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ti, penulia mengharapkan kritik serta. saran-saran dari ai 
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1. jEaaaaaeaaJtei
Seperti kita ketahui dewasa ltd industri sedang, - 

berkembang laas dan teraebazr didaerah-daerah, perusahaan 
perusahaan banyak didirikan, sehingga dengan adanya hal 
ini, maka kebutuhan akan barang-barang industripun mm - 
ningkafc pulaf* Di lain pihak limn pengetahuan aemakln ber 
kenbang dengan pesatnya yang ditandai dengan penemuan-pe 
nemuan baru, hal ini untuk memenuhi kebutuhan maeyarakat 
sebagai konscunen, naupan perusahaan industri guna pening 
katan affiaiensiv

Sahubongan dengan hal-hal teraebut diataa, untuk 
memenuhi. kebutuhan perusahaan aftan industri sebagal ken 
sumen, banyak perusahaan yang menghâ llkan industrial « 
good stau barang-baxang industri dengan giatnya berlomba 
lemba untuk menawarkan produk-proftuknyâ  Untuk menawaar - 
Jean dan menjual barang-barang industri teraebut, diperlu 
kan oara atau metode penjualan yang lain dengan oonsuer 
good, cam atau aafcodenya adalah dengan personal sellinĝ

Dalam personal selling, dimana seorang penjual da 
si sebuah perusahaan yang dalam hal ini diwaklli oleh as 
orang salesmen langsung menemui konwmen untuk menavar - 
kan psoduknya* Jadi dalam personal selling dibutuhkan - 
dan digonakan tanaga-teaaga salesman!*

1
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Di dalam dnni& pernlngaan deoaca ini dimana per « 
saingaa senakin tajam dioanping itu juga jarak,waktu oer 
ta t empat yang semakin meluas, naka kebutuhan akan sales 
men dirasskaa semakin meningkcvfe, baik kwantitaa oaa&pun 
kwalitaaiya* Oleh karona itu dalea penarikm atau pencc*- 
rian calecmon yeng akan ditugaakan dalam opexnud penjual
an haruolch direnocnakan aeoarc matang dan maatap, baik

t

dost segi kmlitaa yaitu dalrm pemilihan dan trrdninflpyo, 
maupun segi knantitasaya yaitu berapa banyck yan& dita - 
tuhkan oleh porueshacn untuk mombantn kolanoaran penjuol 
csmjtii Pemilihan, training maupan penentucn jumlah saleo 
men yang dibutuhkcm adalah euatu hal yang, penting, karanc 
salecmenlflh yapg, menentukan keberhaoilan perueahaan da - 
lan peneogaian eaaaren den tujuannyd?

PI* IndD£lui& ridalM norupakcn peay&Lur tungflpl - 
di Indonesia yang dibantuk sendiri oleh induk peruohaan 
ny& yaitu Chesterton Company U#S*A«, dieana peruohaotti - 
ini menghasilkan barang-baraag industri atau induct riel 
&ed yang tergolong pad& supplies dan parts, seperti co- 
iran pemberoik ketel, pemmaa masin, bahan penoegalb koro 
ai, peaking dan seal untuk mesin dan lain*-lainny& yon£ 
borhubungan dengan poneliharacn mesin, jadi koneumen dot 
ri PT.1 Indofluid ini adnJLah perusabaan̂ peruaahaan̂  Untuk 
mcnanarkan dan menjual psoduk-pxtoduk diataa digunakmt cs. 
locmen, oleh karenc itu porcnan saXeaien pada. perueahaan 
ini oangatlah penting# , _______-

r* ;
- - >■ 

Utfrvf ajl ,,
i r 1 * • *
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Karena sedemikiaa pentingnya peranan salesmen da - 
Ian operaai penjualan produk-produk tersebut, lagi pula 
yang ditamxfcan dan dijual adalah barang-barang Industrie 
aftkfl p^ra s*CLe*men tersebut dituntut untuk mempunyai - 
akill dan knowledge tentang- produk-produk tersebut yeitn 
kemampuan untuk memberikan penjelasan tentang, kegunsan - 
produk; Disamping akill dan knowledge suatu hal yang ti
dak kalah pentingnya, yaitu dalam hal pendekatan kepada 
customer1 dan meyakinkannya, sehingga customer/man membeli 
produk tersebuti#

Selain daripada itu perusahaan harus memperhitung 
kan pula jumlah kebutuhan akan ssleonen mengingat Jenin , 
jumlah produk yang, ditawarkan juga kemungkinan daerah toi- 
ru yang sfr’f** iHimitflM **Qy> d 1

Jadi proses pemilihan, training dan pencntuan jum
lah salesmen yang dibutuhkan oleh perusahaan sangatlah - 
perlu untuk direnoanakan dan diperhitungkan dengan baikf*

2.
Pada skripsi ini penulia member! judul $ N Uasalah 

Pemilihan Salesmen dalam Menunjang Operasi Penjualan pada 
PI Indofluid di Jawa Timur %

Art! data makaud judul diataa adalah sebagai beri -
kut t
- Masalah t adalah se suatu hal/soai yang akan disela

saikan/dipeoahkan̂
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~ Pemilihan t adalah tsurtu oars yang. dilakukan untuk-
satu/lebih pegawai daai bebrapa 

orang yang telah memeauhi *yara*-efairat 
yang telah ditentukan sebeluaayau

- Saleanan 1 adalah orang* yang bekerja 90dm suatu pa;
ruaahaan dan tugaauy* untuk menawarkan- 
kemudian menjual ha ail produksi daari pa 
ruaahaan tersebut*

- Memmjang t adalah oiatu usaha untuk membantu kelan
earan penjualan,

- Opera ai pen
jualan t Kegiatan-kegiatan yang dilakukan daflan-

menjual suatu produk;
- PSMndofluid: 1 Adalah obyek peaelitian yang menjadi da

ear dalam penult san skripsi ini'*
* Java Timur t suatu daerah pro pin si di pulau Jam

yang menjadi sebagian daxd area penjual
an perusahaan',

Jadi seoara keseluxuhan dari judul skripsi ini ada
lah t " Sesuatu persoalan yang timbul dalam hal penoaaian.
salesmen barn, dan akan dipecahkan sehingga usaha ini
akan dapat memperlanoasr kegiatan penjualan PT, Indofluid

— t di Jam Timur %

3* Pqmilih«n Judul
Judul ini penulia pilih berdasarkan pengamatan p£
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nulls bahva betapa pentingnya proses pemilihan salesmen , 
dalam hal ini termasuk pula penentuan jumlah saleamen yang 
dibutuhkan dalam menunjang operasi penjualan, karena berha- 
sil atau tidaknya perusahaan dalam memasarkan dan menjual 
produknya, salesmenl ah merupakan salah satu faktor yang mem 
pengaruhinya.

4. Tu.juan Penyusunan Skripsi
Tujuan penyuaunan ini adalah untuk memberikan gamba~ 

ran di dalam praktek, bagaimana perusahaan memllih termasuk 
juga menentukan jumlah salesmen yang dibutuhkan, dalam usa~ 
ha untuk mencapai keuhtungan yang diharapkan faktor-fak- 
tor apa saja yang haras diperhatikan dalam pemenuhan tuju
an tersebut, sehingga dapat diberikan saran-saran pada pe - 
rusahaan dalam peningkatan penjualannya.

5. Sistimatika Skripsi
Pada sistimatikan skripsi ini akan dilakukan pemba - 

hasan sebagai berikut i 
Bab I * Pendahuiuan

1. Pandangan Umum
2. Penjelasan Judul
3. Alasan Pemilihan Judul
4* Tujuan Penyusunan
5. Slstimatika Skripsi
6. Metodologi, yang terdiri dari t
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6# IV Permaaalahan 
6*2* Hipotesa Kerja 
6V3'# Scope Analiaa dan 
6*4* Proaedure P«n̂ umpulan Data 

Bab II i landaaan £«oxd
Di dalam bab ini akan diuraikan secara te 
oritis mengenai cara-oara pemilihan/aelek 
si salesman aorta hal-hal yang ada fcubung 
annya dengan aelekal teraebut dan kegi - 
at an penjualan yang dilakukan oleh Sale*- 
men!*

Bab III t Keadaan Peruaahaan Sekarang
Di am bab tinjauazfc-
seoara umum pada. PI Indofluid eabang Sum 
bay*, baik mengenai atnuktur organiaasl - 
nya, lokaai perusahaan, prosea pemilihan 
oaleemen, produk-produk yang dijual dan 
datar-data tentang salesmens 

Bab IV t Pembahasaa Maaalah dan Osaha Pemeoahannya
Pada bab ini akan dibahaa mengenai maaa - 
lah yang dihadapi oleh perusahaan dan usa 
ha pemecahannya#

Baib 7 s Kesimpulan dan Saran
Adalah merupakan penutup daxi skripsi ini, 
yang akan ditadk kesimpulan dan kemudian 
memberikan saran-saran yang berguna yang
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dapat digunakan untuk membantu pemecahan

6ji Metodologi
Tentang hal-hal yang dipakai sebagai alat penyum- 

nan skripsifi

6*1# Permasalahan*
Perusahaan ini menjual jenla barang indust ri/indua 

trial good yang t ergo long pada aippliea dan parts dimana 
penakainyaAottaumennya, adalah perusahaan/industri , teruta 
ma pada perusahaan/industri besar seperti pabrik gula, pa 
brik semen, perkapaslan dan lag! pulai harg&i daripada ba - 
rang ini mahal, maka keputusan untuk membeli barang ini 
diperlukan persetujuan dari beberapa kepala bagian, seper
ti kepala; bagian pomeliharaan dan kepola, bagian pembelian* 
sehingga seorang salesmen dalam menawarkan dan menjual 
barang-barang ini haras pula mengadakan pendekatan/ • 
approach dengan kunjungan pada beberapa orang yang tidak
oukup satu kali sajaf selain itu seorang. salesmen harusi
mampu meyakinkan customeray*. melalui keoakapan dan pengu- 
asaan pengetahuan tentang produk yang; ditawarkan sehingga 
customer tersebut akan tertarik untuk membelinya*

Hal-hail/masalaĥ masalaii sedemikian ltulah yang di 
hadapi oleh saleatten-salemen pada perusahaan ini, teruta. 
ma>. sekali dalam pendekatan / approaoh yang sudah berkali
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kali, tetapi order belum mencapai apa yang diharapkan, »e- 
bagai akibatnya mereka menjadi putus asa, target penjualan 
yang ditetapkan oleh perusahaan tidak terponuhi dan akhir - 
nya mereka mengundurkan diri,

Karena banyak salesmen yang mengundurkan diri teree- 
but, kebutuhan akan salesmen dalam operasi penjualan tidak 
mencukupi, sehingga target penjualan untuk Java Timur tidak 
dapat tercapai9 dieamping itu pula dengan adanya pengembang 
an produk yang dijual dan rencana perluasan daerah pemaear- 
an,

6.2. Hipotesa kerja.
Bila pada pemilihan dan penarikan salesmen, dilaku - 
►

kan perencanaan yang matang dari jumlah salesmen yang di-bu- 
tuhkan, serta dipenuhinya syarat-syarat pemilihan dengan bg 
ik, maka. .diharapkan kebutuhan akan salesmen, baik kvantitas 
maupun kwalitas dapat dipenuhi, sehingga kegiatan penjualan 
akan menjadi lancar dan target penjualan, perluasan -daerah 
serta pengembangan produk akan dapat dicapai.

6.3, Scope analisa.
fembahasan dalam penulisan ini hanya terbatas pada 

pemilihan salesmen, dengan evaluasi prestasi kerjanya, serta 
bagaimana pengetahuannya tentang produk dan konsumen, kare
na hal ini penting dalam hubungannya dengan kegiatan pen - 
jualan.

6.4* Prosedur Pengumpulan dan pengolahan Data.
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6̂4ft'lk pendainiluaati
Pada tahap Ini dilakukan oiatu penelitian m  
carai umum pada perusahaan dengan tujuan un~ 
tuk dapaft mengetaimi permaaalahaimya secara 
lebih Jalae dan lengkap#
Survey kapustakaatf;
Mencaari dan maupelctfaad lit ©r«feur**li t aractû  
ra yang ada. bnbungannym dan berguna dalaa 
penyuaunan ricripal ini*

6f#4*3& Panguapulan data*
6v4f*2*l‘# Mangadakan wawancara* diekuai de- 

ngan want 
6|4»$i& Membaoa bahan iokumentaal yang ada 

pada perueahaan?;
6f*4&̂  Pengolahan dan pecyuainanl?

Berdasar data yang dlperolah daxi penelitian 
diataa dan berpedoman pada literaturet maka 
akan dapat diperolah aiattu perbandingan un 
tuk dapat dianaliaat
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BAB II
PBMBAHASAN 3B0ABA TBDRITISB DARI SELEKSI tpiatmm 

DALAM BDBtJNGANNYA DENGAN KEGIATAN PEKJUALAH

It Definisi dggL Pun&gUfqaasi Marketing

lf*I. Definisi marketing*
Telah banyak definisi marketing yang telah flikema- 

kakan oleh para akhli* natnun pada vusumnya definisi terse- 
but tidak memua&an atau dengan perka&aan lain belum ada 
kesatuan pendapat mengenal definled tersebut* Belum ada 
nya kesatuan pendapat ini disebabkan karena mereka, menin 
jau marketing / pemasaran tersebut dari segi yang berbeda 
beda, ada yang, lebih menitik beratkcn pada segi fungsl, ee 
gi bQr$pgpya, segi kelembagasnnya, aegi menejemexmya dan 
ada pula yang menitik beratkan dari semua segi tersebut, - 
sebagai suatu si stem, lain pula dengan pendapat orang 
awam yang seringkali mengindentikkan istilah pemasaran de 
ngan penjualan barang/jasa* mereka ini hanya yemuaatkan - 
pengertian mereka pada aapek tertentu dari selurtah aktivi 
taa marketingf*

Penjualan hanya: merupakan ealah satu diantara ma. 
oam-macam fungal yang haxus dilaksanakan oleh flhak-pi ~ 
hak yang memasarkan baraag-barang dan jaaâ i

Mengenal definisi marketing yang dikemukakan oleh 
bebera$ttc akhli sebagai berikut s

10
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Itoilip Kotler mendiaflnlglVfai marketing iufn t
" Marketing as human activity directed aati«fiyii»* •*

1needs aoid iranta through exchange procm m b  %
Yang arfcinya t Marketing adalah kegiatan Manntdm yang di
arahkan pada usaha meanatfran keinginaa dan kebutobaa mel*
lui prosea pertukaran?

William Jl* Stanton mendetiniadkan marketing dangaau
* Marketing ia * total syatem oft interacting budnea* ao»
tivitieai designed to plan, pxdoa, promote* and diatxdbuta
want-satisfying products and aarvioea to prosent andL po -

-2tential customers "(♦

Yang, artinya t Marketing adalah suatu alwtim keseluruhaib- 
daarl kegiatan usafcai yang ditujukan untuk merencanakan, m* 
nantukan harga, mempromosikan dan mendi stribuaikan barang, 
dan jaaft yang dapait memuaffcan pembeli yang ada maupun pem 
bell potensiiX*

Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahw* 
pondapot Kotler, pertukaran merupakan puaact kegiatan pem* 
saran, dengan adanya pertukaran, berbagad kelompok aosicl

Ŵilliam J # Stanton, Fundamental* of ferkAtitur. - 
third edition* Me Graft - Hill took companŷ  X971K haj^C1
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seperti individû individn, kelompok keluarga, organ! awl 
dan kelompok maayarakat, dapat terpanubi kebutuhannyâ Se

danfljcan pendapat Stanton lebih luaa lag!, yaitu pro so a 
pemasaran itu dimulai jauh sajak aebelum barang - barang 
diprodiukai, tidak dimulai pada aaafc produk si aelaaai, ju 
ga tidak berakhixr pada penjualan, aamua keputusan yang, - 
diambil dibidang pemasaran basua ditujukan untuk menentu 
kan produk dan paeamya, haxganya serta paomo ainya, yang, 
panting pengusaha harus dapat memberikan kepoasan kepa 
da konaumen jika menginginkan usahanya berjalan teru® , 
atau konaumen mempunyai pandangan yang; baik terhadap pe 
rusahaanV

lr*2V Pungai-fungsi pemasaran';
(Pujuan daripada. marketing Adalah mengarahkan ba «

rang-barang, dan jasa-jasa ketangpn konaumen, untuk ini
diperlukan kegiaton̂ kegiatan tertentu* Berbagai jenia k*
giatan dan proses yang, diperlukan karena speaialiaaai&ya
didalam marketing itu disebutt fungai-fungsi marketing

Adapun fungal-fungal marketing menurut fang lay *»
Kim ada 9 macam fungsi, yaitu t

1* Merchandising 
2* Buying;
3* Selling,
4* Transportation 

Storage-
61, Standard! sat ion 
%  Financing 
8> Communication.
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9k Bijsflt bearing ̂
•• Merchandising, yaitu perencanaan yang berkenaan dengan 
mamaBarkan barang. atau jaea yang tepat, pada tempat, vs& 
tu yang tepaft, a*3nm jumlah yang tapafc dan dengan harga 
yang tapat ( definisi. dari American Marketing Associati
on)'* Dalam aktivitet yang dimakeuA diataa* termaaok hal- 
hal seperti bentuk dan ukuran barang itu, pembungkuaaya 
dan lain sebagainyai*

- Buying, yaitu membeli dalam art! yang aktif t sikonsu - 
men misalnya. tidak manunggu sampai barang itu diaodorkan 
atau dltawarkan padanya, ia memilih orang, dari alapa la 
akan belif*

- Sailing, sebaiknya. jug* bersifat dlnamia* apalagl yang di 
nawakan "personal selling*1 karena la harua meyakinkan - 
orang. untuk membeli aiatu barang atau jasa, yang mampcL - 
nyml arti komersiil baginyal#

- Transportation atau juga dlsebut Xraffia management ada 
lah perencanaan, seleksi dan ptfagerahan samua alait pang: 
angkutan yang memindafakan barang dalam pm sea marketing

- Storaga, beraarfci t menyimpan barang-barang selama waktu
[

antara ia dlhasilkan dan dijualf; Kadang-kadang aalaaa 
dalam faa* penyimpanan ini perlu juga diadakan pengplafo- 
an lebih lanjut£

Îtogjaykim dan Hazil, Marketing suatu penigntaar oa 
takan kelimau. PT Patobangunan, Jakarta, 1980, hai&57 — 5ok
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- Standardisation and! gracLing, yaitu i penetapan bataa «• 
bataa elementer berupa perineian-pezAncian yang harua 
dipenuhi oleh barengrbarang tuatan pabrik, atau kelaa 
kelaa, kedalam manat bar«*g>-barang pertanian harus di go 
longkan* Grading; berarti mamilih keaatuan-keaatuan dari 
Boatu produk yang dimasokkan kedalam kelaanfcelatt daa de 
ratfa-to-derajat yang aadah ditetapkan dengan jalan at an - 
daxdlBasî

- Financing. Dengan Market Pinanciing ini dimaksudkam • 
fungal mencari dan mengurua modal uang dan kredit yang, 
langaung beraangkutan dengan transakat-tran sakai d*la»- 
mengaliraya arus barang dan i&m dari cdprodnaen sampai 
ke sipemakai1*

- Communication, Dalam fungsi ini dapat di.majBukkfm.. aegalfe 
galany* yang dapat memperlancar hubungan didalam suatu 
organ!saai dan hubungan keluar# seperti i information - 
dan rteHaroh,advertising dan publioityf

«. Bisk bearing atau jug* disebofc ride management, ari*.lah 
cara fungsi bagaimana mengurangi atau mengelakkam rugi 
karena. rusaknya barang, hilangnym barang atau tururmya> 
harganyai

&  Penggolongan Barang dan Pasar_untukJftraag Industri

2*1* Penggolongan barang
Penggplongan barang yang didaaankan pada. tujuaui pj

M  J L i It
j urn* »
J s a  \
j 1ERPLS. AAA/ « 
| *UKtV TISITAS AIH >
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makaiannyo, tidak terlepam dari ma sal ah golongan pembeli 
atau paaamya, ada paaar industri/industrlal market, dan 
pâ cr konomen / consumer market* H&lam pembeliaxuoya pa 
oar industri mempunyai kepentingan yang berbeda-beda do 
ngan pasar konaumen, sehingga dalam hal Ini barang; dapat 
digolongkan kedalam jenia-jenie t

1* Barang Industrial - semua barang dan jasa yang di 
jual kepada penguaaha den pembeli yang berbenttukr lembaga (termaaik petani dan pemakai^ementerian* 
kantor-kantor pemerintah dan aebagalnya)* serta - 
dipergunakan oleh ai pembeli untuk keperluan pa - 
brik atau usaha mereka, yaitu untuk diprosea kern 
bali atau digabungkan dengan barang; atau jaaa\ - 
yang diproduksi pembeli* Termattik dalam kategorl 
Ini adalah bahan mentah, bahan aetengah iadi, kom- 
ponen, meain-meBin, bahan bangunan maupun j a a a r j a  
sa industrial*

2V Barang konsumsd - sebaliknya, dijual kepada konoi 
men akhir untuk dipergunakan atau konsumsi priba- 
dl, tanpa diproses lebih lanjut* Termaauk dolan 
kategorl ini antara lain, bahan makanan, ninuman* 
pakaian, bahan untuk eucion* mandl dm aebagalnycj; 
fermasuk dalam kategorl ini jugabarang-barang 
kontsumsi tahan lama misalnya. mebel. radio, mobli* lemari ea dun alat rumah tangga lainnyri*4

2*2'« Pasar untuk barang industri'*
Pa car untuk barang industri adalah pascur yang ter 

dlttl dari orsng-orang dan organ!casi-organicasi yang mem 
bell barang dan jasa untuk digunakan dalam produkoi ba 
rang; dan jasa. lain, guna dijual atau dlawakan kepada

D̂*W* Foster* Principles of Marketing guocesafittl- 
manwtammt la deveiteptog countries eriafcam ' t̂ irU
mahan Siewanto Soetojo* Srlangga* Jakarta* 1981*hal*9®*
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oraag-orang atau organisasi lain*
perueahaan̂ perueahaan yang tergolong; segmen pasaar 

barang; industri antara lain artfllah t (l) perusahaan- peru 
sahann manufacturing, ( 2 ) perusahaan-perusahafla agzricul - 
tuir> (3) perusahaan-peruaahaan umcun, (4) perusahaan-pemu-

A «•
sahaftft angkutan, (Q) industri konst ruksi, (6) industri. - 
ekatraktif, (7) industri jasa, (8) lembaga*»leiabaga aosial*

- Obyak dalam pasaar barang industri#
Barang. industri umumnya digo longrgo longkan berdai - 

sarkan oara dalam man& barang, memasuki proses produk ei, dan 
struktuc' biaya dari prodnsen* Kedua hal tersebut akan m*- 
nentukan siapa dalam perusahaan yang terlitet dalam pro 
sea pembeliani (Organlsasi), dan faktor̂ faktor pemasaram - 
apa yang mempengasuhi keputuaan untuk membeli (operas!)̂

- Obyak yang dicari pembeli barang industrî
Barang, dan jasa dibeli oleh industri pemakai kaar* 

na diperlukan dalam pro sea produkai dan untuk mendapatkan 
laba, jadi yang diperhatikan ialah menemukan material - 
yang dapat menjalankan fungsinya dengan biaya aerandafc ~ 
rendahnyag Eemampuan pembeli barang industri untuk mengha 
silkaa laba bagi perusahaannya, tergantung, dari tingtetfc - 
pengetahuannya, dan kemampuannya dalam bemego siasi£Salah 
satu analisa yang dapat digunakan untuk menekan biaya ada: 
lah analisa nllai (value analysis)* Melalui penelitiant - 
oermat terhadap biaya-biaya, komponen-komponea dapat dide 
sign kembali atau dietandarisasikan atau dibuat dengan ma
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tode-metoda produk si yang: lebih murah*
- Organisasi pembelian barang industri*

Organ!sâ l pembelian berbeda antara perusafcaan̂ p* 
rusahaan* Pada perueahaan-pezrusahaan kecil, organiaasi - 
pembelian hanya terdiri dari satu atau dua orang, tetap! 
p$da perusahaan beaar, bagian pembelian terdiri dari ee 
jumlah orang yang dikepalal eeorcng direktua** Wewenaog * 
bagian pembelianpun berbeda antara perusahaan dan berba- 
da untuk produk yang berlainan!* Dalam pembelian barang; 
bemll&l murah. seperti pensll atau kertas* penentuan jum 
lah, merek dan penjual dilakukan oleh bagian pembelian , 
tetap! dalam hal pembelian barang-baramg industri yang, 
berharga mahal, bagian pembelian hanyelah. melaksanakaa- 
kaputusan pimpinan perusahaan, yang dldasarkani ataa sa 
ran-saran kepala bagian lain* Jadi pada pokoknya, dalam 
pembelian barang Industri, keputuaan dlambll olefct bebera 
pa ©ran#

— Operas! pembelian barang industri1*
Karena operasi pembelian berbeda antara perusahaant 

dan berbeda pula untuk produk yang berlainan, maka perlu 
difaham! berbagai sltuacdL pembelian dan berbagai tahap 
pembelian*; Ada tlga typa situaai pembelian, Yakni t

(1)'* Pembelian untuk pertama kali. Ini merupakattL si 
tuasi pembelian yang paling rumit, yang melibat 
kan jumlah "influeacer” dan " decision-maker" pa

-s  ̂ > «■>
ling, banyak;*

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH PEMILIHAN SALESMAN ... ANWAR TEDJASEPUTRA



18

Dalcua aituasi pembelian seperti Ini, j umiak masa 
lab yang harua dipecahkan, infonnasi yang diper*- 
lukan dan jumlah alternatif adalah paling banyalr; 
Penjual barang, induertri yang menghadapi aitiu - 
a ad pembelian yang demikian, harua bwrusaha mm 

nyampaikan informaol yang diperlukan, menyerah. * 
Icon pemecahan atau cara-cara mengurangi xdeiko , 
agar mendapat perhatian dari peabelijt 

(2:># Pembelian ulangan, yang blasanya dltangani seoa
r> _

ra rutim oleh bagian pembelian** Perusahaan pem 
bell memilih panjual dari daftar supplier yan#* 
dimilikinya, dengan menginga* pengalaman pembfc- 
lian masa lalu dengan para, supplier' tersebutt*

(3)fi Pembelian ulangan yang dlmftddfikaaikan, yaitxa- 
pembelian baranĝ  yang mempunyai fungsi asma. t*- 
tapi dengan oiri-oiri yang agak berbeda dari ba 
rang, yang, biasa dibeli* Situaai pembelian aemai 
cam ini mirlp dengan sitmuiL pembelian yang per 
tama dalam hal masalah yang harua dlpeoahkam , 
infoxsnaai yang, diperlukan dan jumlah alternati*̂  
Selain sltuasi pembelian, penjual harus pula mema 

hami tahap-tahap dalam pro sea pembelian barang industri, 
dimana ada 8 tahap pembelian, yaitu :

1. Hengetahui adanya masalah
2* Penentuan aifat dan jumlah barang yang dlbutuh - 

kan
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31* Diakripsd. barang yang dlbutnhkan 
4V Pancaharian sumber'-oimber potenaial 
%. Mengumpulkan dan menganalisa saran-aaran 
6** Pemilihan aapplAer 
T* Pemilihan oars pemesanan, dan 
8* Evaluasi performance*

Sari uraian dia&as, dapat. ditanik kesimpulair baht- 
wa pembeli barang industri bersifat kompleks* Oleh karena 
itu usaha pemasaran penjual barang industri harus didasasr 
kan atas pengetahuan mendalam mengenai pro sea pembelian - 
barang; industri*

3r* Maoam-macam Salesaen dan Spepaialisayl Salesmen

31fl* Macaarwnaoam salesmen*
Sebagai akibat dari makin meningkatnyai produk- pro 

duk baru, dimana sistim produkalnya. dilakukam seoara ba 
ear-besaran dengan jenis beraneka ragam serta adanya spa 
adalisaei daripada. produk, maka untuk menawarkam produk 
produk yang beraneka ragam jenisnya tersebut; diperlukan - 
bermacaawnacam jenis salesmen, jadi sale soon untuk setiap 
perusahaan adalah berbeda-beda, tergantung produk maoan 
apai yang dijual* kepada aiapa produk tersebut akan dljxial 
dan untuk siapa iai bekerjat

Pembedaan maoun-macam jenis salesmen berdasar tu- 
gaa penjualan yang dilakukan menurut Basu Svaeta adalah) -
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sebagai beriku-fc t 

"li* Merchandising; salesmen 
2V Detail Man 
3* Sale & Engineer

54* Pioneer Product Salesman*

- Merchandising salesmen, tidak fcanym menjual saja# 
tetapi juga membantu penyalxm dalam memprorao sdkan penjual 
an produknyaz* la bertanggvmg jawab pula ataa persediaan - 
barang, dan membantu dengan periklanari* Tugas penjualan - 
yang dilakukan disebut trada selling*

- Detail Man;* Gird khusua detail man adalah tidak 
melakukan penjualan secaira langsun& Misalnya, perusahaan 
o bat «o bat an dapat menggunakan detail man untuk memperke; - 
nalkan dan membujuk para dokter agar menggunakan obat- 
obatan yang diproduksikari. (Dugas penjualannya* disebut. 
missionary selling;

- Sales engineer# adalah penjual yang juga dapat - 
memberikan latihan atau demonstraai secara teknis tentang, 
barang-barang yang dijual* Biasanyat barangrbarang; yang di 
jual berupa barang-barang industri; seperti instala&L, ba?. 
ban mentah, dan barang setengah jadi atau komponen** kompo 
nenf* flhigas penjualannya disebut tecnioal selling*

- Pioneer Product Salesuen, mempunyai tugaa pokok

B̂aau Swastha, Mene.lemen Penjualan* Sdisi kedxia.Pe 
nerbit ananda, Yogyakarta, 1901# hall* 5 if* - - -
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untuk membuka daerah. baru atau segmen pasar yang baru - 
bagi produk barunya. Dalam hal ini, perusahaan juga me 
nentukan penyalumyal# Tugas penjualan ini disebut new. 
business selling*

3'«2* Spasialisasi Salesmen1;
Semakin meningkatnya jumlah dan kompleksitas ba 

rang-barang, diikuti dengan berkembangnya daerah penju 
alan, maka perlu untuk mengadakan pembagian keorganisa^ 
sian, supaya para salesmen dapat; bekerja lebih baik.Pada 
umumnya menejemen mengadakan pembagian tanggung jawali - 
dalam organisesi berdasarkan spesialiaasi salesmen*

Pembagian spesialisasi salesmen dalam organisasl 
penjualan oleh Basu Swastha dapat diorganisir menurut. s 

Hl» Daerah Geografia 
2; J enia Pembelinya 
1# Jonis Produknya*1’*̂  
ad*l. Daerah. Geografia#
Jika orientasi yang dipakai adalah daerah geogra 

fis, maka salesmen menjual semua barang kepada semua - 
pembeli yang ada di daerah. mereka masing-masing* Mafling 
masing salesmen sudah mempunyai daerah penjualan sendi 
ri yang dikelompokkan kedalam beberapa distrik dan regi

6Ibid. hal 52
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ad.2* Jenis Pembelinya.
Jika orientasi yang dipakai adalah pembeli, maka 

salesmen menjual semua barangnya kepada kelompok-kelom - 
pok pembeli yang dipilih* Di sini, pembeli dapat dibeda^ 
kan ke dale» t

- Kelompok pembeli rumah tangga dan pembeli individu 
al / konsumen akhir*

- Kelompok pembeli industri
- Kelompok pembeli yang menjual lagi ( penjual lain)
- Kelompok pembeli lembaga pemerintahan

ad# 3* Jenis Produknya*
Jika perusahaan mempunyai product line yang luas 

serta jenia-jenia penjualan yang berbeda diperlukan un 
tuk maeing-masing jenis produk (product item), maka peru 
sahaan dapat menggunakan salesmen khusua yang menangani- 
berbagai kelompok barang*

4» Tugas dan Activitas Salesmen dalam Operasi Pen.iualan
Tugas daripada perusahaan adalah menjual produk - 

nya#, jadi produk-produk ini harus disampaikan kepada kon 
sumen, harus dijual, tetapi menjual bukan hanya sekedar 
raelakukan penjualan saja, di dalamnya tercakup pula fun# 
ai-fungsi lain seperti fungei penciptaan permintaan, fung 
si mengadakan perundingan dan fungsi mengadakam kontrak* 
oleh karena itu penjualan berhubungan erat dengan renca-
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nas-renoana serta strategi-strategi bagaimana agar pembe 
li bersedia menukarkan uangnya dengan barang-barang dan 
jasa* Barang-barang dan jasa ini tidak dapat menunggu - 
sampai konaumen detang sendiri, begitu pula jika konsu 
men memasuki paaar# ia. memerlukan petunjuk atau informa 
si untuk dapat mengetahui mengenai produk yang bennacam 
macam ini, maka untuk menarik konaimen memasuki paaar 
dan membeli, serta memberikan petunjuk atau informal - 
mengenai produk tersebut, itulah tugas daripada seorang 
salesmen*

Jadi jelaslah bahwa peranan salesmen sangat be 
sar sekali di dalam operasi penjualan, untuk lebih j* - 
la any a maka pada pembahasan teori selanjutnya. diuraikan 
mengenai kombinasi pekerjaan salesmen serta kegiatan - 
kegiatannya.

a* Kombinasi dari pekerjaan-pekerjaan salesmen s 
1* Menyerahkan barang-barang yang sudah. diketahui - 

harganya, misalnya roti, ausu, ben sin, minyak pe 
lumas dan sebagainya dan menerima pembayaran*

2* Pengumpulan-pengumpulan pesanan agar supaya ba
rang diserahkan sesudah menerima pembayaran, mi 
salnya salesmen di toko-toko*

3, Mengumpulkan "pesanan" dan mengatur aoal pembaya 
ran*

4* Salesmen yang tidak: mengumpulkan pesanan tetapi 
mengun jungi para langganan dan calon pemakai un-
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tuk memupuk "goodwill" dan memberikan keterangan 
dan bimbingan kepada pemakai yang potensiil, mi 
salnya di bidang penjualan obat-obatan, minuman 
dan sebagainya*

5* Memberikan penerangan di bidang teknis misalny®- 
dibidang aneka me sin* Dalam hal ini saleamen ma 
rupakan juga konsultan dari langganan*
Pekerjaan meliputi penjualan nyata dari barang; 
barang konsumsi yang tahan lama misalnya lemari 
es, televisi, meain-me Bin kantor, aerta. memberi
kan keterangan dan service*

7* Penjualan nyata; dari jasa-jasa (barang- barang. 
yang tidak berwujud, misalnya iklan, assuranai 
pendidikan dan sebagainya)*
%  Activitaô activitaa salesmen s 

1* "Prospecting"* Perusahaan akan berusaha membim - •> ^
bing salesmen, tetapi i&. harus mencari sendiri- 
selanjutnya untuk mendapatkan pengetahuan tambah 
an*

2* "Communicating"* Sebagian besar dari pekerjaan - 
*» ** p 
salesmen terdiri dari mengadakan hubungan dengan 
langganan dan calon pembeli untuk memberikan in 
formasi mengenai barang dan service dari perusa
haan* Sebaliknyamereka memberikan informa si kepa 
da perusahaan tentang keadaan pasar*

3* "Selling"* Salesmen melakukan pendekatan dengan
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para langganan dan calon pembeli, mewakili peru- 
sahaannya, memberikan jawaban at as kebeaafcan- ke 
beratan dan menutup penjualan serta. menjaga men 
dapatkan pembayaran dari penjualan1*

4. "Servicing11* Salesnen memberikan macam-macam ser 
vice, kepada para langganan, memberikan konsulta- 
si bila terdapat kesulitan, bantuan teknis,mem - 
bantu dalam pembiayaan dan memberikan bantuan da 
lam hal penyerahan barang*

5. "Information gathering"* Salesmen dapat melakit -
■s
kan dan memimpin penelitian pa sar dan pekerjaan 
yang bersangkutan untuk perusahaannya- dan ber - 
tanggung janab ataa pemberian laporan mengenai ~ 
peninjauan pada langganan dengan memberikan pen 
dapatnya*

6'* "Allocating"* Pada waktu-waktu dimana' terdapat - 
kekurangan barang, salesmen membantu demi kepen 
tingan para langganan aecara adil serta memberi
kan saran-saran mengenai jatah pengleveran pada 
langganan*

5> Program Penarikan Salesmen
Penarikan salesmen merupakan aktivitaa yang dila 

kukan secara terus menerua oleh perusahaan1* Perusahaan 
selama waktu hidupnya selalu mengadakan penarikan karya 
wan, oleh karena itu perusahaan yang baik selalu menyu-
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sun program penarikan karyawan.
DI dalam program penarikan ini biasanya berisi - 

tentang. ; jumlah karyawan yang ditarik, macamaya, kapan 
ditariknya dan sebagainya. Sumber data untuk menyusun 
program penarikan ini diperoleh dari t

- I ak sir an lowongan tahunan* Dengan melihat renca- 
na perusahaan dalam jangka panjang. termasuk un 
tuk mengadakan expansi atau dak, dapat diketa- 
hui berapa. karyawan / salesmen baru untuk tiap 
tahunnya.

- Taksiran penjualan dalam jangka, panjang,dari ren 
cana tersebut. dapat diketahui pula kebutuhan 
akan salesmen*

- Kebutuhan minimum tetap tiap tahun*
- Adanya depart amen -departemen baru dalam perusai 
haany

- Turn over daripada salesmen setiap tahunnya* 
Dengan data-data tersebut diataa dapat disusun -

rencana penarikan salesmen menurut tempat, jumlah,waktu 
dan kebutuhan, yang untuk tiap-tiap perusahaan; * daerah. 
penjualan; saat penjualan adalah berbeda*

6* Seleksi Salesmen Baru
Tujuan utama kegiatan seleksi salesmen baru ada

lah menetapkan apakah seorang pelamar* dapat memenuhi pe£
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syaratan yang diperlukan untuk menjualkan produk aerta me 
nunaikan tugas lain yang dibutuhkan oleh perusahaan. Agar 
perusahaan mampu menetapkan apakah seorang pelamar dapat 
memenuhi persyaratan jabatan yang ditawarkan, perlulah 
terlebih dahulu perusahaan yang bereangkutan mempunyai 
gambaran yang jelas tentang persyaratan itu sendiri. Kon- 
disi yang sama berlaku dalam hal seleksi salesmen, para 
menejer penjualan harus mempunyai gambaran yang jelaa pe- 
rihal apa tujuan pokok salesmen perusahaannyaj tugao - 
tugas apa yang perlu dilakukan oleh mereka untuk menca - 
pal tujuan tersebut.

Pentingnya gambaran persyaratan tersebut eecara je 
las akan lebih terasa bila dikaitkan dengan ciri khueus 
masing-masing jenie produk. Untuk menjual minuman ringan 
misalnya, akan dibutuhkan keakhlian dan ketrampilan yang 
berlainan dengan usaha menjual mesin-meain pabrik* Perbe- 
daan tersebut tidak saja karena sifat kedua produk terse
but berbeda, melainkan juga karena pembeli sasaran dari 
dua macam produk tersebut mempunyai sifat, motif pembeli
an, pengetahuan produk yang tidak sama.

Untuk menetapkan persyaratan apa saja yang harus 
dipenuhi, minimal menejer penjualan yang bersangkutan har
m s  mengetahui hal-hal yang bersangkutan dengan kegiatan 
penjualan produk yang berikut ini s

1. Si apa dan di mana pembeli sasaran produk berada ;
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reka untuk membeli produk;

3W Bagaimana tingkat pengetahuan mereka atas produk;
4* Manfaat atau cirl teknia dan ekonomis produk yang 

mana perlu ditonjolkan kepada para pembeli sasar 
an. Apakah untuk penonjolan tersebut diperlukane- 
suatu pengetahuan atau ketrampilan khusua terten 
tu;

%  Cara promo si apa yang paling efektif penggunamfr- 
nya dalam rangka menunjang laju penjualan produk;

6. Faktor-faktoir1 khusua yang mempengaruhi keberha - 
silan penjualan produk, misalnya kekuatan dan ke 
lemahan produk pesaing utama.
Dengan adanya gambaran yang jelaa atas hal - hal 

tersebut diatas, dapat lah kemudian disusun suatu uraian 
jabatan salesmen yang ditawarkan kepada para pelamax.De 
ngan tersusunnya uraian pekerjaan, dan kemudian perayo- 
ratan untuk mengisi pekerjaan tersebut, akan lebih mu 
dahlah perusahaan yang bersangkutan menentukan dari sum 
ber mana calon salesmen akan mereka peroleft* 
a. Uraian Pekerjaan Salesmen*

Pi dalam uraian pekerjaan salesmen yang disusun 
oleh masing-masing perusahaan, sedapat mungkin keenaflL - 
hal yang bersangkutan dengan penjualan produk seperti - 
diuraikan diatas dapat dinyatakan secara tegas. Dengan 
adanya uraian pekerjaan yang tegas, akan lebih muflah -
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pula persyaratan jabatan ditentukan* Uraian pekerjaan aa 
loamen yang tegas juga akan mempemudah pelakeanaan se - 
leksi, nlsalnya untuk wawancara dan keputusan untuk mene 
rina atau nenolak pelamar*

Adapun iai daripada uraian pekerjaan salesmen ini 
adalah sebagai berikut I

- Identifikasi
- Bingkaaan tugas dan tanggung jawab
- Pengawasan yang diberikan dan yang diterima
- Hubungan dengan jabatan yang lain
- Mesin dan peralatan yang dipergunakan
• Kondisi kerja
* Keterangsni-keterangan tambahan yang diperlukan se
perti t
* Jenis produk yang dijual
* Jenis langganan yang dikunjungi
* tipe penjualan yang dibutuhkan
- baayaknya kunjungan per hari
- macamHnacam tugaa rutin, seperti membuat laporan* 
meniusun eatatan penjualan dan lain-lain*

b* Sumber Calon Salesmen Baru*
1* Bari dalam perusahaan*
2* Bail luar perusahaan, dapat diperoleh dari s

- Perusahaan lain (Saingan, bukan saingan, langgan 
an)

- Lembaga~lembaga pendidikan
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- Advertising / iklan
• Pelamar yang datang sendiri
- Departemen tenaga kerja
- Organisasi maayarakat
Pada dasarnya calon saleamen dapat dipilih dari - 

dua macea 8umberf yaitu dari dal an dan luar perusahaan * 
Kelebihan sumber dari dalsm perusahaan adalah telah dike 
nalnya diri para calon, sehingga penilaian atas diri me 
reka lebih mud ah dilakukan* Merekapun telah lama mengeta 
hui seluk beluk produk dan perusahaan* Walaupun demikian 
jumlah calon dari dalam perusahaan yang dapat memenuhi - 
persyaratan j abatan salesmen biasanya tidak banyak* Hal 
tersebut terutama dikarenakan pengetahuan, ketrampilan 
dan bakat yang dibutuhkan untuk menjual produk tidak sa 
ma dengan j abatan lain dalam perusahaan* 
o* Pelaksanaan Seleksi*

Pada umumnya perusahaan*-perusahaan yang ingin men 
cari karyawan / salesmen dari luar perusahaan yaitu de 
ngan iklan ataupun dari lembaga-lembaga pendidikan, dima 
na si pelamar biasanya diminta terlebih dahulu untuk me 
ngajukan surat lanaran, yang mana dalam surat lamaran - 
tersebut tercantum dat»-data / keterangan- keterangan 
mengenai diri pelamar seoara umum dan sederhana, seperti 
Maa, umur, tingkat pendidikan, pengalaman kerja dan la 
In -lain*

Maksud daripada pengajuan surat lamaran ini ada -
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lah untuk seleksi pexnulaan* karena dari surat lamaran 
tersebut dapat diketahui pelamar mana yang nyata * nyata 
tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan, jadi dengan 
seleksi permulaan ini dapat dihemat biaya maupun waktu • 

Kemudian baru dilaksanakan tahap-tahap pelaksana*- 
an seleksi yang selaajutnya# yaitu 

1* Wawancara
2* Pengisiaa formulir lamaran eecara luas 
3* Pemeriksaan kesehatan 
4* lest psikologi

1* Wairanoara
Wawancara merupakan alat seleksi yang sangat pen 

ting dan yang paling banyak dipakai, biasanya wawancara- 
ini dilakukan beberapa kali* wawancara pertaaa dilakukan 
secara singkat dan mengenai syarat-syarat «< «*<«»« yang 
telah ditetapkan dan memberikan gambaran serta penjelaa- 
an tentang perusahaan kepada pelamar* Jika dari wawanca
ra pertama ini dinilai bahwa pelanar mempunyai perhatian 
dan minat yang besar terhadap perusahaan, maka diadakao- 
wawanoara yaug oelanjutnya bagi pelamar tersebut*

Pada wawanoara berikutnya ini lebih bersifat men 
dalam atau pribadi, dan dari wawanoara ini dapat digun&r- 
kan vultuk membantu menentukan keseuaian pelamar terhadap 
pekerjaannya, menilai kesanggupan pelamar berc akap-c akap, 
tingkat intelligence yang dimilikinya, dan mmgin w kepri
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badian tertentu dari pelamar dapat dilihat selana wawan 
oar a ini*

Di dalam wawancara* komunikaei dua arah adalah -
sangat panting, karena wawancara bukan hanya bertujuob-
untuk mengetahui apakah pelamar teraebut cocok dengan
pekerjaannya, tetapi juga memberikan kesempataa kepada
pelamar untuk bertanya tentang perusahaan dan kedudukan
nya dalam perusahaan. Pelamar dapat diberi tahu tentang
hal-hal seperti si fat pekerjaan# hal-hal yang mencakup
kondisi fiaik dan aosial, pemberian imbalan, sifat dari
training dan supervisi dan gambaran maaa depan* Jadi pa
da dasarnya segala pert any aan yang diajukan selma wa
wancara yang sehubungan dengan diri pelamar dapat dig*-
longkan dalam 4 tujuan# yaitu t

1* Apakah ia sanggup menangani pekerjaan itu T 
2* Sejauh manakahia menginginkan atau memerlukan pe 

kerjaan itu t 
3* Dapatkah perusahaan memenuhi keberhasilan yang - 

diinginkannya ? Artinya, dapatkah pekerjaan itu 
merealisir citâ citanya ?

4* Apakah kemampuannya mengijinkan untuk mencapai - 
tingkat pekerjaan itu ? Artinya, apakah ia akm- 
berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan seluruh 
kemampuannya ?
2* Formulir Lamaran*
Pengisian formulir lamaran ini dilakukan setelah

Ŵilliam J. Stanton and Richard H* Buakirk.Mana 
gement of the sales force. Third Edition* Richard D Irwin Ino* Homewood, Illinois, i.969, hal* 172 - 173*
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wairanoara pertama / pendahuluan dan dinllai bahwa pela* 
mar mempunyai potensi untuk ditarima sabagal salesman - 
dari perusahaan yang bersangkntaift Ktgunaan formulir - 
ini adalah aabagai cat at an tentang segala informaoi yang 
dikehendaki dan diterima menganai pelamar yang dlkumpul 
kan aelama proa®s aeleksi* Didalam formulir lamaran ini 
terdapat sedikLt keterangan yang aecara past! tidak - 
akan dldapat jllea dipergunakan wawancara aeoara lang - 
sung.

Adapun bentuk dari formulir lamaran ini beroa - 
egn-macam dan dapat digunakan untuk bermacam - mao am 
kepentingan*

Informaei-informaai yang dikumpulkan antara lain 
tentang I

«* umur
- tinggi / berat badan
• pekerjaan sekarang
- jumlah anggauta keluarga
• tingkat pandldikan
- apakah memiliki asouransi jiwa
- jumlah hutang yang dimiliki
- maaa kerja pada pekerjaan lama
- keanggautaan dalam organisasi
- beaar penghasilan pada pekerjaan lama
- alasan mengapa meninggalkan pekerjaan yang lama
- besaraya biaya hidup
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• lamanya mencari pekerjaan*
Pormulir lamaran ini biasanya dilengkapi dengan 

referensi, yaitu berupa infoxmasi dari orang-orang yang 
dekat dengan pelaoaar ataupun dari orang-orang yang par 
n&h mempunyai hubungan dengannya, misalnya bekaa teman 
teman sekantor> majikan lana* Prosednr yang dipakai da 
lam mendapatkan referensi ini dengan mengunjungi orang 
orang tersebut secara pribadi, m eng ad akan fcubungan mala 
lui tilpon atau mengadakan hubungan dengan surat«

Seringkali informasi referensi ini tidak obyek- 
tif, seperti referensi dari perusahaan saingan ataupun - 
perusahaan yang tidak menginginkan pelamar tersebut ke 
luar dari perusahaan# demikian juga referensi yang dida 
pat dari teman-teman dekatnya» dimana pada umumnya te 
man ini tidak man untuk menuliskan hal-hal yang kurang 
balk mengenai pelamar*

3* Pemeriksaan Keseiiatan.
Pemeriksaan kesehatan ini penting dilakukan, di

mana f aktor fcesehatan ini akan mempengaruhi keberhasil 
an salesmen dal am menjalankan tugasnya*

4* Test Psikologi*
Maksud utama dari penggunaan teat ini adalah un 

tuk menilai beberapa karakteristik tertentu dengan la 
bih teliti, dimana tidak dapat dilakukan dengan alat - 
alat lainnya*

Sal ah satu karakteristik yang sangat penting bg
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gi kebanyakan perusahaan ialah kemampuan -kemampuan men
tal dari pelamar, yaitu jumlah dan sifat dari intelli-
genee/kecerdasan yang dimilikinya.

Dalam beberapa posisi penjualan# terutama dalam
penjualan bsrang-barang industri dan barang-barang yang
memerlukan pengetahuan teknik yang tinggi dibutuhkan -
orang-orang yang mempunyai intelligence yang tinggî * ;

Ada 5 type dasar dari teat psikologi yang mung -
kin digunakan oleh sales menejer, yaitu t

1« Intelligence tests atau mental ability test 
2* Mechanical aptitude tests 
3* Interest test 
4« Sales aptitude te*t 
5« Personality test* 8

ad»l« Intelligence tests atau mental ability test’* 
Ada tiga mac am intelligence yaitu abstract» - 

mechanical# dan social* Abstract Intelligence telah di 
definlsikan dengan banyak car a* Sal ah satu definisi 
yang paling umum dipakai ialah definisi yang mengurai >- 
kannya sebagal suatu fleksibilitas dalam penggunaan pro 
ses-proses simbolis (symbolic-processes). Mechanical in 
telligenoe dapat didefinisikan sebagal kemampuan berurus 
an dengan barang (materl) yang konkrit* Sedangkan soci
al intelligence adalah kemampuan untuk mengenal dan me 
nerapkan prinsip-prineip yang berkaitan dengan hubungan

8Ibld. hal. 207.
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antar manusia (human relationship) • Disini jelaa bahwa 
social intelligence adalah lebih penting untuk seorang
salesman daripada abstract intelligence, sedangkan macha 
nical intelligence hanya mempunyai peranan keeil* 

ad.2, Mechanical Aptitude Seats*
Mechanical intelligence adalah kemampuan seseorang 

untuk mengartikan dan berurusan dengan hal-hal yang ber 
sifat teknik* Dalam beberapa situaai hal ini perlu dipcu- 
nyai seorang salesman* Umpamanya daHam melakukaa tipe-ti 
pe industri permesinan yang memasyarakatkaa salesman un 
tuk dapat melaksanakan pekerjaan service, naka orang 
yang tidak tahu sedikitpun tentaog pekerjaan tersebut - 
tentu akan mengalani kesukaran, tetapi kemcnpuan semacai 
ini tidak terlalu dipent ingkan dal cm kebanyakan pekerja
an penjualan*

ad*3* Interest Test*
Interest test adalah bentuk-bentuk test yang digu 

nakan untuk mengukur sampai tingkat mana peraesuaian se 
seorang dengan minat yang dimiliki oleh orang-orang yang 
berhaail dalam pekerjaan tersebut*

Kekurangan yang paling utama dalam teat ini ada 
lah sangat mudah bagi pelamar untuk berpurâ pura# Keba - 
nyakan pelamar mempunyai motivaai yang tinggi untuk mem 
berikan jawaban yang dirasa benar, walaupun mereka harua 
berbohong untuk membuat lanaran* 

ad* 4« Sales Aptitude Test*
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Sales aptitude test adalah bentulfr-bentuk test 
yang mencoba menentukan pengetahuan pelanar tentang tele 
nik-teknik penjualan dan apa yang dinyatakannya merupa - 
kan sikapnya dalam menghadapi aituasi penjualan dan aoai 
al tertentu* Sebagaian bentuk teat ini adalah hampir ae 
xupa dengan suatu pengujian salesmanship; sedangkan ben 
tuk lainnya lebih dipusatkan untuk menentukan social in 
talligence perorangan* Disini dapat dilihat bahwa banyak 
hal yang teraembunyi di dalam suatu aptitude testfBahkan 
kadang-kadang interest tercakupdi dalam suatu aptitude- 
test*

ad*5* Personality lest!*
Penggunaan yang aemakin luas dari personality 

teat ini adalah dikarenakan keberhaailan dalam penjualan 
terutama tergantung dari karakteristik sikap yang bias»- 
nya diaebut sebagai personality (kepribadian)* Perhatian 
yang besar pada saat ini diarahkan kepada bidang ini* Kt 
cakapan dalam mengajukan pertanyaan̂ pertanyaan yang sehu 
bung an dengan apa yang diperbuat oleh orang yang diuji 
dalam situasi-»situasi tertentu* bagaimana peraaaanoya — 
mengenai hal-hal tertentu» dan bagaimana sikapnya terh*- 
dap kejadian yang berbeda-beda# maka test ini diharapkan 
dapat mengungkapkan sifat-sifat kepribadian yang khusus.

7* Pendjdikan dan Latihan Ker.ia bagj_Para Salesmen

Pada dewasa ini banyak para pengusaha yang belum-
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menyadari pentingnya peranan pemberian pendidikan dan la 
tihan kerja oeoara berenoana dam terarah kepada salesmen 
mereka, para salesmen tersebut hanya diberikan penjelas- 
an tentang produk yang akan dijual, serta pedoman pokok 
syarat penjualan produk tersebut, ada juga yang membiax̂  
kan salesmen perusahaannya untuk belajar sendlri dari ^ 
pengalaman di pasar, walaupun pengalaman tetap merupakan 
satu bagian yang penting dalap proses pengembangan keakh 
lian ee seorang, selaln itu ada pula salesmen baru yang 
belajar dari salesmen yang lama dan berpen&alaman* hal 
tersebut tidaklah jelek, tetapi konsekvensi proses bela. 
jar eeperti itu adalah, tidak saja mereka belajar sesu - 
atu yang balk dari salesmen lama, melainkan ada kemungki$ 
m  juga mereka akan menyerap sekaligus kebiasaan yang ku 
rang baik. Jadi menerjunkan salesmen, terlebih yang ma 
sih baru kepasar untuk belajar dari pengalaman* sering 
kali menimbulkan suatu akibat yang negatif, sebagai aki 
batnya baik pembeli potensial maupun perusahaan akan 
ikut merasakanziya*

Pengetahuan tehnis hasil produksi dan syarat pen
jualan bias any a diberikan sendiri oleh perusahaan yang 
bersangkutan, sedqngkan untuk memperoleh pengetahuan dan 
ketrampilan menjual, perusahaan para salesmen mengikuti- 
kursus-kursus pengetahuan dan ketrampilan menjual yang 
diselenggarakan oleh pihak ketiga« Walaupun demikian per 
lulah kiranya perusahaan yang bersangkutan meneliti sag
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pal seberapa jauh pihak ketiga teraebut dapat mengisi- 
kekurangan yang dimiliki para salesman dalan uaaha mere 
ka menoapai prestasi kerja yang diharapkan oleh perus#* 
haan*

Sari uraian teraebut dlatas dapatlah diketahui - 
bahwa untuk memperoleh hasil yang diharapkan perlu ada 
nya renoana dan penganasan yang oukup matang dalam hal 
program pendidikan dan latihan kerja salesman*

a* Tujuan kegiatan pendidikan dan latihan kerja 8a 
leamen*
Seoara konseptual tujuan kegiatan pendidikan dan 

latihan kerja salesmen dapat dibedakan menjadi 2 macaa.. 
yaitu <

n - Tujuan yang bersifat usum 
 ̂ Q* Tujuan yang bersifat spesifikS 7
- Tujuan yang bersifat umum«

Secara umum program pendidikan dan latihan kerja 
salesmen bertujuan meningkatkan kepribadian para salesi 
men serta keointaan mereka kepada jabatannya* Dengan de 
mikian seoara tidak langsung program tersebut akan mem 
berikan manfaat turunnya persentase salesmen yang kelu~ 
ar atau meninggalkan pekerjaan* Seorang salesmen yang

Q̂Sisvanto Sutoyo# Keramtka daaar mana j emen pernâ  
saran» oetakan pertama* Lembaga pendidikan dan pengem -
bangan manajemen, Jakarta# 198l» hal. 217 - 218.
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merasa mendapat pendidikan atan latihan kerja yang ou — 
kup, lebih tinggi rasa peroaya dirinya dalam manye 
leaaikan tugaanya dengan baik* Sikap mereka terhadap pa 
kerjaan, produk yang diperoayakan, maupun terhadap peru 
sahaan tempat mereka befcerja biasanya juga lebih baik* 
Oleh karena mereka berbekal pengetahuan dan ketrampilan 
menjual, mereka tidak sering meraaa keoewa karena gagal 
menghadapi pembeli*

Disamping tujuan tersebut diataa, program pendi
dikan dan latihan kerja salesmen juga bertujuan mening- 
katkan hubungan baik antara salesmen dengan pelanggan. - 
perusahaan serta menurunkan biaya penjualan* Secara * 
umum dalam progra® pendidikan atau latihan kerja dapat 
diajarkan berbagai mac am ketrampilan melayani para pa 
langgan, texmaauk didalaanya bagaimana menjalin hubunft- 
an uaaha yang harmonic dengan mereka*

- Tujuan yang beraifat khnsua*
Program pendidikan dan latihan kerja salesman d% 

pat dibedakan antara pendidikan dan latihan pengantar - 
untuk para salesmen baru, serta pendidikan ulangan atau 
penyegar untuk para salesmen lama# Tantuaya tujuan spa 
sifik dari kedua mac am program tersebut rttan berlainan* 
Tujuan speaifik yang ingin dicapai dari satu program pe 
nyegar yang satu dengan yang lainnya pun akan berlainan 
pula, karena kebutuhan peningkatan pengetahuan atau ke
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tranpilan yang dirasakan oleh para salesman setiap saat- 
soring tidak sama pula*

Tujuan spesiflk program pendidikan dan latihan - 
kerja untuk salesmen barn dapat disusun dengan menganali 
sis tigamaoam faktor, yaitu analisis pekerjaan yang 
akan dipercayakan kepada mereka# latar belakang pendidi
kan dan pengalaman oalon peserta program# serta kebija - 
kan pemasaran yang dianut perusahaan. Analisis pekerjaan 
salesman seharl-harl pada mas* kini maupun yang akan da 
tang tidak hanya terbatas pada jenisnya# melainkan jug&- 
pada jangka waktu dan ketranpilan khusus yang diperlukan 
untuk tiap jenis pekerjaan tersebut*

Setiap salesmen baru membawft latar belakang pendi 
dikan dan pengalaman masing-masing* Tugas perusahaan ada 
lah mengisi kekurangan masing-masing, yang dilatarbela - 
kangi oleh pendidikan dan pengalaman bawaaxj tersebut, se 
hingga mampu menunaikan tugas pekerjaan yang akan dise - 
rahkan kepada mereka*

Faktor ketiga yang menentukan tujuan spesiflk pro 
gram ini, adalah kebiJ akan pemasaran yang dianut oleh pe 
rusahaan* Kebi j akan pemasaran produk menentukan jenis 
dan intensitas kerja para salesmen* .

b# Isi program pendidikan dan latihan kerja*
Adapun isi program pendidikan dan latihan kerja t 

meliputi t
Fengetahuan tentang produk# perusahaan dan persa -
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ingan
- Pengetahuan tentang metode kerja*
- Pengetahuan tentang teknik menjual H«‘L0
• Pengetahuan tentang produk, perusahaan dan persa- 
ingaa.
Oleh karena salesmen akan menjual produk perusfr- 

haaaif maka pengetahuan akan produk tersebut merupakaa - 
syarat mutlak yeng harue dlpenuhi oleh para saleameŝ He 
reka tidak saja harus mahir menjelaakan segi teknis pro 
duk| melainkan juga harus mampu menjawab seoara tepat - 
dan jelas pertanyaan tentang hasil produksi yang mung - 
kin diajokan oleh oalon pembeli* Oleh karena pada hake- 
katnya para pembeli produk karena ingin meailiki manfa*- 
at produk tersebut, maka disanping pengetahuan teknis 
produk, para salesmen perlu pula mengetahui hal - hal 
yang bersangkutan dengan t

- Keistimewaan produk ditinjau dari segi kemanfaaft- 
annya bagi pembeli $

- Teknik mendemanstrasikan manfaat produk dihadapsa
t

para colon pembeli)
- Penggunaan produk di kalangan masyarakat pada ma 
sa lanpau dan pada dewasa ini;

* Oar a penggunaaa produk, termasuk kapasitas pengg£

10Ibid. hal, 222 - 224

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH PEMILIHAN SALESMAN ... ANWAR TEDJASEPUTRA



43

naannya*
Di dalam menghadapi calon pembeli, saleamen ber* 

tindak sebagal wakil perusahaan# Oleh karenanya mereka 
haras, memiliki pengetahuan tentang perusahaan dim ana me 
reka bekerja* Secara garis besar meraka juga haru» * 
mengetahui kebijakan penjualan produk, bahkan dalam ba 
taa-batas tertentu mereka perlu mengetahui latar bela - 
kang kebijakan penjualan teraebut V

Saleamen wajib pula mengetahui berbagai mac am as 
pek produk atau perusahaan peeaingj kekuatan dan kele - 
mahan mereka dibanding dengan produk dan perusahaan tea 
pat mereka bekerja*

- Pengetahuan tentang metode kerja*
Yang dimaksud disini adalah jam kerjanya, kesa - 

lahan mempergunakan jam kerja merupakan pemborosan balk 
bagi perusahaan maupun bagi mereka sendiri* Penggunaa*- 
jesn kerja salesmen secara efektive akan mendatangkan - 
manfaat bagi perusahaan dalam bentuk pesanan pembelico*- 
produki serta manfaat bagi salesmen dalam bentuk peneri 
maan komisi penjualan# bonus dan sebagainya*

Jadi di dalam program pendidikan ini para sales 
men menerima petunjuk bagaimana mengorganisir jam kerja 
mereka secara efektif, sehingga waktu yang dipergunakan

untuk berhadapan dengan para calon pembeli dapat maksi- 
mal*

- Pengetahuan tentang teknik menjuel*
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- Pengetahuan tentang teknik menjual*
Kemahiran salesmen memperkenalkan diri, perueah* 

an dan produknya, menarik minat dan menimbulkan kebutuh 
an oalon pembeli ataa produk yang ditawarkan, menanggapi 
keberatan mereka, memegang peranan penting dalan meya - 
kjpkgn pembeli untuk memberikan pesanan pembeli an*

Tata car a memperkenalkan diri, menimbulkan kebo- 
tuhan akan produk dan sebagainya tersebut diatas, menu* 
pakan pengetahuan atau ketrampilan teknik menjual yang 
perlu diberikan pada program pendidikan tersebut *Dengan 
memiliki bekal pengetahuan atau ketrampilan tersebut $ 
para salesmen baru akan lebih tebal rasa percaya diri - 
nya selama menghadapi calon pembeli yang beraneka ragam*

8. Balaa Jaaa / Kompenaaei bagi Salesmen
Pemberian balas jasa sangat penting artinya baik 

bag! salesmen maupun bagi perusahaan.Bagi salesmen, ba 
las jasa itu penting: sekali artinya ia akan bekerja gi 
at dan sebaik mungkin dengan tanggung jawab, iniaiatif- 
dan itikad baik, bila ia mendapatkan imbalan balaa jasa 
yeng paling sedikit harus seimbang dengan tugaanya itu1* 

Sebaliknya bagi perusahaan penting artinya ad*» 
lah jika pemberian balas jasa itu baik dan seimbang, ~ 
akan diperoleh hasil yang baik dari salesmen dalam me 
laksanakan tugas penjualan dan dapat diharapkan tang 
gung jawab serta kejujuran atau kecilnya kemungkinan -*
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adanya penyelewengan at as uang dan barang milik perusa** 
haan yang menjadi tanggung jamb salesmen* dan aktivl - 
tfs dari operasi penjualan sangatlah tergantung pada ke 
giatan salesmexmya.

Adapun sistim balas jasa untuk salesmen dapat di 
bedakan men jadi empat mac am elemen, yaitu t

1* Elemen tetap, yang jumlahnya tetap untuk setiap- 
jangka waktu tertentu* Elemen tersebut biasanyer 
berbentuk gaji bulanan;

2* Elemen variabel, yang jumlahnya dikaitkan dengan 
preataai kerja salesmen misalnya, bonus dan seba 
gainya;

3. Penggantian biaya penjualan, misalnya biaya per- 
jalanan, penginapan, uang saku dan .sebagainya ;

4. Jaminan sosial, misalnya penggantian biaya pen£~ 
obatan, tunjangan cuti, hadiah lebaran dan sebfr- 
gainya*
Penerapan pemberian elemen tetap dan variabel ba 

las jasa dapat beraneka ragam. Berikut ini diuraikan ti 
ga mac am cara pemberian balas jasa t

- Gaji sebagai dasar pemberian balas jasa*
Cara pertama adalah pemberian gaji saja sebagai- 

balas jaaa salesmen* Berapapun jumlah pesanan pesnbelian 
produk mereka peroleh, mac an tugas tambahan apapun mere 
ka lakukaAt salesmen akan menerima gaji bulanan terteiw- 
tu yang sudah ditetapkan sebelumnya*
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- Komi si sebagai daaar pemberian balas jasa*
Cara pemberian balas jasa pada salesmen ini yaitu 

disediakan komisi sebesar persentase tertentu dari ha 
ail penjualan produk yang mereka capai'*

- Gaji dan komisi sebagai dasar pemberian balas ja 
sa«
Si dalam car a ini kepada para salesmen diberikan~ 

gaji tertentu ditambah komisi yang jumlahnya dikaitkan- 
dengan jumlah produk yang mereka capai setiap jangka *- 
waktu tertentu*
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GAHBARAN TOOK BAM PEHERAPAM SISfEItt SELEKSI 

SALESMAN PADA P S *  IHDOPWID.
UNTUK DAERAH JAVA IIMUB

1. SeJarah Singfcat
PI Indofluid adalah distributor / penyalur tung- 

gal di Indonesia untuk produk-produk dari A.W* Chestezv 
ton Co., sebuah perusahaan yang berkedudukan di Amerika 
Serikat, yang didirikan oleh pihak A*W. Chesterton Co * 
sendiri pada bulan Januari 1974 dan berkantor pusat di 
Jakarta yang di kepalai oleh seorang direktur*

Perusahaan ini sebagai penyalur / penjual indus
trial produk dari jenis maintenance, supplies dan part 
misalnya, lubricant (oil), packing, seal dan lain -lain 
yang digunakan pada industri-induetri besar*

Dengan berkembangnya industri di Indonesia, teru 
tama pada masewnasa Bepelita ini, dimana kebutuhan akan 
industrial produk ini kian meningkat, sehingga PT* Indo 
fluid merasakan perlu u ntuk memperluas jaringan pemasar 
an dan penjualonnya didaeraĥ daerah, terutama didaeraĥ  
yang banyak terdapat perusahaan / industri besar, untuk 
ini dibukalah unit-unit bam didaerah.

Adapun unit-unit daerah yang sekarang ini sudah 
dimiliki oleh PT Indofluid, terdapat di kotâ kota antara 
lain t

47
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1# Medan 9. Yogyakarta
2. Padang 10. Gilacap
3. Pakanbaru 11* Surabaya
4* Palembang 12. Malang
5. Bangka 13. Ujung Pandang
6. Jakarta 14. Manado
7. Cirebon 15. Balikpapan
8. Semarang

Untuk pembahasan pada skripsi inif yang menjadi - 
obyek penuliean adalah area/daerah Jawa Timur dengan kan 
tor unitnya yang berkedudukan di Surabaya*

2. Jenis-jenis Produk
A.W. Chesterton Co* memproduksi delap an produk - 

line dengan ratusan produk item, tetapi yang dipasarkaa- 
/ disalurkan oleh PT. Indofluid baru empat produk line ya 
itu t

1* Mechanical seal dan Hidraulic seal
eU Mechanical seal ini mempunyai enam produk item 

dengan bermacam-macan ukuran (size)
b. Hidraulic seal mempunyai tujuh produk item de 

ngan bermacam-macam ukuran (eiae)
2* Packing dan Gaaketing

a. Packing mempunyai dua puluh produk item dengan 
bermacam-macam ukuran (size) 

b« Gasketing mempunyai sepuluh produk item dengan
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beraacacwnacam ukuran (aine)
3# Gleaner dan Lubrioant

a* Cleaner mempunyai duapuluh aembilan produk - 
item dengan beraacam-macam pembungkuaaa ■ 
(packaged) •

b̂  Lubricant mempunyai tiga belas produk item 
dengan macam-maoam pembungkuaaa (packaged)

4'; Coating dan Genera. Product
a. Coating mempunyai aebelaa produk item dengan 

bermacam-macam pembungkusan (packaged) 
to. General Produot mempunyai dua puluh empat - 

produk item dengan bermacam-macam ukuran /- 
size dan pembungkusan/paekaged*

Jadi produk yang dijual oleh PT. Indofluid ini 
terdiri dari : 4 (empat) Produk line,

120 (aeratua dua puluh ) Produk item9 de 
ngan beitnacan-macam ukuran/oiz® dan pea 
bungkusan/packaged*

3. Pembagian Speaialiaaai Saleamen dalam Onaraai PenJu-
aim

Karena pada PT. Indofluid untuk penyebutan sale* 
men digunakan istilah a ale a apeaialia , maka untuk pe 
nyebutan aelanjutnya pada akripai ini digunakan istilah 
aalea apeaialis •

Adapun pembagian apeaialiaaai aalea apeai&Lia -
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dalam operas! penjualan diorganisir berdasar t
- Jenis Product linenya
- Daerah penjualanpyja / geografiany*»
» Jenis Product linenya*
Dalam hal ini produk line untuk operaai penjualao- 
dibagi men jadi 2 divisi, yaitu i
1. Divisi Sealing Device / SD, yang terdirl dari - 

produk line * a* Mechanical seal dan Hidraulic-
seal

b« Packing dan Gasketing 
2* Divisi Maintenance Product / MP, yang terdiri - 

dari produk line : a* Cleaner dan Lubricant
b« Coating dan General Pra - 

duk
- Daerah penjualannya / geografisnya*
Untuk daerah/area Jawa Timur operas! penjualannya 
meliputi i Jawa Timur, Madura dan Bali yang mempu 
nyai kantor di Surabaya dan Malang* Untuk kantor 
unit Surabaya, meliputi daerah sekitar Surabaya - 
dan Madura, sedangkan kantor unit Malang meliputi 
daerah diluar operas! unit Surabaya, ditambah de - 
n^an Bali*

4* Structur Orgqniâ si
Pada PT Indofluid structur organises! dibedakan - 

atas dasar t a. Administratif
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b* Operaaionil
ad* a. Administrate •

Yang dimaksud dengan administratif dieini hanya 
meliputi pekerjaan mencatat dan keuangaiv'lcasir* Adapun 
data yang diterima, dieatat dan dilaporkan tersebut - 
mengenai hal-hal t

- persediaan barang
- laporan-laporan kegiatan sales spesialie
- penerimaan order penjualan
- pembuatan .factur-factur
* penerimaan dan pencatatan pembayaran dari custosu-
*r

- absensi
- pembayaran gaji-komisi
- dan lain-lain pekerjaan administratif

Bagi an administrasi ini dikepalai oleh seorang - 
kepala bagi an dan bagi an ini ada disetiap kantor unit «

ad.b. Operaaionil*
Untuk kegiatan operaaionil ini daerah Jawa Timur* 

bersama-sama dengan daerah Kalimantan dan Sulawesi, di 
pimpin oleh seorang Area Sales Manager Koordination , 
Area Sales Manager Koordination ini membawahi Area Fro 
duk Sales Manager dan untuk Jawa Timur terdapat 2 orang 
Area Produk Sales Manager yaitu t

- Area Produk Sales Manager untuk Sealing Device 
/SB dan
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- Area Produk Sales Manager untuk Maintenance - 
Produk*

Selanjutnya masing-masing Area Produk Sales Mana 
ger Jawa Timur ini membawahi 2 orang sales supervisor , 
yaitu } sales supervisor untuk Malang dan Sales eupervi 
sor untuk Surabaya, kemudian masing-masing sales super 
visor ini membawahi 5 orang sales spesialis* •

Untuk daerah Jawa Timur saat ini terdapat i
- 2 orang Area Produk Sales Manager / APSM, yaitu s 
seorang APSM dari Divisi Sealing Device / SD dan 
seoraog APSM dari Divisi Maintenance Produk/ HP*

- 3 orang Salas Supervisor, yaitu t
1 orang dari divisi SD dan
2 orang dari divisi MP

« 18 orang Sales spesialis* , yaitu t
- 7 orang di kantor unit Malang, terdiri dari s
3 orang sales spesialis untuk SD*
4 orang sales spesialis untuk MP*

- 9 orang di kantor unit Surabaja, terdiri dari s
5 orang sales spesialis untuk MP 
4 orang sales spesialis untuk SD

Tugas dan kewajiban Sales Supervisor s 
1* Mengawasi dan mengkoordinir semua kegiatan sales 

spesialis yang dibawahinya serta membimbing ~ 
agar sales spesialis dapat mencapai target pen 
jualannya*
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2. Mengusahakan agar planning dan forecasting yang - 
telah ditetapkan dan digariskan oleh kantor puea*t# 
khususnya mengenai kegiatan penjualan agar terlak 
sana dengan sebaik-baiknya.

3. Membantu sales spesialia jika mengalani suatu ke 
sulitan dalam hal customer.

4. Secara periodik bersama-eama dengan atasan melaku 
kan penilaian terhadap baŵ hannya*

5. Melakukan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan 
oleh atasan.

Tugas dan Kewajiban Sales Spesialia •
1. Mencari order penjualan* memberikan penjelasan/de 

monstrasi kepada customer, menerima pesanan dan - 
menimbulkan sales order sesuai dengan petunjulo-pe 
tunjuk yang dikeluarkan oleh perusahaan*

2. Venghubungi customer yang telah didaftar berdasar 
customer distribution planning yang dibuat oleh 
perusahaan*

3* Diwajibkan mencapai target penjualan minimal yang 
ditetapkan oleh perusahaan.

4. Mengisi formulir permintaan factur, menyerahkan - 
baraxig kepada customer dan menerima pembayarannya.

5* Harus menyerahkan lap or an harian dan rencana ml ng 
guan tepat pada waktunya dengan menggunakan fonmi 
lir yang disediakan oleh perusahaan.

5. Krtllaksanaan Penjualan yang Di.ialankan oleh Peruaaha
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5*1* Saluran distribusl*
Perusahaan ini sebagal penyalur dari industrial- 

produk jeo&is maintenance f supplies dan parts yang pema- 
kainya/konsumennya adalah perusahaan Industrie terutama 
industri-industri yang menggunakan mesin-mesin berat,ee 
perti t Semen Gresik9 Petrokimia, pabrik-pabrik gula , 
kontraktor perkapalan dan lain-lain, maka untuk memasar 
kan dan menjual produk ini adalah langsung kepada kon- 
eumen melalui tenaga-tenaga sales spesialis,

5.2* Promosi*
Earena barang / produk yang dijual oleh penisaha 

an adalah industrial good9 dimana pemakainya tertentu « 
dan terbatas pada orang-orang yang mengertl / mempunyai 
keakhlian dibidang teknik9 dan untuk memasarkan / menju 
al produk ini* yang dipakai sehagal alat promosl untuk 
pengenalan produknya dengan mengadakan seminaavseminar- 
dan training kepada oalon customer lama9 yang mana semi 
nar dan training ini diberikan secara berkala.

Pada seminar dan training ini yang diundang9ter~ 
utama kepala bagi an teknik, pemeliharaan dan lain -lain 
bagi an yang mempunyai hubungan langsung dengan pembeli- 
an produk.

Sedangkan untuk pelayanan pasca jual (after-sales
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service) diberikan bantuan-bantuan untuk cara pemasangan 
nya, keterangan-keterangan dan petunjuk̂ petunjuk pemakai 
annya serta kalanpun diperlukan dilakukan pemaaangan jw- 
ga,

6. Seleksi daripada Sales Speeialia, China Menun.lan* One- 
raai Penjualan

Sales apesialis merupakan tenaga inti dari kegiat 
an penjualan* oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk 
mendapatkan / memperoleh tenaga spesialia yang berkwali 
tas tinggi yang mampu untuk menghadapi maupun mengatasi - 
setiap tantangan seperti dalam perluasan market share * 
pengembangan produk yang dijual dan laixv~lain, untuk men
dapatkan sales spesialia yang demikian itulah kegiatan - 
perusahaan dititik beratkan pada hal-hal t

a* Us aha mencari calon dan seleksi sales spesialia •
b. Pendidikan serta latihan bagi sales spesialia 
o« Sistim incentive bagi sales spesialia 
d. Penetapan standar dan evaluasi prestasi kerja* 
ad.a. Usaha Mencari Calon dan Seleksi Sales spesi - 

alis *
Perusahaan berpendapat bahwa sales spesialia ada 

lah tulang punggung daripada perusahaan, yang menentukan 
tercapainya tujuan perusahaan, sehingga dalam usaha men 
cari calon dan seleksi sales apesialis' , dianggap perso- 
alan yang sangat penting, untuk ini dalam usaha mencari-
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c&Lon sales spesialis ditangani sendiri oleh Area Sales- 
Manager Koordination sendiri dengan dibantu oleh masing- 
masing Area Produk Sales Manager, dan langkah-langkah - 
yang ditempuh adalah sebagal berikut, pertama dengan me 
masang iklan pada surat kabar yang mempunyai jangkauan - 
Nasional dengan bentuk yang menarik, ini dimaksud agar 
dapat diikuti oleh calon-calon yang berada di daerah la 
in dan mendapatkan sales spesialis yang berkwalitas - 
tinggi.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah - 
sebagai berikut t

- Laki-laki / wanita
- Berpengalanan dalam bidang penjualan
- Msrnpu berbahasa Inggria lisan / tertulis
- Agresif dan berinisiatif
- Mempunyai kendaraan sendiri
- Bersedia ditugaskan di luar kota

Cara yang dipakai untuk memanggil oalon pelamar - 
dengan terlebih dahulu mengirimkan surat lamaran untuk 
diseleksi persyaratannya baru dipanggil melalui surat un 
tuk wavrancara ataupun langsung datang kekantor untuk wa 
wanoara*

Dalam wawancara ini dapat diketahui apakah calon 
tersebut dapat diterima sebagai sales spesialis ataukah 
tidak*

Setelah pelamar lulus dan dianggap memenuhi syarat
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untuk menjadi sales apesialis * dilanjutkan dengan test 
kesehaten.

a&.b. Pendidikan serta Latihan bagi Sales spesialia •
Pendidikan serta latihan/training ini bias any a di 

berikan oleh Area Sales Manager Coordination dibantu pu 
la oleh masing-masing Area Produk Sales Manager untuk ma 
sing-masing divisi.

Training metode yang dipakai adalah t
- Diskusi
- Translation / menterjemahkan
- Test
- Home work / pekerjaan rumah
- Role-play.
Pendidikan dan latihan / training ini diberikan - 

selama 2 minggu, yang isinya antara lain s
1* Mental dan kwalitas daripada proffesional sales -

spesialia •
2. Memahami dasar-dasar penjualan
3. Teknik menjual / salesmanship
4. Dasar-dasar pengetahuan tentang customer

Untuk ke empat mac am training ini diberikan oleh 
Area Sales Manager Coordination dan dari training ini da 
pat diketahui sales apesialis mana yang oocok dan bezmi 
nat pada divisi Maintenance Product / MP ataukah Sealing 
Device / SB* selanjutnya training dibagi menjadi 2 bagi-
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an untuk sales spesialis 2 divisi tersebut dan training 
ini tentang t

5* Basar-dasar pengetahuan tentang produk/product - 
knowledge*

6, Presentation
7. Rules and Regulation / tentang peraturan-»peratur- 

an
8* Sistem dan procedure administratif.

Sesudah pendidikan dan latihan ini diborikenf bo 
orang sales spesialis dengan pengetahuan tentang produk 
nya masing-masing mulai turun kelapangan dengan didam * 
pingi oleh sales aipervisor selama 1 minggu. 

ad.c* Sietim incentive bagi sales spesialis »
Incentive yang diberikan kepada Sales spesialis - 

berupa s
1. Komisi tetap tiap bulan
2. Uang transport

Uang transport diberikan kepada sales spesialis - 
yang hanya melakukan kunjungan penjualan ke lang- 
ganan atau oalon pembeli, uang transport ini dibe 
dak an besamya untuk yang berkendaraan sepeda , mo 
tor dan mobil.

3. Ongkos representasi
Ongkos represent aei diberikan at as dasar penyetor 
an bersih yang diterima oleh perusahaan dengan ke 
tentuan sebagai berikut t
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- untuk invoice-invoice dibawah jumlah terten 
tu dalam waktu 1 bulan, tidak mendapat ongkos- 
representasi*

• untuk invoice -invoice diataa jumlah tertentu 
dalam waktu 1 bulan mendapatkan ongkos repre * 
sent as 1 sebesar 12£ Jfc.

4* Jaminan kesehatan
- Biaya pengobatan diberikan hanya untuk aalea - 
spesialia* eendiri, dengan jumlah tertentu 
yang telah ditetapkan setiap bulan#

- Biaya perawatan rum ah sakit sebeear 75 untuk 
sales apesialis yang telah vencapai masa ker 
ja tertentu dan untuk waktu tertentu pula*

5* Bonus*
Untuk para sales apesialis yang dapat mencapai 
target tertentu setiap tafcunnya* mendapatkan bo 
nua dan penghargaan yang sesuai dengan tlngkatan 
target yang ditentukan* adapun bonus dan penghar 
gaan ini antara lain berupa s
- mengikuti sales congress yang diadakan setiap- 
tahun di Jakarta* dimana dalam sales congress 
ini diadakan undian-undian dan pemberian piala*

- mengikuti training ke Amerika yakni ke induk - 
perusahaannya*

- mengikuti "Yearly Indofluid Incentive Trip N - 
yaitu trip / liburan ke luar negeri*
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a&»d* Fenetapan Standar dan Evaluaei Prestasi ler 
ja.

Untuk penetapan standar evaluasi kerja ini dite 
tapkan pada jumlah tertentu setiap bulan yang harus da 
pat dicapai oleh seorang sales spesialis' f Standar jum 
lah penjualan ini ditentukan oleh kantor pusat berdasar 
kan target penjualan yang harus dicapai oleh perusahaan* 

Evaluasi ini diadakan setiap bulan* dan jika se 
orang sales spesialis selama 1 bulan tidak dapat menca 
pal standar yang ditetapkan tersebut* masih diberikan - 
kesempatan pada bulan berikutnya* tetapi jika pada ke 
sempatan ini, seorang sales spesialis masih belum da 
pat mencapainya maka akan diadakan pemutusan hubungfia - 
kerja*
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TABEL 1
DAPTAE SALES SPESIALIS YANG MASUX / KEUJAE 

PADA TAHUN 1981
1 ■ IIIIMII 11,11 ■■■■■■■I 1 ■■■■!!■ ■ ..... II

Siea
Penerimaan
bulan

Keluar
Alas an KeluarMasuk

Tanggal Lama
Kerja

16 Pebruari 1 8 Maret 20 hari Tidak melapor -
2 - - - 1
3 2 April 45 hari Tidak memenuhi target -
4 18 Maret 30 hari Kesehatan tidak mengijin -
5 - - - 1
6 28 Maret 40 hari Tidak memenuhi target -

5 Agustus 7 4 September 30 hari Tidak memenuhi target -
8 14 September 40 hari Tidak memenuhi target -
9 19 Agustus 14 hari Tidak melapor -
10 - - - 1
11 • ■ - 1
12 30 Oktober 90 hari Tidak memenuhi target -
13 29 September 55 hari Melanjutkan kuliah
14 - - — 1

Sumber : Intern Perusahaan*
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DAFTAR SALES SPESIALXS. YANG MASUK / KELUAB 
JANUARI SAMPAI 15 “OSOBER xgo2

TABBL 2

fenerimaan K e 1 u a r
Sisa

'

bulan
Tanggal Lama Kerja

Alasan Keluar

20 Januari 1 3 Hei 103 Bari Kuliah I

2 24 Pebruari 35 Earl Tidak memezmhi target - I
| 3. Pindah ke Unit Ujung Pandang ■

•l
1

i> 4 9 Maret 48 Hari Tidak memeziuhi target a■>

22
i

Karet j
t 5 2 April 31 Hari Tidak melapor •
I

6 12 April 41 Hari Tidak memenuhi target
7 12 Agustus 163 Hari Membantu kakak ,

i 8 - - - 1 i.
9 1 Juli 120 Hari Kesehatan - j,

|;
io 15 April 44 Hari Tidak mencapai target

18 Juli 11 — - - 1
12 4 September 48 Bari Tidak mencapai target —
13 - - - 1
14 21 Agustus 33 Hari Tidak mencapai target -

17 September 15 - - - 1
16 1 Oktober 14 Hari Tidak melapor -
17 - - - 1
18 - - - 1
19 24 September 7 Hari Tidak melapor -
20 - - - ‘ 1
21 9 Oktober 22 Hari Kesehatan -
22 - - - 1
23 3 Oktober 16 Hari Merasa tidak mampu -

- ■— -— — — -= ==aasoBMKEULiL»«»T--g .

Keterangan : Unto* penerimaaa tanggal 17 September belum pernah diadakan ev*Luasi oleh perusahaan.
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B A B IV
AN ALISA MASALAB DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TUJUAN 

PERUSAHAAN DAN USAHA PEMECAHANNYA

®S Tujuan Perusahaaa
Tujuan perusahaan adalah dasar dari degala renc** 

na. peruisahaoi» tanpa adanya sesuatu yang ditargetkan* ma 
ka tidak mungkin suatu perusahaan dapat membuat suatu pe 
rencanaanr* Apakah itu tujuan jangka pendek ataupun jang 
ka paajang9 sudah tentu harus disertai dengan suatu pe 
rencanaaiu

Adapun tujuan perusahaan yang utama adalah untuk
mendapatkan laba, dan laba ini diperoleh melalui penjual
an produk* Untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya«-
harus ada volume penjualan yang besar pula* Reno ana dan
usaha PT* Indofluid dalam peningkatan volume penjualan -
ini meliputi t

1* Peningkatan Penjualan Pada Daerah Yang Ada*
Usaha peningkatan penjualan produk pada da

erah yang sekarang sudah dimaauki, adalah dengaa~
menarik customer yang belum menggunakan produk se
hingga customer tersebut mau menggunakannya* Hal
ini dilakukan mengingat bahwa daerab/area yang se 
karang telah dimasukii masih ada perusahaan -
perusahaan industri yang belum menggunakan produk
ini, atau dengan perkataan lain tujuan ini adalah

M  ILIK
65 pBPP STAK*AM

*urnvFROT\s aih1 v- 
si n o  * v
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untuk lebih mengintenaifkan penjualaof*
2f* Pengembangan Pasar*

Pengembangan paaar ini adalah usaha pening 
katan volume penjualan dengan cara mencari daerah 
pemasaran baru* Pengembangan paaar ini karena ma 
sih ada daerah-daerah potensiil yang belum ter - 
jangkau oleh perusahaan* Daerah-daerah yang di 
anggap potensiil ini* seperti dasrah yang terda - 
pat lokasi perusahaan industri ataupun usaha dibi 
dang perkapalan*

3* Pengembangan Produk*
Pengembangan produk adalah usaha penambab- 

an produk line yang sudah ada* Seperti telah dike 
auk akan pada bato III dimuka» bahwa PT. Indofluid- 
baru memasarkan empat produk line dari delapan 
produk line yang diproduksi oleh A*W* Chesterton- 
Co*

Usaha pengembangan produk line ini dilaka- 
kan karena pada dewasa ini semakin banyak dan kom 
plekenya peralatan/ mesiiwaesin yang dipakal pada 
industri-industri*

2. Masai ah ymy;
PT* Indofluid dalam menunjang pelaksanaan ketiga 

usaha tersebut* tentunya membutuhkan Sales spesialis 
yang lebih banyak lagi* disamping itu juga dibutuhkan Sa
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les Supervisor yang tugasnya membantu dan mengkoordinir- 
salea spesialis tersebut* tetapi pada pembahaaan akrip- 
ai ini* penulis membatasi hanya pada masalah sales ape 
sialis aaja.

Kebutuhan akan Bales spesialis ini sangat dirasa 
kan sekali* terutama dalem kegiatan mencari calon pembe- 
li / customer baru* karena kebanyakan dari sales spesi j- 
alia yang telah ada, waktunya sebagian besar digunakaiw 
untuk memelihara customer yang telah didapatnya* yaitu 
dengan mengadakan kunjungan ulangan secara rutin* mengi- 
rim pesanan barang* dan menagih rekening-rekening yang 
telah jatuh tempo* yang mana kegiatan ini membutuhkan - 
waktu yang tidak sedikit* sehingga waktu yang tersedia - 
untuk mencari calon-calon pembeli baru men jadi terbatas* 
Memang perusahaan memberikan target kepada para sales 
spesialis tersebut untuk mencari calon-calon pembeli ba 
ru* tetapi target ini disesuaikan dengan waktu dan kemaa 
puan sales spesialis yang bersangkutan* sehingga usaha 
perusahaan dalam mencari calon pembeli baru* tidak dapat 
sepenuhnya diharapkan dan dibebankan pada sales spesialis 
yang telah ada. Karena hal-hal inilah perusahaan senanti 
aaa membutuhkan sales spesialis baru*

Perusahaan telah berusaha untuk memenuhi kebutuĥ  
on akan sales spesialis baru dengan mengadakan penarifc- 
an-penarikan sales spesialis baru* tetapi untuk menda -
patkan sales spesialis yang dapat memenuhi kwalitaa meu*
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pun kwantitas yang diinginkan tidaklah mudah, karena pa 
da umumnya sales speaialis baru tersebut tidak dapat - 
bertahan laaa, mereka ada yang mengundurkan diri* ada 
yang diberhentikan oleh perusahaan karena tidak dapat - 
mencapai target penjualan yang disyaratkan oleh peruaaha 
an# bahkan ada yang berhenti tanpa member! laporan sama 
sekali*

Kalau diperhitungkan, akhirnya jtimlah speaialis. - 
yang dapat bertahan dari satu kali penarikan, hanya ber 
kisar antara 30# - 40$, hal ini jika terjadi terus mene 
rus tentu akan menimbulkan kerugian-kerugian pada paru 
sahaan, seperti :

- Tidak tercapainya sasaran rencana penjualan secara 
keseluruhan yang telah ditetapkan oleh puaat un 
tuk daerah Jama Timur*

- Terbuangnya biaya-biaya, terutama biaya iklanfbia~ 
ya seleksi, biaya training, karena biaya-biaya * 
yang dikeluarkan ini tidak memberikan hasil yang 
sesuai dengan yang diharapkan*

3* Analisa Masalah Pemecahannya
PT. Indofluid mengadakan pemilihan dan penarikan-

i

sales spesialia baru, pada saat-saat dimana kebutuhan - 
akan sales spesialia semakin mendesak. Kebutuhan yang 
mendesak ini karena target penjualan untuk daerah Jaws. 
Timur belum dapat dicapai maupun karena kurangnya tenaga
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sales spesialis yang ada
- Target Penjualan dan Hasil yang dicapai.
- Target Penjualan.
Kebutuhan tenaga sales spesialis ini adalah untuk me- 

ngejar target penjualan untuk daerah.Java Timur yang diten- 
tukan oleh pusat dan selalu tidak dapat terpenuhi, target 
ini meliputi penjualan kepada customer lama maupun pada da - 
erah-daerah atau perusahaan perusahaan yang belum pemah di- 
masuki, oleh karena itu target ini eenantiasa meningkat da-- 
ri periode ke periode, seperti tampak pada tabel dibawah ini.

TABEi 3
ANA1ISIS HASH PENJUAIM PT. INDOIXUID 

DI JAWA TIMUK, 1979 - 1982

Tahun
Target Penjual 

an.
(000.rupiah)

Basil Penjual 
an.

(000. rupiah)

Prosentase Hasil 
Penjualan diban
ding Target Pen
jualan.

1979 118.500 91.320 77

1980 130.250 93.825 72 '

1981 147.000 103* 280 70

1982 162.000 73.440
sampai de
ngan bulan
Agustus.

45

Sumber : Intern Perusahaan
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Pada tabel 3 tersebut dapat dilihat bahwa target pen
jualan dinaikkan dari tahun ke tahun, dinaikkannya target 
untuk Java Timur oleh kantor pusat ini, didasarkan atas be - 
berapa pertimbangan , antara lain t

a. Pada tahun 1980 dibuka satu unit baru di Malang, ka - 
rena dengan adanya unit baru ini segala kegiatan 
operasionil untuk Jawa Timur yang sebelumnya dipusat- 
kan di Surabaya, maka untuk selanjutnya kegiatan ter- 
sebut dapat sebagian dibebankan kepada unit baru ter- 
sebut. Jadi dengan adanya unit baru., ini kegiatan 
operasionil dapat lebih diawasi dan dikendalikan, se- 
hingga nantinya akan terjadi peningkatan volume pen - 
jualan.
Selain daripada itu dengan adanya unit baru ini, pe - 
xusahaan yang masih belum pemah dimasuki oleh produk 
ini dan yang jauh letaknya dari Surabaya, tentunya a -  

kan lebih mudah untuk menanganinya.
b, pada tahun 1982 daerah penjualan untuk Java Timur di- 

perluas sampai dengan Bali, karena di daerah ini ba - 
nyak perusahaan/pembeli yang dianggap potensial untuk 
dapat menggunakan industrial produk ini, seperti :

- Perusahaan makanan kaleng.
- Industri patal Bali.
- Dan banyak hotel-hotel, terutama yang bertaraf 
intemasional.
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Disamping kedua hal tersebut diatas, yang menjadi dst- 
sar pertimbangan secara umum dalam menentukan target penjual 
an adalah dengan menganalisa hal-hal sebagai berikut ;

1. Kebijakan pemerintah, yaitu dimana salah satu adalah 
dengan digalakkannya pembangunan dibidang industri di 
mana dengan adanya kebijakan ini, semakin banyak pula 
dibutuhkan industrial produk ini, demikiaii pula dibi
dang pariifisata, yang dalam hal ini adanya hotel.- 
hotel baru.

2. Market share,perusahaan ini menguasai market share se 
kitar 50 # , ini karena didukung oleh kemampuan peiu- 
sahaan dalam hal :
a. Pioneer dari jenis industrial produk ini, terutama 

karena ke istimewaan dari produk ini, seperti pada 
"Electric motor cleaner", yang mana suatu elektrik 
motor dapat dibersihkan oleh produk ini dalam ke- » 
adaan berjalan, jadi tanpa menghentikan suatu pro
ses produksi.

»b. Produk yang dijual oleh perusahaan ini dapat digu-
*

nakan oleh hampir semua jenis perusahaan / indus -
t

tri, seperti lubriqant dan cleaner,
c. Pesaing yang menjual produk ini hanya ada 5 merek, 

yaitu : - lorium yang menjual seal
- Omega yang menjual lubricant / oli,
- Oarlock yang menjual packing & gasketing
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- Loctite yang menjual cleaner
- Vecom yang menjual coating.

Para pesaing ini hanya menjual salah satu dari ,pro 
duk yang dljual oleh perusahaan, sedangkan perusa
haan ini menjualnya secara lengkap. Demikian juga 

■ dengan tenaga penjualannya, dimana diantara 5 merek 
tersebut, hanya 2 merek saja yang menggunakan te
naga salesmen, sedangkan selebihnya hanya dijual 
melalui toko-toko .

Dengan adanya alasan-alasan tersebut diatas, perusaha. 
an menaikkan target penjualan dari tahun ke tahun,

- Hasil yang dicapai.
Dari hasil yang dicapai/hasil penjualannya, . seperti 

pada tahun' 1979, hasil penjualan pada tahun ini,, hanya 77 # 
dari targetnya, demikian pula dengan tahun 1980 dan 1981, ha 
sil yang dicapai dibandingkan dengan targetnya semakin menu- 
run yaitu dari 72# menjadi 70#, walaupun hasil yang dicapai 
dibanding tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan.

Juga dengan tahun 1982, walaupun data yang didapat ha 
nya sampai bulan Agustus, dimana hasil yang dicapai selama 
delapan bulan tersebut, baru mencapai 45# dari targetnya, se 
hingga untuk memenuhi yang 55# dalam. waktu yang relatf pen - 
dek yaitu 4 bulan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah*

Dari analisa diatas,. dapat diketahui bahwa target 
penjualan yaftg telah ditentukan oleh kantor pusat, dari ta-
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hun ke tahun senahtiasa meningkat, sedan gkan hasil penju - 
alan yang didapat teme menuiun persentasenya dibandingkan 
dengan target penjualannya.

Dengan dlnaikkannya target penjualan untuk daerah 
Java Timur dibandingkan dengan kemampuan perusahaan yang 
dalam hal ini adalah kantor cabang Java Timur, maka dapat 
disiinpulkan bahva kantor oabang Java Timur masih belum mam 
pu untuk men cap ai target penjualan tersebut*

Untuk peninjauan lebih jauh, perlu dianalisa dari 
dalam perusahaan sendiri yang menyebabkan kegagalan peme- 
nuhan target tersebut, yang pada pembahaaan ini yaitu dari 
segi pelaksana penjualannya, dalam hal ini adalah sales 
speeialisnya.

- Kvalitas dan Kvantitas Sales Spesialis.
Dalam memenuhi dan mengejar target penjualan un

tuk Java Timur yang senantiasa meningkat dari tahun ke ta~ 
hun diperlukan sales spesialis yang berkvalitas balk dan 
dalam kvantitas yang cukup. Tetapi pada kenyataannya jum - 
lah sales spesialis yang ada selalu tidak men cukup i, ku - 
rangnya tenaga sales spesialis ini disebabkan kecilnya jum 
lah tenaga sales spesialis yang dapat bertahan lama/ mampu 
dibandingkan dengan jumlah yang diterima untuk setiap pe - 
milihan dan penarikan sales spesialis barn.

Sebagai gambaran kecilnya perbandlngan antara sales 
spesialis yang mampu bertahan dan yang diterima/masuk, da
pat dilihat dari analisa Tabel 1 dan Tabel 2 dibavah ini j
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- Sales apesialis yang masuk/keluar pada tahun 1961* 
Selama tahun 1981 diadakan penarikan dan - pemillhan 
sebany ak dua kali, yaitu s
1. Tanggal 16 - 2 - 1981.‘

a. diterima 6 orang.
b. tetap bekerja sampai akhir tahun 2 orang,
c. tidak dapat bertahan / keluar 4 orang.
Persentase sales spesialia yang mampu/berkvalitas 
baik dibandingkan dengan yang diterima / sasuk - 
adalah s | X 100 $  * 33,3 $  .

2, Tanggal 5 - 8 - 1981,
a. diterima 8 orang.
b. tetap bekerja sampai akhir tahun 3 orang.
c. tidak dapat bertahan / keluar 5 orang, 
fersentase sales spesialis yang mampu/berkvalitas 
baik dibandingkan dengan yang diterima / masuk - 
adalah j | X 100 % = 37,5 * .

Jadi pada tahun 1981, secara keseluruhan perusahaan 
hanya mendapatkan sales spesialis yang bexkvalitas 
baik, sebesar ^  X 100 # a 3 5 , 7 % dari keseluruhan 
yang diterima / masuk,

- Sales spesialis yang masuk/keluar sampai dengan bu - 
lan Oktober 1982,
Sampai dengan bulan Oktober 1982 telah diadakan pe - 
narikan dan pemilihan sebanyak empat kali, yaitu t
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1* Tanggal 20 - 1 - 1982V
sU diterima 4 orang*
ty. tetap bekerja sampai 15 Oktober 1 orang* 
c* tidak dapat bertahan / keluar 3; orang* 
Persentase sales spesialis yang mampu / ber - 
kwalitas baik dibandingkan dengan yang diteri
ma / masuk adalah * ^ X 100 H ■ 25 

2* Tanggal 22 - 3 - 1982*
a* diterima 6 orang1.
b* tetap bekerja sampai 15 Oktober 1 orang*
c* tidak dapat bertahan / keluar 5 orang.
Persentase sales spesialis yang mampu /berkwa
litas baik dibandingkan dengan yang diterima / 
masuk adalah t ^ Z 100 & ■ 16*6 ft9 
Tanggal 18 - 7 - 1982.
a* diterima 4 orang*
b; tetap bekerja sampai 15 Oktober 2 orang.
o* tidak dapat bertahan / keluar 2 orang*
Persentase sales spesialis yang mampu / ber -
kwalitas baik dibandingkan dengan yang diteri-

2ma / masuk adalah t Z 1Q0 * 50 jf.
4

4. Tanggal 17 - 9 - 1982*
Untuk penerimaan dan pemilihan tanggal 17-9- 
1982 ini belum pemah diadakaa evaluasi* tetâ  
pi sampai dengan tanggal 15 Oktober terdapat - 
empat orang sales spesialis yang keluar*
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alasannya antara lain i
- 2 orang tidak melapor*
- 1 orang karena kesehatan*
- 1 orang mengundurkan diri karena merasa ti - 
dak mampu*

Dari uraian tersebut diatas dapat diketabui bah*- 
wa dalam setiap penarikan dan pemilihan sales spesialis 
baru, perusahaan hanya mendapatkan sales spesialis 
yang berkwalitas baik dalam jumlah yang kecil*

Pada pokoknya dari kedua analisa diatas dapat di 
simpulkan bahwa dalam operasi penjualannya untuk daerah 
Jana Timur selalu tidak pernah dapat mencapai target - 
penjualan* hal ini disebabkan kurangnya tenaga penjual
an yang ada* Walaupun telah berusaha mengadakan penarik 
an saleB  spesialis baru, pada saat-eaat dibutuhkan, te 
tapi ternyata sales spesialis yang didapat tidak dapat 
bertahan lama, atau dengan perkataan lain dalam kwalitas 
nya, karena banyak yang keluar, maka dalam segi kwanti - 
taspun kurang.

Apabila ditinjau lebih jauh, banyaknya sales spe 
sialis yang keluar ini, terdapat hal-hal yang mempenga 
ruhinya, yaitu antara lain t

- Program Penarikan Sales spesialia •
- Wawanoara / Interview*
- Evaluasi Prestasi Kerja Sales Spesialis «
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3*1' Program penarikan sales spesialis.
Isi daripada program penarikan sales spesialis, di- 

antaranya adalah bilamana diadakan penarikan, serta berapa 
Jumlah yang dibutuhkan dan yang akan diterima.

Pada PT, Indofluid jujttlah dan waktu penarikan serta 
pemilihan didasarkan pada s

- Perhitungan sales spesialis yang mengundurkan diri 
atau berhenti, terutama yang baru diterima pada pe - 
narikan dan pemilihan sebelumnya.

- Target penjualan yang ditetapkan untuk daerah Java - 
Timur belum atau tidak dapat dicapai jika mengguna - 
kan tenaga yang ada, sehingga perlu dikerahkan lebih 
banyak lagi tenaga sales spesialis.
Jadi perusahaan dalam mengadakan penarikan dan pe - 

milihan sales spesialis baru, pada saat diperhitungkan ke- 
butuhan akan sales spesialis semakin mendesak, sehingga 
perlu untuk cepat-cepat mencarinya. Sebagai akib&tnya, sab
les spesialis yang didapat tidak sebagaimana yang diharap
kan, baik kvantitas maupun kvalitasnya.

Untuk itu diperlukan suatu perencanaan dan perkirar- 
an bilamana diadakan penarikan dan pemilihan, juga perki - 
raan akan jumlah sales spesialis yang dibutuhkan dalam su
atu periode tertentu dimasa mendataxig. Dalam merencanakan 
dan memperkirakan hal tersebut, perlu dipertimbangkan an - 
tara lain :

a. Perkiraan jumlah sales spesialis yang akan ber^
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henti / keluar dari sales spesialia yang masih ada 
sekarang, maupun pada tiap-tiap kali diadakan pena- 
rikan dan pemilihan baru,

b. Target penjualan yang ditetapkan untuk daerah Jana 
Timur pada periode yang akan datang*

c. Perubahan-perubahan yang mungkin diadakan, seperti
penambahan produk liney perluasan paaar dan lain- 
lainnya,

3.2. Wawancara atau interview.
Wawancara / interview merupakan salah.eatu alaV 

yang penting dalam pemilihan aalea spesialis baru, oleh ka 
rena itu pewawancara harus mempunyai persiapan yang cukupt 

. Wawancara dalam pemilihan sales spesialis yang dia
dakan tanpa suatu persiapan yang memadai dapat memberikan 
gambartn tentang diri pelamar yang bukan sebenarnya.

Pada perusahaan ini, para calon pelamar mengetahui 
bahwa ada lowongan pekerjaan sales spesialis dari iklan di 
sal ah satu koran dengan format yang cukup besar dan mena - 
rik, kemudian para calon pelamar ini datang kekantor peru
sahaan untuk wawancara dan sebagai pewawancaranya adalah 
Area Sales Manager Coordination, tetapi sebelum wawancara, 
para calon harus mengisi formulir yang berisi data dari 
calon pelamar seperti terlihat pada lampiran 1 dan lampi- 
ran 2 , formulir inilah yang nan tiny a pada saat wavan -
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car a juga sebagai sal ah satu bahan pert anyaan wawancara 
guna meneliti kebenaran isi daripada formulir tersebut* 
selain pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan se 
belumnya dan menjadi dasar penilaian terhadap calon pe 
lamar*

Selanjutnya setelah Area Sales Manager Koordin^ 
tion menilai calon mana yang dapat diterima perusahaan* 
maka calon sales spesialis yang diterima tersebut dibe 
ri surat panggilan untuk kemudian mengikuti training.

Jadi wawancara yang diberikan hanya satu kali sa 
ja* dimana didalamnya tercakup pula pert any aan yang ber 
hubungan dengan test psikologis dan sebagai pe wawancara 
nya juga hanya seorang*

Dengan wawancara yang hanya diadakan sa,tu kali 
dan dilakukan oleh seorang pe wawancara saja* infoxaasi- 
yang didapat sangat terbatas* sehingga tidak banyak da 
pat diketahui tentang diri pelamar tersebut* selain itu 
hasil wawancara tersebut tidak dapat dibandingkan antâ  
ra pewawanoara yang satu dengan yang lainnya* ataupun - 
mungkin ada informasi yang seharusnya penting untuk di 
ketahui* tetapi belum dipert any akan oleh seorang pewawan 
car a*

Suatu seleksi yang teliti biasanya akan mewawov- 
oarai seorang pelamar beberapa fcali sebelum diterima * 
karena sebelum penerimaan ini* masih banyak yang harus 
dipelajari tentang pelamar tersebut dan sebaliknya ia
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harus diberi tabu banyak hal mengenai pekerjaannya*
Untuk mendapatkan hasil yang baik dalam teknik- 

wawancara ialah agar perusahaan tidak berpegang pada - 
seorang pewawanoara, sekali wawancara* ataupun satu 
temp at wawancara saja» hal ini dilakukan berdasarkan - 
prinsip bahwa semakin banyak orang yang berbicara de 
ngannya* semakin banyak kesempatan untuk lebih mengeta 
hui tentang diri dan tentang kwalifikasi pelamar*Ada - 
lah merupakan suatu ke sal ah an untuk mempekerjakan sese 
orang hanya dengan sekali wawancara saja* Dengan perca 
kapan yang berturut-turut, mungkin akan menyebabkan pe 
lamar merasa lebih santai, sehingga informasi tambahan 
dapat dikumpulkan# (

Jika lebih dari satu orang yang melakukaa wawaa 
carat mereka dapat membandingkan catatan-catatan mere
ka* sehingga akan mengurangi terjadinya hal-hal yang 
dilebih-lebihkan yang timbul dalam penilaian mereka ma 
sing-masing« Dan melaksanakatt percakapan-percakapan de 
ngan car a yang berbed*-beda dapat lebih mudah menimbul 
kan topik-topik tertentu*

3*3* Evaluasi prestasi kerja sales spesialis •
Pengukuran yang digunakan oleh perusahaan dalam 

mengevaluasi prestasi kerja sales spesialis adalah - 
target penjualan yang harus dicapai pada suatu periode 
tertentu, dan merupakan sal ah satu sebab/alasan mengapa
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banyak para sales spesialis yang tidak dapat bertahan- 
lama/keluar dari perusahaan*

Alas an tidak terpenuhinya target penjual m  ini 
merupakan alas an yang banyak dijumpai daripada alas an - 
alasan lainnya* seperti pada uraian dibawah ini t

- Pada tahun 1981 sales spesialis* yang keluar seba 
nyak 9 orang# dan yang karena alasan tidak memo - 
nuhi target penjualan sebanyak 5 orang atau 55* 5̂ *

- Pada tahun 1982 sampai tanggal 15 Oktober* sales 
spesialis yang keluar sebanyak 10 orang* dan 
yang karena alasan tidak memenuhi target penjuaU 
an sebanyak 6 orang atau 60
Jadi banyak diantara sales spesialis yang tidak 

dapat bertahan lamfi/keluar karena mereka tidak dapat me 
menuhi target penjualan yang dieyaratkan oleh perusahaan* 

Pada evaluasi prestasi kerja dengan target penjm 
alan yang bersifat kwantitatif untuk suatu periods ter- 
tentu ini* para sales spesialis dinilai apakah mampu 
untuk melanjutkan pekerjaan atau bila tidak mampu* di mi n 
ta untuk mengundurkan diri*

Target penjualan sebagai tvaluasi prestasi kerja* 
dim ana untuk tia^tiap sales spesialis sama besarnya * 
akan mengakibatkan hasil evaluasi prestasi kerja ini ti 
dak selalu dapat memberikan gambaran yang nyata*kare 
na mungkin saja ter jadi seorang sales spesialis dapat 
mencapai target dengan mudah* tetapi seorang sales spe -
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sialis lain yang lebih lama dan berpengalaman tidak dapat 
mencapainya, dan setelah diteliti temyata bahwa da — 
erah pemasaran yang dimasuki oleh sales spesialis yang 
lebih lama dan berpengalaman tadi, merupakan daerah 
yang tidak potensiil,

Sehingga untuk mengatasi hal ini, dalam penentuan- 
target penjualan untuk tiap tiap sales spesialis, karena 
adanya perbedaan dalam hal beban pekerjaannya, maka pada 
penentuan besaraya target penjualan untuk tiap tiap sales 
spesialis, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikutj

a. Daerah penjualan.
fintuk daerah penjualan yang letaknya jauh dari kan 

tor unit atau di luar kota, tentu akan memerlukan waktu 
untuk perjalanan yang lebih banyak daripada sales spesia
lis yang daerah penjualannya di dalam kota, sehingga de - 
ngan adanya perbedaan daerah penjualan tersebut diatas t 

hasil atau volume penjualan yang didapat dari tiap. - tiap 
sales spesialis berbeda pula.

b. Potensi pembeli,
Dalam hal potensi pembeli ini, dapat diukur dari 

besar kecilnya perusahaan, langganan lama ataupun calon 
langganan, karena dalam menghadapi pembeli yang berbeda - 
beda tersebut, diperlukan waktu dan cara pendekatan yang 
berbeda pula,

Misalnya untuk menavarkan pada eebuah perusahaan

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH PEMILIHAN SALESMAN ... ANWAR TEDJASEPUTRA



83

kecil yang "belum pemah membeli / calon langganan adalah 
berbeda dengan menawarkan pada perusahaan besar, walaupun 
itu calon langganan.

Dengan adanya perbedaan diatas, tentunya haeil pen - 
jualan yang didapat oleh seorang sales spesialis akan ber - 
beda dengan yang lainnya, atau dengan perkataan lain besar 
kecilnya potensi pembeli akan mempengaruhi hasil yang dica
pai oleh tiap-tiap sales apesialis.

Dilain pihak, untuk dapat memberikan gambaran yang 
lebih nyata dari hasil evaluasi, perlu digunakan cara meng- 
evaluasi prestasi kerja dengan beberapa pengukuran.

Adapun cara mengevaluasi prestasi kerja yang dapat 
dipakai disamping target penjualan adalah ;
3*3.1. Potensi penisahaan yang dikunjungi.

Setiap customer/perusahaan calon pembeli  ̂mempunyai 
potensi yang berbeda-beda, yang dimakeud dengan potensi di- 
sini adalah potensi permintaan produk yang ditawarkan.

Potensi ini ada yang besar dan ada yang kecil, pote* 
si pennintaan yang besar/kecil dapat diukur dari besar ke- 
cilnya perusahaan tersebut, kalau perusahaan besar dengan 
peralatan mesin yang banyak ragamnya dan teknologi yang kom 
pleks, sudah tentu industrial produk ini diperlukan disana, 
customer/perusahaan yang demikian inilah yang dianggap mem
punyai potensi pennintaan yang besar, sebaliknya dengan pe- 
rueahaan kecil yang menggunakan peralatan mesin sederhana, 
industrial produk ini tidak begitu diperlukan, bahkan sama
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sekali tidak diperlukan, customer/perusahaan yang demikian 
inilah yang dianggap mempunyai potensi pemintaan kecil , 
bahkan tidak potensi sama sekali .

Selain besar/kecilnya perusahaan dan kompleks/tidak - 
nya peralatan mesinnya, ada kriteria lain untuk mengukur apa 
kah customer/perusahaan mempunyai potensi atau tidak,hal ini 
berdasar bahwa permintaan atas barang industri bergantung pa 
da permintaan atas barang konsumsi atau barang industri la - 
innya, atau dengan perkataan lain, permintaan barang Indus - 
tri tidak dapat dipisahkan dari permintaan barang konsumsi 
atau barang industri lainnya. Jadi suatu perusahaan mempu - 
nyai potensi permintaan yang besar untuk industrial produk 
ini, jika potensi permintaan akan hasil produksijiya besar.

Dengan adanya potensi permintaan yang berbeda, - beda 
dari tiap ~ tiap customer ini, betapapun tinggi kemaapuan se 
orang sales spesialis menjual barang, tetapi jika customer 
yang dikunjungi itu mempunyai potensi permintaan kecil, maka 
hasil penjualan yang dicapai akan rendah dan tentu tidak a- 
kan dapat dicapai seperti yang disyaratkan oleh perusahaan.

Oleh karena itu dalam mengevaluasi prestasi kerja 
seorang sales spesialis , potensi peimintaan akan produk da
ri para customer , ikut menentukan batas kemampuan seorang 
sales spesialis.
3.3.2. Jumlah customer yang dikunjungi.

Untuk mengevaluasi dan menilai seberapa jauh se -
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orang sales spesialis telah mampu melaksanakan tugaanya 
eecara memuaakan, adalah dengan jalan menganallsa - 
jumlah customer lama atau baru yang berhasil mereka 
kunjungi tiap hari kerja. Supaya dapat memperoleh pe~ 
sanan pembelian barang, sales spesialia irajib mengun - 
jungi calon customer. Seeara ummn dapat pula dikata- 
kan, bahwa semakin banyak mengun jungi para calon cue - 
tomer, fl-ka" semakin besar pula harapan untuk dapat men 
jual barangnya,

Dalam penilaian prestasi kerja berdasarkan jum - 
lah kunjungan, diperlukan pula standar jumlah kunjung- 
an tiap hari kerja yang dapat memerikan hasil' terbaik 
kepada perusahaan. Agar dapat memberikan hasil yang 
lebih teliti, standar tersebut perlu disusun eecara 
terperinci, seperti dari cuatomer yang berpotensi be - 
Bar sampai dengan yang berpotensi kecil, karena kunju
ngan pada customer yang mempunyai potenai berbeda, akan 
memerlukan waktu dan jumlah kunjungan yang berbeda pula, 
demikian juga dengan jumlah dan waktu kunjungan pada 
customer lama dan baru.

Penilaian itu sendiri dapat dilakukan dengan ja- 
lan memperbandingkan jumlah kunjungan senyatanya de
ngan standar kunjungan tanpa mengabaikan hal - hal 
khuaus, seperti situasi medan, yang dalam hal ini 
jauh - dekatnya customer yang digarap masing - macing
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sales spesialis . Ponyimpangan jumlah kunjungan yang - 
terlalu jauh dari standar perlu mendapat perhatian da 
ri ataaan* Jumlah kunjungan yang terlalu banyak mungkin 
sama tidak baiknya dengan jumlah kunjungan yang terlalu 
sedikit, karena kedugwduanya mungkin menghasilkan jum 
lah penjualan yang kurang memuaskan.

Dengan jumlah kunjungan yang terlalu banyak,ber 
arti mereka tidak menyediakan waktu secukupnya untuk me 
layani setiap customer dengan baik* Jumlah kunjungan - 
yang terlalu sedikit, sebaliknya dapat ter jadi karena - 
mereka bekerja seenaknya atau terlalu lama menghabiskan 
wqktu dengan customer yang dikunjungi*

Mengevaluasi jumlah kunjungan kepada setiap go 
long an customer dapat memberikan gambaraP- apakah mereka 
mempunyai kesulitan dalam menghadapi golongan customer- 
tertentu, evaluasi kunjungan kepada tiap golongan custom 
er'juga akan memberikan gambaran, 'apakah para sales spe
sialis telah dapat membagi jam kerjanya secara baik*

3#3*3* Jumlah dan besar pesanan pembelian*
Jumlah kunjungan kepada customer belum banyak ar 

tinya bagi perusahaan bila tidak disertai jumlah pesan
an pembelian barang dalam proporsi yang memadai,oleh ka 
rena itu disamping jumlah kunjungan, prestasi kerja sa 
Jljes spesialis dapat dinilai pula dari jumlah pesanan - 
pembelian yang mereka peroleh dari para customer, serta 
jumlah pembelian ratar-rata tiap pesanan pembelian* Jum
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lah rata-rata pembelian tiap pesanan dapat diperoleh de 
ngan jalan membagi jumlah seluruh pesanan pembelian yang 
diperoleh sales spesialis pada periode tertentu*misal- 
nya tiap hari atau tiap minggu kerja* dengan jumlah pem 
bell .atau customer yang memesaxu

Seorang sales spesialis yang berhasil memper • 
oleh pesanan pembelian yang cukup besar selama periode- 
tertentu* temyata belum tentu memuaskan bila dilihat 
jumlah pesanan dan rata-rata pesanan mereka* sebagai - 
oontoh bila jumlah pesanan pembelian tersebut temyata. 
sebagian kecil datang dari beberapa customer yang berpo 
tensi besar, sedangkan selebihnya dari banyak customer 
yang berpotensi kecil dengan jumlah pesanan kecil* tam 
pak bahwa sales spesialis yang bersangkutan terlalu ba 
nyak menghabiskan waktunya pada customer-customer yang 
sebenamya kurang menguntungkan.

Bilamana pesanan pembelian rata rata yang diper̂  
oleh seorang sales spesialis dibawah standar yang di 
tentukan perusahaan, maka kemungkinan sales spesialis 
tersebut tidak mampu meyakinkan tiap customer untuk me 
mesan lebih banyak, atau sales spesialis* tidak manptif- 
menju&L jenis produk yang ditawarkan sebanyak mungkin* 
3.3.4* Jumlah hari kerja.

Jumlah hari kerja setiap periode tertentu merupa 
kan titik tolak dari kemampuan aeseorang melaksanakan - 
tugas yang dipercayakan kepadanya* oleh karena itu da

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH PEMILIHAN SALESMAN ... ANWAR TEDJASEPUTRA



88

lam mengevaluasi prestasi kerja sales spesialis, tidak ka~ 
lah pentingnya pula mengevaluasi jumlah hari sales spesia*- 
lis telah bekerja setiap periode tertentu.

Sales spesialis yang serine tidak masuk kerja tan - 
pa alasan yang dapat diterima, sulit diharapkan dapat mem
berikan sumbangan terhadap berhasilnya kegiatan penjualan 
produk.

Berdasar analisa diatas, masalah tersebut dapat di- 
pecahkan, jika *

1. Dibuat suatu perencanaan / perkiraan, bilamana pe - 
milihan dan penarikan sales spesialis diadakan dan 
berapa jumlah sales spesialis yang dibutuhkan dalam 
suatu periode tertentu.

2. Wawancara yang diadakan beberapa kali dengan bebe ~ 
rapa orang pula sebagai pewawancara.

3. Pada evaluasi prestasi kerja, selain target penjual 
an, dipertimbangkan pula potensi perusahaan yang di 
kunjungi, jumlah customer yang dikunjungi, jumlah 
dan besar pesanan pembelian dan jumlah ' hari kerja
sales spesialis# ,i
Maka kebutuhan akan sales spesialis, baik ' kwalitas 

maupun kwantitas dapat dipenuhi, sehingga kegiatan penjual 
an akan lancar, demikian pula dengan perluasan produk dan 
daerah dapat terlaksana dengan baik, atau dengan perkataan 
lain target penjualan untuk daerah Jawa Timur akan dapat 
dicapai .
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KKSIfoPULAN DAN 3ABAN
BAB V

1. Kesimpulan
Berdasar analisa yang telah penulie kemukakan , 

ternyata hlpotesa kerja terbukti dan dapat diterima ya - 
itu, dengan melakukan suatu perencanaan dan perhitungan 
yang matang dari jumlah salesmen yang dibutuhkan# eerta 
memenuhi syarat-syarat pemilihan dengan baik# maka kebu- 
tuhan akan salesmen baik kvantitas maupun kwalitas dapat 
dipenuhi, sehingga kegiatan penjualan akan men jadi lan - 
car dan target penjualan, perluasan daerah pemasaran , 
serta pengembangan produk dapat < terlaksana dengan baik •

Sedangkan kesimpulan yang diperoleh dari pemba - 
hasan-pembahasan sebelumnya adalah sebagal berikut s

1.1. Penarikan sales spesialis baxu, biasanya di - 
adakan secara mendadak dan tidak direncanakan - 
lebih dahulu, diadakan secara mendadak disaat 
diperhitungkan bahwa sales spesialis yaug telah 
ada, tidak dapat memenuhi kebutuhan operas! pen 
juaiannya# terutama pada saat target penju - 
alan untuk Jawa Timur diperhitungkan tidak 
akan terpenuhi untuk suatu periode. Karena ke
butuhan yang semakln mendesak ini# perusahaan 
perlu cepat - cepat untuk mencari sales spe -

89
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sialis * Sebagai akibatnya perencanaan dan per 
siapan yang dilakukan kurang memadai, sehingga 
sales spesialis yang nantinya didapat* tidak 
sebagaimana yang diharapkan.

1.2, Dalam pemilihan/seleksi calon pelamar, perusa*- 
haan mengadakan wawancara hanya satu kali saja 
dengan pewawancara satu orang pula# sehingga * 
infomasi yang didapat dari pelamar sangat ter 
batas dan tidak banyak yang dapat diketahui - 
tentang diri pelamar/kwalifikasi pelamar, seb*- 
gai akibatnya sales spesialis yang didapat da
ri seleksi ini tidak dapat bertahan‘lama ba *

i

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 sale* spesi
alis nya, perusahaan hanya bersandar pada be 
sar target penjualan yang harus dicapai untuk- 
suatu periode tertentu* dan temyata dasar tar 
get penjualan saja sebagai evaluasi prestasi 
kerja ini tidak dapat memberikan gambaran yang 
sebenaraye/Byata* sebagai akibatnya seorang 
sales spesialis yang sudah lama bekerja dan 
berpengalanan, pada suatu saat tidak dapat men 
capai target* sedangkan kawannya yang masih ba
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ru dapat meraih target dengan mudah, setelah- 
diteliti ternyata bahwa sales spesialis yan& 
lama tersebut diterjunkan pada perusahaan -pe 
rusahaan yang berpotensi kecil* Kalau hal ini 
berlangsung terusf lamar-kelamaan perusahaan - 
akan kehilangan tenaga-tenaga sales spesialis 
nya yang cakap*

Saran
Dalam penarikan dan pemilihan sales spesialis - 

baru# agar di dapat tenaga-tenaga yang cakap, trampil 
dan mampu guna memenuhi kebutuhan perusahaan akan sa 
les spesialis baik kwalitas maupun kwantitasfmaka pe 
nulls mengemukakan beberapa saran yaitu s

2«1« Agar kebutuhan sales spesialis secara kwaati 
tatif dapat dipenuhi( maka perusahaan perlu 
membuat program penarikan dan pemilihan yang 
berisi rencana dan perkiraan, bilamana/ kapan 
diadakannyaf juga perkiraan jumlah yang dibu 
tuhkan dalam suatu periode tertentu dimasa - 
mendatang dengan mempertimbengkan faktor -fak 
tor t perkiraan jumlah sales spesialis yang 
akan berhentiA®luar» target yang ditetapkan* 
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. A gar kebutuhan s a le s  s p e s ia l i s  sec&ra k \*a li -  

ta s  dapat d ipenuhi, y a itu  mendapatkan tenaga yang 

cakap, tra m p il dan mampu, maka ifawancara p e rlu  d i 

adakan beberapa k a l i  dengan beberapa orang pewawan 

cara dengah d is e r t a i  te s t  p s ik o lo g i.

2.3. Dalam e v a lu a s i p r e s t a s i  ke rja  seorang sa le s  sp e sia

l i s ,  supaya d idapat gambaran yang lebih. nyata  dan
i

sebenam ya, disam ping ta rg e t  penjualan  seb aga i uku 

ran  yang utama, p e r lu  d ip a k a i a la t  l a in  seb aga i ba 

han pertimbangan, y a itu :  p o te n si perusahaan yang  

d iku n ju n g i, jumlah customer yang d ikun jungi, jum -  

la h  dan besar pesanan pembelian, jumlah h a r i ker -

Ja.
2.4. M engingat semakin: .berkembangnya' te kn o ld g i, seh ing

ga p e ra la tan  yang digunakan juga semakin kompleks 

demikian juga dengan persa ingan , maka untuk menga- 

t a s i  h a l i n i  dan untuk dapa.t mencapai volume pen -  

ju a lan  yang d ita rge tk an , yang mana sa le s  s p e s ia l i s

sebaga i pelaksananya, p e rlu  d it in gk a tk a n  p u la  ke -
i

tram p ilan  dan pengetahuannya, y a itu  dengan menga -  

dakan program pendid ikan  dan la t ih a n  ke rja  u langan  

atau penyegar b ag i s a le s  s p e s ia l i s  lama untuk tiajj 

t ia p  periode tertentu , juga  dengan mengirimkan me

reka pada lembaga-lembaga pendid ikan menejemen 

yang diadakan o leh  p ibak  k e tiga .
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Sebagai penutup d a r i s k r ip s i  in i ,  p e n u lis  berharap 

semoga h a s i l  pe n u lisan  dalam s k r ip s i  i n i  dan. sa ran -sa ran -  

nya akan dapat berguna b ag i perusahaan sebaga i bahan per- 

timbangan dalam memajukan dan pencapaian tujuan perusaha

an.
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I. o. Full Name
Flaco of Birth 
Nationality 
Marital Status 
Address 
KTP No.
Non Involvement 
G .30 S Certificate

Date of birth : 

Ttel. Jion t

Driviny Liccr.cc* No

b. ‘-'.embers of Fanil'

NO.
■I

N n*. e ?laCC:/Dat-:: 
of birth

Address Relationship

I

.

'
c. Name of Father : 

Address : 
Occupation :

II. Education (Certificate "photo copy)

III. Working Experience
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No*: N a m e Occuption Address & Telepone
%

:

■
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