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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4. 1 Kesimpulan 

Hasil kesimpulan CRM (Customer Relationship Manajemen)yang 

dilakukan Auto 2000 sebagai berikut: 

1. Untuk mendapatkan customer yang loyal PT. Auto 2000 memperlakukan 

customer dengan cara yang baik tanpa ada yang di beda-bedakan. Dan 

perusahaan juga melihat kepuasan pelanggan dari aspek kenyaman pelanggan 

saat berada di showroom. 

2. Agar dapat mempertahankan kepuasan pelanggan PT. Autoo 2000 

memberikan perhatian khusus kepada para konsumen baik sebelum transaksi 

pembelian maupun pasca pembelian.  

3. Sales juga melakukan follow up ulang pasca permbelian pertama agar 

konsumen merasa bahwa sales masih menjaga hubungan baik dengan 

pelanggan. Dengan cara ini sales tidak perlu melakukan follow up ulang 

kepada konsumen-konsumen yang pernah melakukan pembelian di 

perusahaan mereka. 

4. Promo yang di tawarkan perusahaan juga dapat membantu dengan mudah 

untuk customer yang ingin membeli mobil dengan harga uang muka rendah. 

5. Pelayanan adalah faktor yang paing penting untuk suatu perusahaan. 

Pelayanan yang di berikan atau yang di tawarkan PT. Auto 2000 ini sangatlah 

banyak diantaranya layanan service 24 jam, memberikan layanan trade in 

dengan penawaran yang kompetitif sehinggan pelanggan tidak perlu repot 

menjual kendaraannya sendiri, memberikan pilihan transaksi yang mudah 

yang dapat menggunakan tunai maupun kredit yang sudah di sajikan yaitu 

ACC (Astra Credit Company) atau TAFS (Toyota Astra Financial Service). 

 

4.2  Saran  

Adapun saran yang di berikan oleh penulis untuk PT. Auto 2000 A. Yani 

Surabaya yang kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi 
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perusahaan, Perusahaan diharapkan dapat memotivasi sales agar kinerjanya lebih 

di tingkatkan agar tingkat loyalitas pelanggan tidak berkurang akibat kurangnya 

kinerja sales saat di lapangan. Contohnya pada saat menjaga pameran sales 

seharusnya melakukan promosi lebih gencar agar customer berminat untuk 

mengetahui lebih detail promo yang diberikan, dengan adanya customer yang 

berminat untuk menanyakan promo tersebut maka akan terjadi tanya jawab yang 

bersifat timbulnya loyalitas customer dan apabila pelanggan merasa puas dengan 

promo yang di tawarkan maka akan terjadi loyalitas pelanggan yang berujung 

pada minat untuk membeli produk tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


