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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini mengenai pengaruh pelayanan prima dan etika bisnis 

Islam terhadap customer retention dengan 70 responden. Dari hasil 

penelitian yang peneliti lakukan dapat dipaparkan bahwa. 

1. Hasil dari penelitian membuktikan bahwa variabel pelayanan prima 

secara signifikan tidak memiliki pengaruh terhadap customer retention  

dan disimpulkan untuk menerima Ho dan menolak Ha yang berarti 

pengaruh pelayanan prima terhadap customer retention tidak 

signifikan secara statistik. Jadi hipotesis 1 tidak teruji. 

2. Hasil dari penelitian membuktikan bahwa variabel etika bisnis Islam 

berpengaruh signifikan terhadap customer retention dengan hasil uji 

dapat disimpulkan untuk menerima Ha dan menolak Ho yang berarti 

pengaruh etika bisnis Islam terhadap customer retention berpengaruh 

signifikan secara statistik. Jadi hipotesis 2 teruji. 

3. Hasil dari penelitian membuktikan bahwa variabel pelayanan prima 

dan etika bisnis islam berpengaruh signifikan terhadap customer 

retention dengan hasil dapat disimpulkan menolak Ho menerima Ha, 

yang berarti ada pengaruh  yang signifikansi secara statistik antara 

pelayanan prima dan etika bisnis Islam terhadap customer retention.  
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B. Saran 

Setelah melakukan penelitian, maka saran yang dapat peneliti 

berikan yaitu: 

1. Bagi lembaga  

Beberapa dasar pelayanan prima yang harus dipahami dan 

dimengerti oleh customer service yaitu, berpakaian dan berpenampilan 

rapi dan bersih, percaya diri, bersikap akrab dan penuh dengan 

senyum, tenang, sopan, hormat serta tekun mendengarkan setiap 

pembicaraan.
 
Dari beberapa dasar pelayanan prima diharapkan KJKS 

BTM Mentari Kademangan dapat menerapkan pelayanan prima dalam 

pemberian pelayanan kepada anggota, selain itu pihak lembaga 

sebaiknya lebih  memperhatikan dari segi pemberian pelayanan agar 

pelayaan tersebut dapat optimal. 

KJKS BTM Mentari Kademangan Blitar sebaiknya lebih  

memperhatikan dari segi pelayanan prima, dan juga sebaiknya lebih 

meningkatkan penerapan etika bisnis Islam, sehingga anggota yang 

sudah ada merasa nyaman dan betah dan tentunya para anggota yang 

sudah ada tetap menggunakan produk yang ada di KJKS BTM Mentari 

Kademangan Blitar.  

2. Bagi peneliti berikutnya  

Apabila ingin meneliti mengenai pengaruh pelayanan prima dan 

etika bisnis Islam terhadap customer retention (pelanggan yang sudah 

ada) sebaiknya dilakukan pada lembaga lainnya. Penelian ini 
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dilakukan pada lembaga koperasi syariah, maka peneliti berikutnya 

dapat meneliti pada lembaga setingkat perbankan syariah.  

Peneliti berikutnya sebaiknya dalam melakukan penelitian dapat 

menambah jumlah responden. Penelitian ini menggunakan 70 

responden, untuk peneliti berikutnya dapat menambah jumlah 

responden lebih dari 70 responden. 


