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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pada era globalisasi seperti sekarang, persaingan usaha berjalan sangat 

ketat. Banyak perusahaan yang saling berlomba untuk menyediakan berbagai 

kebutuhan masyarakat. Maka dari itu sektor bisnis jasa mengalami peningkatan 

pesat dengan banyak inovasi yang ditawarkan pada pasaran. Banyak perusahaan 

yang semakin berkompetisi meningkatkan kualitas pelayanan untuk sukses dalam 

memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat luas. Hal tersebut disebabkan 

oleh banyaknya pelanggan yang ingin serba instant dan selalu ingin dilayani 

dengan baik. Dalam kondisi persaingan saat ini membuat kompetisi yang ada 

menjadi ketat antar produsen. Setiap perusahaan berlomba-lomba melakukan 

promosi untuk dapat mengambil perhatian masyarakat. Promosi tersebut melalui 

penjualan langsung, iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, acara dan 

pengalaman. Auto 2000 Wiyung menerapkan salah satu strategi dalam bauran 

promosi (promotion mix) yaitu penjualan tatap muka. Strategi tersebut dianggap 

perusahaan memiliki peran besar dalam tercapainya target perusahaan dalam 

memasarkan beragam produk dan jasa yang mereka miliki kepada konsumen. 

Pemasar yang handal sangat diperlukan guna terlaksananya strategi penjualan 

tatap muka dalam pencapaian target yang diinginkan perusahaan. Karena dengan 

promosi tanpa melakukan tatap muka menyebabkan omset yang diterima oleh 

perusahaan tidak mengalami peningkatan dan hubungan perusahaan dengan 

konsumen tidak berjalan dengan baik. Dengan dibekali pengetahuan tentang 

tahapan-tahapan penjualan tatap muka dan pengetahuan produk, para pemasar 

diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan memasarkan produk perusahaan 

kepada pelanggan. 

Mengingat semakin ketatnya persaingan di bidang otomotif, perusahaan 

perlu mengadakan kegiatan penjualan tatap muka untuk tetap bersaing dan untuk 

meningkatkan penjualan. 
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Menurut Tjiptono (2008:222) bauran promosi adalah kombinasi strategi yang 

paling baik dari variabel-variabel periklanan, penjualan perorangan, dan alat-alat 

promosi lainnya, yang semuanya dirancang untuk mencapai suatu tujuan 

penjualan. Terdapat lima elemen promosi yang digunakan guna melaksanakan 

tujuan dan sasaran promosi, yaitu penjualan tatp muka, iklan, promosi penjualan, 

hubungan masyarakat, acara dan pengalaman. Auto 2000 Wiyung menggunakan 

seorang pemasar sebagai bentuk penjualan pribadi untuk memasarkan produknya. 

Karena dengan penerapan penjualan tatap muka dapat mempengaruhi konsumen 

untuk melakukan pembelian.  

Menurut Kotler dan Amstrong (2012:488) penjualan tatap muka adalah 

presentasi personal oleh tenaga penjualan perusahaan untuk tujuan membuat 

penjualan dan membangun hubungan pelanggan. 

Sedangkan menurut Alma (2005:185) penjualan tatap muka adalah sebuah 

pengungkapan secara lisan dalam menghadapi seorang atau beberapa calon 

pembeli dengan maksud untuk menciptakan penjualan. Perusahaan perlu 

mempertimbangkan untuk melakukan kegiatan penjualan tatap muka yang 

bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan. Kegiatan penjualan tatap muka 

ini mempunyai oeranana yang sangat penting karena seorang pemasar dituntut 

bagaimana cara menjual suatu produk dengan komunikasi yang baik kepada calon 

konsumen serta tetap mempertahankan hubungan baik antar pelanggan dan mutu 

produk. Dari permasalahan tersebut, penulis menentukan judul untuk Laporan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL), yaitu “Penerapan Penjualan Tatap Muka Pada 

Perusahaan Auto 2000 di Surabaya” 

 

1.2 Landasan Teori 

1.2.1 Pemasaran 

Menurut Tjiptono (2005:2) pemasaran adalah sistem total aktivitas bisnis 

yang dirancang untuk merancanakan, menetapkan harga, mempromosikan, dan 

mendistribusikan produk, jasa, dan gagasan yang mampu memuaskan keinginan 

pasar sasaran dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 
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Sedangkan menurut kotler (2012:28) pemasaran adalah proses dimana 

perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang 

kuat dengan pelanggan untuk menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalan. 

Dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah dimana suatu perusahaan 

memciptakan, memperkenalkan, merencanakan, menawarkan hubungan yang kuat 

antara kedua belah pihak untuk keuntungan bersama dalam jangka waktu yang 

panjang. 

 

1.2.2 Pengertian Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran adalah variabel-varibael pemasaran yang dapat diatur 

sedemikian rupa, sehingga dapat meningkatkan penjualan pemasaran. Variabel-

variabel tersebut terdiri dari produk, harga, distribusi, promosi. Agar perusahaan 

dapat menghadapi persaingan, maka perusahaan harus berusaha meningkatkan 

penjualan dengan cara mengkombinasi variabel-variabel dalam bauran pemasaran 

seperti produk dengan harga, distribusi dengan promosi, produk dengan promosi 

dan lain-lain. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2012:75) definisi dari bauran pemasaran 

adalah seperangkat alat pemasaran terkontrol yang dipadukan oleh perusahaan 

untuk menghasilkan respon yang diinginkan pasar sasaran. 

Adapun unsur-unsur bauran pemasaran sebagai berikut : 

1. Produk 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

mendaptkan perhatian dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang dapat 

memuaskan keinginan dan kebutuhan. Produk meliputi objek secara fisik, 

jasa, orang , tempat, organisasi, dan ide. 

2. Harga 

Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau 

jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat 

karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Harga  

yang ditawarkan kepada konsumen  harus  sesuai  dengan  pandangan  

konsumen  atas  nilai  dan  manfaat yang diperoleh dari prouk tersebut. 
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Harga mempunyai peranan penting bagi perusahaan, karena harga 

mempunya pengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam bersaing 

dengan perusahaan lainnya. 

3. Tempat 

Distribusi merupakan kegiatan pemasaran yang memperlancar dan 

distribusi merupakan penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada 

konsumen. Definisi tempat atau saluran distribusi adalah Saluran 

distribusi merupakan seperangkat organisasi yang saling bergantung satu 

sama lain, yang dilibatkan dalam proses penyediaan suatu produk atau 

jasa, untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna 

bisnis. Saluran distribusi merupakan hal yang sangat penting, karena 

dengan adanya saluran distribusi produk dari produsen  akan  sampai  ke  

konsumen.  Maka,  perusahaan  harus  menentukan strategi dalam 

pemilihan jumlah dan bentuk saluran distribusi yang tepat. 

4. Promosi 

Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan program 

pemasaran, karena dengan adanya kegiatan promosi perusahaan bisa 

memberi informasi kepada konsumen tentang keberadaan dan manfaat 

produk perusahaan. Pengertian promosi menurut Gitosudarmo (2012:159)  

adalah kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar  

mereka dapat  menjadi  kenal akan produk tersebut lalu membelinya. 

 

1.2.3 Bauran Promosi  

Bauran Promosi merupakan gabungan dari berbagai jenis promosi yang 

ada untuk suatu produk yang sama agar hasil dari kegiatan promo yang dilakukan 

dapat memberikan hasil yang maksimal. Menurut Kotler dan Amstrong 

(2008:116) bauran promosi merupakan paduan spesifik penjualan tatap muka, 

iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan sarana pemasaran langsung 

yang digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan nilai pelanggan secara 

persuasif dan membangun hubungan pelanggan.  
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Definisi lima sarana promosi utama  menurut Kotler dan Amstrong (2008:117) 

adalah sebagai berikut : 

1. Penjualan Tatap Muka 

Presentasi pribadi oleh wiraniaga perusahaan untuk tujuan menghasilkan 

penjualan dan membangun hubungan pelanggan. 

2. Periklanan 

Semua bentuk terbayar dari presentasi nonpersonal dan promosi ide, 

barang atau jasa melalui sponsor tertentu. 

3. Promosi Penjualan 

Berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong percobaan atas 

pembelian produk dan jasa. 

4. Hubungan Masyarakat 

Membangun hubungan baik dengan berbagai kalangan untuk mendapatkan 

publisitas yang diinginkan, membangun citra perusahaan yang baik, dan 

menangani atau menanggapi rumor, berita, dan kejadian tidak 

menyenangkan. 

5. Pemasaran Langsung 

Hubungan langsung dengan konsumen individual yang ditargetkan secara 

cermat untuk memperoleh respons segera dan membangun hubungan 

pelanggan yang langgeng. 
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Gambar 1.1 : Bauran Promosi 

Sumber : Bilson Simamora, Memenangkan Pasar dengan Pemasaran Yang 

Efektif, 2003. 

 

1.2.4 Fungsi Penjualan Tatap Muka 

1. Menciptakan dan menumbuhkan ketertarikan pada diri calon pembeli. 

Perhatian yang sudah diberikan oleh seseorang mungkin akan dilanjutkan 

pada tahap berikutnya atau mungkin berhenti. Yang dimaksudkan dengan 

tahap berikutnya adalah timbulnya rasa tertarik yang akan menjadi fungsi 

utama promosi. 

2. Mencari dan mendapatkan perhatian dari calon pembeli. Perhatian calon 

pembeli harus diperoleh, karena merupakan titik awal pengambilan 

keputusan di dalam membeli suatu barang dan jasa. 

3. Pengembangan rasa ingin tahu calon pembeli untuk memiliki barang yang 

ditawarkan. Hal ini merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya. Setelah 

seseorang tertarik pada sesuatu, maka timbul rasa ingin memilikinya. Bagi 

calon pembeli merasa mampu (dalam hal berharga, cara pemakaian, dan 

sebagainya), maka rasa ingin memilikinya ini semakin besar dan diikuti 

oleh suatu keputusan untuk membeli. 
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1.2.5 Penjualan  Tatap Muka 

Kegiatan penjualan tatap muka merupakan bagian dari kegiatan promosi 

yaitu memperkenalkan dan menarik minat konsumen terhadap produk yang 

ditawarkan secara tatap muka. Promosi ini merupakan salah satu variabel di dalam 

bauran pemasaran yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh perusahaan dalam 

menawarkan produknya. 

Penjualan tatap muka adalah alat promosi yang sifatnya secara lisan, baik kepada 

seseorang maupun lebih dari calon pembeli dengan maksud untuk menciptakan 

terjadinya transaksi pembelian yang saling menguntungkan bagi kedua belah 

pihak, dengan menggunakan manusia sebagai alat promosinya. 

Menurut  Kotler dan  Amstrong (2012:488) Penjualan tatap muka  

adalah  presentasi personal  oleh  tenaga  penjualan  perusahaan  untuk  tujuan  

membuat  penjualan  dan membangun  hubungan  pelanggan. Sedangkan  

menurut  Alma  (2005:185) penjualan tatap muka adalah sebuah pengungkapan 

secara lisan dalam menghadapi seorang atau beberapa calon pembeli dengan 

maksud untuk menciptakan penjualan. 

Menurut Tjiptono (2008:224) penjualan tatap muka adalah komunikasi 

langsung (tatap muka) antara penjual dan calon pelanggan dan membentuk 

pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka kemudian akan 

mencoba membelinya. 

Dapat dikatakan bahwa penjualan tatap muka adalah salah satu sistem 

penjualan  yang dilakukan dengan cara komunikasi tatap muka langsung 

dengan calon pembeli terkait, dengan melakukan pendekatan-pendekatan dan 

pemahaman langsung tentang produk yang di tawarkan. 

 

1.2.5.1  Proses Penjualan Tatap Muka 

Saladin (2003:147) mengelompokkan penjualan tatap muka dalam 

beberapa tahap yaitu : 

1. Persiapan Sebelum Penjualan 

Pertama perusahaan harus mempersiapkan pemasarnya. Usaha ini dapat 

dilakukan dengan memberikan pengertian kepada pemasar tentang produk 
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yang akan dijual, pasar yang akan dituju, keadaan persaingan, prinsip-

prinsip salesmanship dan pengetahuan-pengetahuan lain yang 

berhubungan dengan penjualan. 

2. Pendekatan Kepada Individu 

Sebelum melakukan penjualan maka pemasar perlu memperlajari individu 

atau perusahaan yang dapat diharapkan menjadi pembelinya tentang 

kebiasaan membeli, kesukaan, atau selera konsumen, barang-barang yang 

digunakan, reaksi konsumen terhadap perusahaan yang akan tawarkan 

pemasar. 

3. Melakukan Penjualan 

Penjualan yang dilakukan bermula dari suatu usaha yang memikat 

perhatian konsumen, kemudian diusahakan untuk mengetahui keinginan 

mereka, yang selajutnya diikuti penjualan oleh pemasar. 

4. Pelayanan Sesudah Penjualan 

Tahap terakhir pada proses penjualan adalah memberikan pelayanan 

sesudah penjualan dilakukan. Petugas penjualan harus memberikan 

jaminan kepada konsumen bahwa keputusan pembelian yang akan 

dilakukan adalah tepat, produk bermanfaat, alternatif yang dipilih adalah 

yang terbaik. 

 

1.2.5.2  Sifat – Sifat Penjualan Tatap Muka 

Menurut Hasan, Ali (2008:368) penjualan tatap muka merupakan alat  

yang cukup efektif dalam membangun preferensi, keyakinan, tindakan 

pembelian, tetapi sulit melakukan pengurangan biaya, karena berkaitan dengan 

jumlah penjual yang sulit diubah. Penjualan tatap muka mempunyai tiga manfaat 

sebagai berikut : 

1.   Konfrontasi Personal 

Penjualan tatap muka mencakup hubungan yang hidup, langsung dan 

interaktif antara dua orang atau lebih. Masing masing pihak dapat 

melihat kebutuhan dan karakteristik pihak lain secara lebih dekat dan 

segera melakukan penyesuaian. 
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2.   Pengembangan 

Penjualan tatap muka memungkinkan timbulnya berbagai jenis 

hubungan mulai dari hubungan penjualan sampai dengan hubungan 

persahabatan. 

3.   Tanggapan 

Penjualan tatap muka membuat pembeli merasa berkewajiban untuk 

mendengar, memperhatikan dan menanggapi seorang pemasar. 

 

1.2.5.3  Bentuk-Bentuk Penjualan Tatap Muka 

Menurut Sutisna ( 2002 : 315 ) terdapat tiga bentuk dari penjualan tatap 

muka, yaitu : 

1. Penjualan Toko 

Tenaga penjual melakukan penjualan dengan jalan melayani 

konsumen yang datang ke toko atau perusahaan. 

2. Penjualan Lapangan 

Tenaga penjual yang melakukan penjualan di luar perusahaan,  

yakni dengan mendatangi konsumen ke rumah-rumah perusahaan, 

kantor-kantor dan lain-lain. 

3. Eksekutif Penjualan 

Pimpinan perusahaan yang bertindak sebagai tenaga penjual yang 

melakukan penjualan. 

Didalam suatu perusahaan bentuk-bentuk penjualan tatap muka tersebut kadang 

digunakan secara bersama sama- s a m a dan kadang hanya menggunakan salah 

satu bentuk saja. Hal tersebut disesuaikan dengan produk yang ditawarkan, 

pasar yang dituju, dan kemampuan perusahaan. Tetapi bentuk manapun yang 

dipilih, perusahaan harus menentukan bentuk yang paling cocok dan efektif 

dalam mencapai sasaran. 

 

1.2.5.4  Tugas Penjualan Tatap Muka 

Berikut ini merupakan fungsi aktivitas penjualan tatap muka menurut 

Widiana (2011:8990) sebagai berikut : 
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1. Mencari Calon Pembeli 

Penjualan tatap muka setuju untuk mencari pelanggan bisnis baru  

yang kemudian dijadikan sebagai pelanggan bisnis potensial bagi 

perusahaannnya. 

2. Komunikasi 

Penjualan tatap muka memberikan informasi yang dibutuhkan oleh 

pelanggan bisnis tentang produk yang jelas dan tepat. 

3. Penjualan 

Penjualan tatap muka harus tahu seni menjual, mendekati pelanggan bisnis 

sasaran, mempresentasikan produk, menjawab keberatan-keberatan, 

menutup penjualan. 

4. Mengumpulkan Informasi 

Penjualan tatap muka melakukan riset pasar sehingga mendapatkan 

informasi tentang pelanggan bisnis dan keadaan pasar serta membuat 

laporan kunjungan baik yang akan dilakukan maupun yang telah 

dilakukan. 

5. Pelayanan 

Penjualan tatap muka melakukan pelayanan kepada pelanggan bisnis, 

mengkomunikasikan masalah pelanggan bisnis, memberikan bantuan 

teknis dan melakukan pengiriman. 

6. Pengalokasian 

Penjualan tatap muka setuju untuk memutuskan pelanggan bisnis mana  

yang akan lebih dulu memperoleh produk bila terjadi kekurangan produk 

pada produsen. 

 

1.2.5.5 Jenis-jenis Penjualan Tatap Muka 

Menurut Tjiptono, Chandra, Adriana (2008:559) diklasifikasikan sebagai 

berikut : 

1. Pengiriman 

Seorang pemasar yang tugas utamanya adalah mengirimkan produk. 
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2. Penerima Pesanan 

Seorang Pemasar yang bertindak sebagai penerimaan pesanan didalam 

(misalnya konter penjualan) atau sebagai penerima pesanan luar. 

3. Pembawa Misi 

Seorang pemasar yang tidak melakukan penjualan atau penerimaan 

pesanan secara langsung tetapi hanya ditugaskan untuk memberikan 

informasi dan membangun nama baik serta sikap kepercayaan terhadap 

produk sehingga dapat menciptakan penjualan. 

4. Teknisi 

Seorang pemasar yang memiliki pengetahuan teknis dari produk dan 

bertujuan untuk memberikan informasi mengenai penggunaan produk 

yang memerlukan penjelasan secara teknisi. 

5. Penciptan Permintaan 

Seorang pemasar yang mengandalkan metode-metode kreatif untuk 

menjual produk- produk perusahaan. 

6. Penjual Solusi 

Seorang pemasar yang mengkhususkan diri dalam memecahkan masalah 

pelanggan. 

 

1.2.6 Tujuh Tahapan Penjualan Tatap Muka 

Menurut Kotler dan Amstrong (2012:502-505) proses penjualan tatap 

muka merancang dan  mengelola p e m a s a r  untuk melakukan penjualan. 

Penjualan tatap muka terdiri dari beberapa langkah yang p e m a s a r  harus 

menguasai. Langkah ini fokus pada tujuan mendapatkan pelanggan baru. Ada 

tujuh tahapan penjualan tatap muka : 

1. Menetukan Dan Mengkualifikasi Calon Konsumen 

Perusahaan membiarkan pemasar  untuk mencari calon konsumen. 

Namun, seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan lah sekarang 

yang mengambil alih untuk mencari dan mengkualifikasi calon 

konsumen sehingga pemasar dapat menggunakan waktu nya untuk 

melakukan pekerjaanya dengan lebih baik. 
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2. Pendekatan Awal 

Pemasar harus mempelajari sebanyak mungkin tentang calon 

pelanggannya (siapa dan apa yang mereka butuhkan) dan diri 

pemasar itu sendiri. S e o r a n g  p e m a s a r  dapat mencari 

bahan referensi tentang calon pelanggan untuk merencanakan 

pendekatan hubungan terbaik yang akan  dijalin  dengan  calon 

pelanggannya. 

3. Pendekatan 

Pemasar harus tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan calon 

konsumen dan bagaimana memulai hubungan dengan langkah awal 

yang terbaik sehingga calon konsumen merasa nyaman ketika sedang 

bertransaksi. 

4. Presentasi 

Bagaimana seorang pemasar dapat menceritakan tentang produk yang 

akan ditawarkan. Bagaimana tentang fitur dari produk, keuntungan 

yang  dapat diambil dari penggunaan produk, manfaat dari produk, 

serta nilai yang terdapat pada produk tersebut. 

5. Mengatasi Keberatan 

Biasanya para pelanggan mengajukan keberatannya selama pemasar 

melakukan presentasi. Seorang pemasar yang baik harus dapat 

mengatasi hal tersebut dengan pendekatan yang positif. Pemasar dapat 

meminta konsumen untuk menjelaskan keberatannya, bertanya 

kembali kepada   konsumen sehingga konsumen dapat menjawab 

sendiri pertanyaannya, menyangkal kebenaran dari keberatan tersebut, 

dan mengubah keberatan menjadi alasan untuk membeli. 

6. Penutupan 

Seorang pemasar mungkin merasa sulit dan tidak percaya diri untuk 

melakukan penutupan penjualan. Maka dari itu pemasar harus dapat 

memancing dengan menawarkan pancingan khusus untuk menutup 

penjualan seperti harga khusus, diskon, bonus, atau pemberian hadiah. 
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7. Tindak Lanjut 

Tindak lanjut dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen 

dan kelanjutan bisnis dan melakukan pemeliharaan hubungan dengan 

konsumen. 

 

1.2.7 Manfaat Penjualan Tatap Muka 

Menurut Tjiptono (2010:89) penjualan tatap muka adalah komunikasi 

langsung (tatap muka) antara penjual dan calon pelanggan untuk 

memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan untuk memperkenalkan 

suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan 

terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba dan membelinya. 

Penggunaan strategi ini memiliki beberapa manfaat, baik bagi konsumen 

maupun bagi perusahaan : 

A. Manfaat bagi perusahaan : 

1. Perusahaan menerima tanggapan langsung dari konsumen mengenai 

produknya, sehingga perusahaan dapat menyusun kembali strategi 

promosi yang dibutuhkan. 

2. Sebagai sarana untuk meningkatkan kerjasama antar pihak 

perusahaan dengan Universitas Airlangga. 

3. Dapat mempengaruhi calon konsumen secara langsung karena tenaga 

penjual dapat melakukan presentasi dan demonstrasi langsung 

didepan konsumen. Sehingga konsumen memiliki keterkaitan 

langsung karena seakan sudah memiliki pengalaman terhadap 

produk yang ditawarkan. 

B. Manfaat bagi konsumen 

1. Konsumen mendapatkan informasi secara langsung tentang produk 

yang ditawarkan oleh tenaga penjual. Presentasi dan demonstrasi 

produk yang dilakukan tenaga penjual dapat memberikan informasi 

kepada calon pembeli mengenai produk yang ditawarkan. 

2. Konsumen mendapat informasi lengkap. Hasil dari presentasi yang 

baik oleh tenaga penjual memberikan cukup informasi yang 
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dibutukan oleh calon konsumen untuk memutuskan suatu pembelian. 

3. Konsumen dapat menanggapi secara langsung produk yang 

ditawarkan. Jika calon konsumen kurang puas terhadap produk yang 

ditawarkan, maka konsumen bisa memberikan tanggapan atau 

sanggahan mengenai proses penyampaian pesan. 

 

1.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Praktik kerja lapangan merupakan salah satu persyaratan akademik untuk 

meraih sebutan Ahli Madya pada program DIII Manajemen Program Studi 

Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.  

Tujuan dilaksanakannya praktik kerja lapangan : 

1. Memenuhi salah satu persyaratan kelulusan program Studi Diploma III 

Manajemen Pemasaran dan untuk meraih gelar ahli madya. 

2. Untuk mengetahui praktik kerja yang sesungguhnya pada Auto 2000 

wiyung mengenai kegiatan personal selling pada konsumen akhir. 

3. Membandingkan dan menerapkan teori yang diperoleh selama kuliah 

dengan praktik yang sebenarnya di Auto 2000 wiyung. 

 

1.4 Manfaat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

A. Bagi Mahasiswa 

1. Menambah pengetahuan dan pengalaman didunia kerja untuk 

meningkatkan kompetensi diri serta melatih kepekaan dan daya 

tanggap dalam menghadapi masalah dilingkungan kerja. 

2. Melatih dan menambah pengalaman mengenai dunia kerja di bidang 

pemasaran serta menigkatkan dan memperdalam kualitas, daya 

kreativitas, dan kemampuan diri. 

3. Memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai penanganan 

keluhan pelanggan. 

4. Dapat menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk 

menyesuaikan diri dalam lingkungan kerja di masa datang. 
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B. Bagi Perusahaan 

1. Sebagai  media  untuk  menjalin  kerjasama  antara  Auto 2000 

wiyung dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga 

khususnya Program Diploma III Pemasaran. 

2. Mampu melihat kemampuan potensial yang dimiliki mahasiswa 

peserta Praktik Kerja Lapangan sehingga akan lebih mudah untuk 

perencanaan peningkatan dibidang Sumber Daya Manusia. 

3. Diharapkan dapat membantu memberikan sumbangan pemikiran 

dibidang pemasaran yang dapat berguna bagi pihak Auto 2000 

wiyung. 

C. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga 

1. Menjalin kerjasama antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Airlangga dengan Auto 2000 wiyung. 

2. Memberikan bahan dan literatur yang bermanfaat bagi mahasiswa 

Program Diploma III Pemasaran yang akan mengambil mata kuliah 

laporan terakhir. 

3. Mengetahui kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. 

4. Memberikan  tambahan  referensi  dibidang  pemasaran  bagi  ruang  

baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. 

D. Bagi Pembaca 

1. Memberikan gambaran kondisi nyata tentang dunia pemasaran dalam 

aktivitas pemasaran, serta sebagai bahan acuan bagi pembaca yang 

membutuhkan. 

 

1.5 Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapnga 

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Auto 2000 Wiyung selama 3 

bulan mulai pada tanggl 12 Januari 2015 hingga 12 April 2015 sebagai 

tim pemasaran. Bidang yang diambil oleh penulis adalah Penjualan Tatap 

Muka dengan mengangkat judul “Penerapan Penjualan Tatap Muka Pada 

Perusahaan Auto 2000 di Surabaya”. 
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TABEL 1.1 

JADWAL KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 

 

KET 
2015 

Januari Februari Maret April Mei Juni 

Pembekalan                         

Konfirmasi 

ke 

Perusahaan 

                        

Pelaksanaan 

PKL 

                        

Konsultasi 

dan Penulisan 

Laporan PKL 

                        

Pengumpulan 

Laporan 

Hasil PKL 

(Tugas 

Akhir) 

                        

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PKL PENERAPAN PENJUALAN ... ARUM FITRIYAH MIRANTI




