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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menganalisa informasi dan data-data 

dari perusahaan Auto2000 Cabang Kertajaya Surabaya, penulis dapat mengambil 

kesimpulan: 

A. Dalam menjalin hubungan dengan konsumen untuk diretensi pada saat pasca 

pembelian sales melakukan beberapa cara yang sudah sesuai dengan prosedur 

perusahaan sales memiliki tugas dan peranan penting dalam melakukan pelayanan 

yang baik guna memuaskan pelanggannya, dan sebagai pihak utama dalam 

berkomunikasi dengan pelanggan mulai dari awal pembelian hingga pasca 

pembelian 

B. SAM (Sales Activity Management) sebagai sistem yang digunakan perusahaan 

untuk memaintance database konsumen sehingga sales mendapatkan kemudahan 

dengan fitur sistem yang sangat memadahi dalam menunjang aktivitas retensi 

kepada pelanggan. 

C. Pelayanan yang maksimal mulai dari awal pembelian hingga pasca pembelian dapat 

menimbulkan loyalitas pelanggan dengan CD (Customer Delight) = P>E yang mana 

Kepuasan pelanggan adalah dimana Performa dari apa yang didapat melebihi apa 

yang diharapkan. 

D. Langkah-langkah yang dilakukan sales dalam melakukan retensi pelanggan guna 

untuk menjaga dan merawat hubungan dengan pelanggan seperti melakukan 

aktivitas bersama menjalankan hobi bersama, sedekat mungkin dengan pelanggan 

secara personal dan selalu follow up pelanggan, agar hubungan baik selalu terjalin 

untuk jangka panjang yang sangat penting bagi perusahaan. 
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E. Strategi sales dalam melakukan retensi pelanggan sesuai dengan standart 

perusahaan dan terdapat pada buku landasan teori retensi pelanggan yaitu strategi 

positif retensi pelanggan. 

 

4.2 Saran 

Dengan adanya saran dari penulis diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan 

pasca pembelian yang diberikan sales Auto2000 Cabang Kertajaya Surabaya dalam 

melakukan retensi pelanggan dan menjadi referensi perusahaan. Saran yang diberikan oleh 

penulis, sebagai berikut: 

A. Sebaiknya melakukan riset dan survei seperti kuisioner kepada pelanggan mengenai 

kualitas pelayanan melalui perantara wiraniaga guna mengetahui apakah pelanggan 

merasa puas atau kurang puas yang diberikan oleh para sales. Hal ini bertujuan 

untuk mengetahui dan memperbaiki kualitas pelayanan agar menjadi lebih baik. 

B. Diperlukan pengawasan kepada sales mengenai kinerja, briefing lebih untuk lebih 

memahami retensi pelanggan agar rutin melakukan follow up pelanggannya. 

C. Meminimalisir kesalahan dan ketidaktepatan yang tidak sesuai SOP dalam melayani 

komplain pelanggan dan meningkatkan pelayanan selama pelaksanaan kegiatan 

retensi antara sales dengan konsumen. 

D. Memperbanyak media komunikasi agar pelanggan merasa dekat dan diperhatikan 

seperti Instagram katalog, official online media seperti Line account, Facebook 

Page dsb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


