengupas lebih dalam 

lagi mengenai strategi IDIC yang digunakan sebagai acuan untuk bisa 

mengetahui implementasi Customer Relationship Management. 
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5.2.2 Saran Praktis 

  Untuk strategi Customer Relationship Management sendiri yang 

dilakukan oleh Kompas Gramedia dalam menjalankan program Kompas 

Gramedia Value Card jika dilihat dengan menggunakan strategi IDIC, 

sudah dijalankan dengan baik dan cukup berdampak kepada loyalitas dari 

pelanggan dan member mereka. Mungkin Kompas Gramedia Value Card 

bisa menjelaskan lagi ke masyarakat mengenai perbedaan dari 14 jenis kartu 

yang mereka miliki. Lalu saran selanjutnya mungkin Kompas Gramedia 

Value Card bisa membuat program akuisisi dalam jumlah yang besar dan 

tidak harus menggunakan loyalty program. 
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