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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Strategi 

Komunikasi Sales Representatif Honda Salatiga Jaya”, maka penulis dapat 

menarik kesimpulan bahwa strategi yang dilakukan oleh sales representative 

Honda Salatiga Jaya pada proses planning sampai cara mendapatkan customer 

tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pengenalan product 

knowledge melalui training dan pelatihan selling skill dengan metode permainan 

roleplay, dimana SR berpura-pura menghandle customer yang diperankan oleh 

sesama SR menjadi bekal bagi SR untuk menjalankan tugasnya yang telah 

dipersiapkan oleh perusahaan Honda. Target penjualan per bulan pun telah 

ditetapkan oleh perusahaan, dua unit per bulan untuk SR Lapangan dan empat 

unit per bulan untuk SR Counter. Pembedaan jumlah target ini diputuskan 

berdasarkan kebijakan perusahaan yang menganggap SR Counter lebih mudah 

untuk mendapatkan customer dibandingkan dengan SR Lapangan. Customer 

didapat dari hasil pameran yang diadakan perusahaan di tempat-tempat tertentu 

atau dari customer yang memang dengan sengaja datang ke showroom HSJ. 

Untuk SR lapangan, customer juga didapat dari hasil kanvasing yang  dilakukan 

SR dengan menyebar brosur dari rumah ke rumah di dalam area segmen dealer 

HSJ menggunakan alat transportasi sepeda motor atau mobil pribadi, tetapi HSJ 

juga menyediakan satu mobil kantor yang dapat dipakai oleh SR untuk kanvasing. 

Pada tahap making appointment, SR dapat melakukan berbagai macam 

cara tergantung pada customer yang dihadapi. Menghubungi melalui telepon atau 

SMS dan BBM menjadi strategi andalan SR tetapi pada beberapa kasus, customer 

ada yang tidak mau menjawab panggilan telepon mereka, karena itu SR akan 

langsung datang ke rumah customer secara tiba-tiba untuk bertemu. Pada saat 
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presentasi produk, SR lebih memilih untuk bertemu (face to face) dan 

menjelaskan keunggulan produk dengan menggunakan bahasa Indonesia sehari-

hari (informal) supaya customer dapat lebih memahami produk yang ditawarkan. 

Seperti yang dikatakan oleh Hari Jap dan Edwin Satyadi (2010:13) pada saat 

presentasi, SR HSJ juga menggunakan penjelasan visual berupa gambar pada 

brosur atau menunjukkan langsung produk Honda, selain itu mempersilahkan 

untuk melakukan test drive juga membantu customer untuk dapat lebih mengenal 

produk yang ditawarkan. 

Pada setiap penawaran, SR selalu bertemu dengan keberatan-keberatan 

yang disampaikan oleh customer berkaitan dengan produk mobil yang ditawarkan 

dan untuk dapat mencari jalan keluar dari keberatan-keberatan tersebut 

dibutuhkan waktu yang cukup lama, tidak hanya satu atau dua hari tetapi dapat 

sampai berbulan-bulan. Karena itu, SR harus tetap menjaga hubungannya dengan 

customer dan mencari tahu kebutuhan customer selama belum terjadi keputusan 

pembelian. SR tetap akan berkomunikasi secara intens dengan customer melalui 

media telepon atau mengajak bertemu customer untuk memfollow-up hasil 

pertemuan sebelumnya sampai keputusan ditetapkan dan apapun keputusannya, 

SR tetap harus menerima dengan lapang dada. Setelah terjadi keputusan 

pembelian, hubungan antara SR dan customer tidak selesai begitu saja. Seiring 

dengan berjalannya waktu, pada saat ini SR tidak hanya bertugas untuk menjual 

tetapi mereka juga menjaga citra perusahaan karena itu, SR tetap menjaga 

komunikasi dan hubungan baik dengan customer yang telah melakukan 

pembelian maupun yang belum dengan cara mengingatkan customer untuk 

melakukan service rutin, memberikan info promo dari Honda, dan memberikan 

ucapan selamat pada perayaan hari raya melalui media telepon serta mengirimkan 

parsel pada saat lebaran atau natal kepada customer yang telah melakukan 

pembelian lebih dari satu kali. Karena membutuhkan komunikasi yang terus 

menerus dan tidak bisa dilakukan dengan tatap muka selalu maka, SR tidak akan 
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mengganti-ganti nomor handphone nya sehingga memudahkan customer untuk 

dapat menghubungi SR sewaktu-waktu. 

Jadi, untuk menjadi SR yang sukses diperlukan strategi khusus dalam 

setiap proses penjualan terutama dalam cara berkomunikasi dengan customer. 

Tidak lupa yang paling mendasar adalah kemampuan SR untuk dapat membaca 

dan memahami apa yang diinginkan dan yang dibutuhkan oleh customer, 

sehingga SR dapat menentukan strategi yang tepat dalam memperlakukan setiap 

customer. Memiliki kesabaran dan rasa humor juga mendukung hubungan antara 

SR dan customer dapat terjalin dengan baik. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka, saran yang dapat diberikan oleh 

peneliti adalah: 

1. Diharapkan strategi komunikasi yang dijalankan oleh SR Honda Salatiga Jaya 

dapat dipertahankan sehingga dapat meningkatkan angka penjualan untuk ke 

depannya dan tetap memiliki hubungan yang baik dengan customer. 

2. Diharapkan ada penelitian selanjutnya yang lebih mendalam tidak hanya 

meneliti variabel strategi komunikasi yang dijalankan oleh SR Honda Salatiga 

Jaya tetapi juga tingkat efektivitas strategi komunikasi SR dan fungsi SR 

lainnya yang belum terungkap. 

 

 


