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BAB IV 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa memang keterampilan menjual sangat berpengaruh terhadap 

penjualan, namun keterampilan menjual merupakan seni setiap individu, 

sehingga membuat hasil yang ditampilkan oleh setiap individu berbeda, 

tergantung dengan kekuatan apa yang dimiliki oleh wiraniaga dan 

dilakukan wiraniaga setiap harinya. 

Banyak aspek yang harus dilalui dalam melakukan promosi, 

memiliki pesaing yang cukup banyak wiraniaga harus memiliki 

kreatifitas dalam menjual produk yang dijual, dan hal yang paling 

penting adalah kepercayaan pembeli dikarenakan produk yang dijual 

tidak murah, maka harus ada kepercayaan yang timbul diantara pembeli 

dan penjual. Dan menjaga loyalitas pembeli juga merupakan cara yang 

paling ampuh dalam hal penjualan yang akan dilakukan, dengan pembeli 

yang loyal, secara tidak langsung kita dibantu mempromosikan apa yang 

kita berikan. 

Dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan, beberapa 

wiraniaga sudah merambah ke media internet dan juga banyak hal yang 

sudah dilakukan. Di era milenial ini wiraniaga diharapkan bisa 

memberikan inovasi ataupun pembaruan dalam penjualan mobil, dengan 

adanya informasi yang telah beredar dimedia internet sehingga hampir 

sedikit banyak wiraniaga tidak melakukan beberapa proses mengenai 

pengenalan ataupun prospecting namun wiraniaga harus dibekali juga 

tentang kelebihan dan kekurangan produk pesaing, sehingga dapat 

menjelaskan dengan dapat diterima oleh pelanggan. Banyak dari pembeli 

atau calon pembeli belum memahami mobil yang ingin dibeli sehingga 

kurang memahami kelebihan produk yang ditawarkan wiraniaga, dalam 

memberikan kelebihan produk yang ditawarkan wiraniaga dapat 

menggali informasi mengenai keinginan pembeli serta dapat memberikan 
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keuntungan menggunakan produk yang ditawarkan wiraniaga. Dalam 

menjalani hubungan dengan pembeli, wiraniaga memberikan pelayanan 

yang terbaik untuk menciptakan kepercayaan serta kenyamanan terhadap 

hubungan wiraniaga dengan pembeli seperti mengingatkan waktu servis, 

memberikan informasi promo diskon ataupun promo yang lain. Dan juga 

memberikan hadiah pada hari ulang tahun pembeli. 

4.2 Saran 

Wiraniaga dapat memanfaatkan segala aspek yang telah tersedia 

yang dapat digunakan dalam prospecting sehingga membantu untuk 

mendapatkan konsumen atau pembeli, wiraniaga juga dapat melakukan 

atau mencontoh wiraniaga yang sudah melakukan penjulan secara baik 

dengan memberian beberapa modifikasi yang dapat menjadi lebih baik, 

serta wiraniaga dapat berkonsultasi dengan supervisor untuk masalah 

yang dihadapi wiraniaga. 

Keterampilan menjual merupakan hal atau kemampuan yang 

dimiliki setiap orang yang belum tentu dimiliki oleh orang lain, sehingga 

setiap wiraniaga melakukan prospecting dengan kemampuan. Melakukan 

prospecting dengan kemampuan yang dimiliki wiraniaga akan 

memudahkan wiraniaga melakukan pekerjaannya, namun setiap 

wiraniaga berkewajiban untuk meningkatkan penjualan, oleh karena hal 

itu wiraniaga sebaiknya menggunakan lebih dari satu metode 

prospecting, namun harus melakukan banyak metode untuk tetap 

melakukan penjualan, seperti melalui : media sosial, dunia maya, dan 

melalui website yang memiliki tampilan lain pada mobile yang menarik, 

karena setiap orang hampir membuka handphone mobile sebanyak 150 

kali setiap hari. 




