
BAB V
KKSIfcPULAN DAN SABAN

1, Kesimpulan
Berdaear analisa yang telah penulis kemukakan , 

temyata hipotesa kerja terbukti dan dapat diterima ya - 
itu, dengan melakukan suatu perencanaan dan perhitungan 
yang matang dari jumlah salesmen yang dibutuhkan, serta 
memenuhi syarat-syarat pemilihan dengan baik, maka kebu- 
tuhan akan salesmen baik kwantitas maupun kvalitas dapat 
dipenuhi, sehingga kegiatan penjualan akan menjadi lan - 
car dan target penjualan, perluasan daerah pemasaran , 
serta pengembangan produk dapat terlaksana dengan baik .

Sedangkan keaimpulan yang diperoleh dari pemba - 
haean-pembahasan sebelumnya adalah sebagai berikut i

1,1. Penarikan sales spesialis bam, biasanya di - 
adakan secara mendadak dan tidak direncanakan - 
lebih dahulu, diadakan secara mendadak disaat 
diperhitaigkan bahwa sales spesialis yang telab. 
ada, tidak dapat memenuhi kebutuhan operas! pen 
jualannya, temtama pada saat target penju - 
alan untuk Java Timur diperhitungkan tidak 
akan terpenuhi untuk suatu periode. Karena ke
butuhan yang semakin mendesak ini, perusahaan 
perlu cepat - cepat untuk mencari sales spe -
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sialis » Sebagai akibatnya perencanaan dan per 
siapan yang dilakukan kurang memadai, sehlngga 
sales spesialis yang nantinya didapat, tidak 
sebagaimana yang diharapkan.

1,2. Dalam pemilihan/seleksi calon pelamar, peruaâ  
haan mengadakan wawancara hanya satu kali saja 
dengan pe wawancara satu orang pula, sehlngga - 
informasi yang didapat dari pelamar sangat ter 
batas dan tidak banyak yang dapat diketahui - 
tentang dixl pelamar/kwalifikasi pelamar, seba*- 
gai akibatnya sales spesialis yang didapat da 
ri seleksi ini tidak dapat bertahan lama ba - 
nyak yang mengundurkan diri/keluar karena ti 
dak dapat memenuhi target yang ditetapkan oleh 
perusahaan, hal ini menyebabkan operasi penjual 
an menjadi kurang lancar.

1.3* Dalam mengevaluasi prestasi kerja sales spesi
alis' aya, perusahaan hanya bersandar pada be 
sar target penjualan yang harus dicapai untuk- 
suatu periode tertentu, dan temyata daoar tar 
get penjualan saja sebagai evaluasi prestasi 
kerja ini tidak dapat memberikan garabaraa yang 
sebenarnŷ /nyata, sebagai akibatnya seorang 
sales spesialis' yang sudah lama bekerja dan 
berpengalaman, pada suatu saat tidak dapat men 
capai target, sedangkan kawannya yang aaasih ba
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ru dapat meraih target dengan mud ah, setelah- 
diteliti temyata bahwa sales spesialis* yang 
lama tersebut diterjunkan pada perusahaan -pe 
rusahaan yang berpotensi kecil* Kalau hal ini 
berlangsung terus, lamâ kelamaan perusahaan - 
akan kehilangan tenaga-tenaga sales spesialis 
nya yang cakap.

Zi g_ar_agi
Dalam penarikan dan pemilihan sales spesialis - 

baru, agar di dapat tenaga-tenaga yang cakap, trsmpil 
dan mampu guna memenuhi kebutuhan perusahaan akan sa 
les spesialis' baik kwalitas znaupun kwantitas#maka pe 
zxulis mengemukakan beberapa saran yaitu i

2.1. Agar kebutuhan sales spesialis secara kwanti 
tatif dapat dipenuhi, maka perusahaan perlu 
membuat program penarikan dan pemilihan yang 
berisi rencana dan perkiraan, bilamana/ kapan 
diadakannya, juga perkiraan jumlah yang dibu 
tuhkan dalam suatu periode tertentu dimasa - 
mendatang dengan mempertimbangkan faktor -fak 
tor t perkiraan jumlah sales spesialis yang 
akan berhenti/kekiar, target yang ditetapksn- 
untuk periode yang akan datang, perubahan -per 
ubahan yang akan diadakan seperti pada produk 
line, perluasan pasar dan lain-lain*
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2.2. Agar kebutuhan sales spesialis secara kwali - 
tas dapat dipenuhi, yaitu mendapatkan tenaga yang 
cakap, trampil dan mampu, maka wawancara perlu di
adakan beberapa kali dengan beberapa orang pe'wa’wan 
cara dengan disertai test psikologi.

2.3. Dalam evaluasi prestasi kerja seorang sales spesia 
lis, supaya didapat gambaran yang lebih nyata dan 
sebenamya, disamping target penjualan sebagai uku 
ran yang utama, perlu dipakai alat lain sebagai ba 
han pertimbangan, yaitus potensi perusahaan yang 
dikunjungi, jumlah customer yang dikunjungi, jum - 
lah dan besar pesanan pembelian, jumlah hari ker -
ja.

2.4. Mengingat semakin .berkembangnya teknologi, sehing- 
ga peralatan yang digunakan juga semakin kompleks 
demikian juga dengan persaingan, maka untuk menga- 
tasi hal ini dan untuk dapa.t mencapai volume pen — 
jualan yang ditargetkan, yang mana sales spesialis 
sebagai pelaksananya, perlu ditingkatkan pula ke - 
trampilan dan pengetahuannya, yaitu dengan menga - 
dakan program pendidikan dan latihan kerja ulangan 
atau penyegar bagi sales spesialis lama untuk tiaj) 
tiap periode tertentu, juga dengan mengirimkan me
reka pada lembaga-lembaga pendidikan menejemen 
yang diadakan oleh pihak ketiga.
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Sebagai penutup dari skripsi ini, penulis berharap 
semoga hasil penulisan dalam skripsi ini dan. saran-saran- 
nya akan dapat berguna bagi perusahaan sebagai bahan pe2>- 
timbangan dalam memajukan dan pencapaian tujuan peiusaha- 
an.
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