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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Informan memaknai profesi tenant relations sebagai profesi yang 

menyenangkan. Keduanya juga mengatakan bahwa profesi tenant 

relations dalam sebuah mal sangatlah penting, selain dapat menjadi 

jembatan penghubung komunikasi antara pihak manajemen dengan pihak 

tenant, tenant relations juga dapat menjadi sarana bagi tenant untuk 

menyalurkan aspirasi atau keluhan yang dialami.  

2. Tenant relations The Breeze BSD City melakukan presentasi diri yang 

dilihat melalui appearance, manner, dan setting. Tenant relations juga 

melakukan upaya manajemen kesan melalui komunikasi verbal maupun 

nonverbal pada saat penanganan setiap keluhan yang terjadi. Hal tersebut 

dilakukan agar terbentuk citra positif bagi tenant relations yang 

merupakan representasi dari manajemen mal. Selain itu, diharapkan dapat 

membuat tenant merasa nyaman berada di The Breeze BSD City, serta 

dapat membangun hubungan yang baik jangka panjang antara pihak 

manajemen mal dan tenant. 

 

 

Manajemen Kesan..., Jonathan Emmanuel Kodrata, FIKOM UMN, 2016



	 58	

5.2 Saran 

    5.2.1 Saran Akademis 

 Saran akademis, diharapkan akan ada lebih banyak lagi penelitian yang 

berhubungan dengan profesi tenant relations. Peneliti menyarankan agar 

penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa yang melakukan penelitian terkait 

bidang tenant relations. Peneliti berharap agar topik mengenai tenant relations 

yang telah dipaparkan dalam pembahasan dapat menumbuhkan rasa 

keingintahuan peneliti selanjutnya. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat 

menggali penelitian yang berbeda dan lebih luas, seperti seberapa pengaruh 

adanya tenant relations terhadap tingkat loyalitas customer di sebuah mal.  

    5.2.2 Saran Praktis 

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, adapun saran praktis yang 

dapat peneliti berikan: 

1. Subjek penelitian diharapkan dapat mempertahankan pengelolaan kesan 

yang telah dilakukan selama ini. 

2. Disarankan hasil penelitian ini dapat berguna bagi tenant relations di The 

Breeze BSD City. 

3. Diharapkan dari hasil penelitian ini, masyarakat luas juga dapat 

memahami dan mengerti bahwa pengelolaan kesan yang dilakukan oleh 

tenant relations bertujuan untuk menciptakan hubungan jangka panjang 

antara pihak manajemen dan pihak tenant.  

  

Manajemen Kesan..., Jonathan Emmanuel Kodrata, FIKOM UMN, 2016




