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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Persaingan antar perusahaan yang semakin ketat, memaksa setiap 

perusahaan untuk selalu menemukan strategi-strategi jitu agar mampu bertahan, 

dan meningkatkan kinerja perusahaan.Salah satu strategi yang mampu 

meningkatkan kinerja perusahaan adalah pengelolaan manajemen penjualan 

(Ferdinand, 2006).Pengelolaan manajemen penjualan yang baik, meliputi 

pengelolaan sumber daya yang berkaitan dengan tenaga penjualan, dimana tenaga 

penjualan merupakan ujung tombak kegiatan penjualan. 

Sesuai pernyataan Roman (2002) bahwa tenaga penjualan sebagai 

salesforce dalam menghasilkan keuntungan merupakan hal yang perlu dicermati 

untuk mengkomunikasikan antara produk dengan konsumen.Tenaga penjualan 

mempunyai peranan penting untuk menjembatani hubungan antara perusahaan 

dengan pelanggan.Tenaga penjualan diharapkan mampu berkomunikasi dengan 

baik, mengenali dan menyampaikan nilai produk yang ditawarkan.Mampu 

menggunakan berbagai pendekatan relational dalam menghadapi pelanggan.Selain 

itu, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan situasional yang terjadi di pasar, 

sehingga sukses merealisasikan tujuannya, yaitu mencapai target penjualan yang 

telah direncanakan. 

Berdasarkan laporan pencapaian target penjualan di PT. Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri, diperoleh data sebagai berikut; 
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Tabel 1. Review Penjualan General Book Jateng DIY Tahun 2012 

Bulan Plan Aktual 
Achievement 
Rasio 

Januari Rp. 252.103.700 Rp. 119.401.300 47% 
Februari Rp. 262.604.700 Rp. 344.825.700 131% 
Maret Rp. 280.796.500 Rp. 195.285.300 70% 
April Rp. 282.699.200 Rp. 170.080.100 60% 
Mei Rp. 267.157.000 Rp. 214.584.300 80% 
Juni Rp. 270.063.500 Rp. 267.857.400 99% 
Juli Rp. 396.837.300 Rp. 415.570.100 105% 
Agustus Rp. 458.491.300 Rp. 344.720.700 75% 
Rata-Rata Rp. 2.470.753.200 Rp. 2.072.324.900 83% 

  

Tabel laporan pencapaian target penjualan periode Januari – Agustus 2012 

menunjukkan aktualisasi pencapaian targetRp. 2,072,324,900dari plan Rp. 

2,470,753,200. Dengan achievement rasio atau presentasi pencapai target selama 

8 bulan pertama sebesar 83%, dalam norma perusahaan achivement rasio sebesar 

83% termasuk kategori cukup. Dimana pihak perusahaan mengharapkan 

achievement rasio yang lebih baik, atau diatas 100%. 

Berdasarkan hasil assesmen kelompok dengan menggunakan metode 

Traning Need Analyze (TNA), diperoleh data-data sebagai berikut; 

a. Task assesment, berdasarkan analisa jabatan menunjukkan adanya dua 

deskripsi jabatan untuk jabatan tenaga penjualan, yaitu sebagai sales 

representative, dan sebagai sales merchandiser. 

b. Organization assessment, berdasarkan wawancara dengan manager 

departemen distribusi general book menjelaskan bahwa selama ini pengembangan 

diri bagi tenaga penjualan berupa coaching (per individu).Belum merealisasikan 

adanya pengembangan diri yang bersifat kelompok atau secara bersamaan. 
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c. Person assessment, berdasarkan potensial review menunjukkan bahwa 

kompetensi tenaga penjualan yang perlu ditingkatkan meliputi; kecerdasan umum, 

pengawasan, sistematika kerja, kegigihan kerja, komunikasi, persuasi, motivasi 

berprestasi, kerja sama, dan adaptasi.  

Tabel 2. Potensial Review Tenaga Penjulan TSPM. 

Kekurangan Kelebihan Tenaga Penjualan 

Kecerdasan Umum 

Adaptasi 

Kerja sama 

Ketelitian Kerja 

Kepatuhan 

F.A.S 

Komunikasi 

Insiatif 

Adaptasi 

Kepatuhan 

Kecerdasan Umum 

Problem Solving 

M.D.S 

Komunikasi 

Inisiatif 

Adaptasi 

Kepatuhan 

Kecerdasan Umum 

Problem Solving 

Motivasi Berprestasi 

W.S 

Adaptasi 

Kerja sama 

Motivasi Berprestasi 

Persuasi 

Pengawasan 

Sistematika Kerja 

Kegigihan Kerja 

Ketelitian Kerja 

Kepatuhan 

Y.A 
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Dari ke empat tenaga penjualan memiliki kelemahan yang sama pada gap 

kompetensi adaptasi, dimana adaptasi sangat dibutuhkan pada proses penjualan, 

terutama dalam memahami perubahan sikap dan perilaku pelanggan, perubahan 

keputusan pada saat negoisasi, dan perubahan pasar. Selain kompetensi adaptasi, 

juga terdapat gap pada kompetensi komunikasi, sebagai kompetensi terpenting 

dalam proses berinteraksi dengan pelanggan, untuk memahami keinginan 

pelanggan, menawarkan produk, dan menutup penjualan.    

Secara keseluruhan ini dapat menghambat kinerja para tenaga 

penjualan.Kinerja mempunyai hubungan kasual dengan kompetensi (competency 

atau ability).Menurut Wirawan (2009) kinerja merupakan fungsi dari kompetensi, 

sikap, dan tindakan.Upaya meningkatkan kinerja tenaga penjualan perusahaan 

harus mempunyai kemampuan dalam mengelola faktor-faktor yang mendukung 

kinerja tenaga penjualan. 

Banyak faktor yang mempengaruhi tenaga penjualan untuk dapat 

mencapai kinerja yang diharapkan oleh perusahaan, salah satu faktor tersebut 

adalah ketrampilan menjual yang dimiliki oleh tenaga penjualan (Spiro dan Weitz, 

1990).Pelatihan ketrampilan menjual sebagai bentuk pengembangan diri untuk 

meningkatkan kinerja tenaga penjualan.Pelatihan merupakan serangkaian aktivitas 

yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan, pengalaman, 

ataupun perubahan sikap pegawai.Pelatihan digunakan untuk meningkatkan 

kinerja pegawai dan selanjutnya meningkatkan kinerja organisasi. Sinambela 

(2012) mengemukakan bahwa pelatihan membantu para pegawai untuk 

mengembangkan berbagai ketrampilan tertentu yang memungkinkannya untuk 
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berhasil pada pekerjaan saat ini, dan mengembangkan pekerjaannya di masa yang 

akan mendatang. 

Pelatihan ketrampilan menjual yang akan diberikan kepada tenaga 

penjualan diharapkan mampu memenuhi hasil maksimal bagi perusahaan. 

Ketrampilan menjual yang dimiliki oleh tenaga penjualan akan bisa berkembang 

dan meningkat seiring pengalaman maupun pembelajaran yang dilakukan. 

Ketrampilan menjual digambarkan sebagai sebuah orientasi dari seseorang untuk 

berusaha melakukan perbaikan dan meningkatkan kemampuan serta penguasaan 

atas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.Seorang tenaga penjualan harus 

mempunyai serta mengerti ketrampilan menjual dari tingkat yang paling dasar 

(Syzmansky, 1988).Kemampuan seorang tenaga penjualan dalam melaksanakan 

tugas penjualannya diharapkan mampu membawa perusahaan mencapai hasil 

yang diinginkan, tentunya melalui ketrampilan yang dimiliki. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kohli, et al. (1998) menyatakan bahwa 

aktivitas penjualan akan lebih efektif  bila dilakukan oleh tenaga penjualan yang 

lebih memiliki kemampuan, dan pengalaman. Noor (2001) menyatakan bahwa 

ketrampilan, perilaku, faktor-faktor personal danrole perception memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja tenaga penjualan. 

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bayuaji (2007), 

menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi selling skill terhadap kinerja 

tenaga penjualan, merupakan studi kasus pada PT. Asuransi Sinar Mas, dengan 

110 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi ketrampilan 

menjual seorang tenaga penjualan semakin baik kinerja yang dimiliki. Pengujian 
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menunjukkan hasil yang signifikan dengan probalitas =0,004.Nilai probalitas 

pengujian berada dibawah 0,05. 

Pelatihan ketrampilan penjualan merupakan salah satu bentuk dari 

pelatihan penjualan.Menurut Churchill (2001) pelatihan penjualan disarankan 

untuk meningkatkan produktivitas tenaga penjualan, merangsang komunikasi di 

dalam dan di luar organisasi, mengurangi salah pengertian dalam departemen, 

meraih tenaga penjualan yang bermoral, dan mengurangi biaya penjualan. 

Penyusunan pelatihan ketrampilan menjual dengan sasaran pelatihan 

sebagai berikut: mengenal dan memahami karakter tenaga penjualan  professional, 

meningkatkan rasa percaya diri dan semangat kegigihan, mengenali dan 

menguasai produk dengan rumus FAM (Fitur, Arti, dan Manfaat). 

mempertahankan kontak, menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Memiliki 

sikap ketika menghadapi penolakan.Serta menerapkan metode tenaga penjualan 

script. Metode pelatihan yang digunakan adalah experential learning, yaitu proses 

belajar yang terjadi ketika subjek sedang melakukan suatu aktivitas, kemudian dia 

memperhatikan, menganalisis aktivitas yang dilakukan itu secara kritis lalu 

mencari insight(pemahaman) yang berguna dari analisis tadi dan menerapkan 

insight tersebut dalam perilaku yang akan datang.  

Tenaga penjualan sebagai tombak dari perusahaan, diharapkan mampu 

meningkatkan kinerja perusahaan. Pada Kenyataannya kinerja tenaga penjualan 

hanya 83%, belum mampu mencapai target perusahaan yaitu 100%. Hasil TNA 

menunjukkan adanya dua job description tenaga penjualan, adanya gap pada 

kompetensi adaptasi dan komunikasi. Dengan pelatihan ketrampilan menjual 
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diharapkan tenaga penjualan memiliki ketrampilan menjual seperti keahlian 

mengenali keunggulan produk yang akan ditawarkan.  Percaya diri dalam proses 

presentasi penjualan. Terampil berkomunikasi ketika menghadapi berbagai tipe 

pelanggan. Mampu menyesuaikan diri dengan permintaan dan gaya pelanggan. 

Mahir dalam mengatasi permasalahan dan menutup penjualan dengan baik. 

Berdasarkan uraian di atas, maka muncul pertanyaan “Apakah ada 

pengaruh pelatihan ketrampilan menjual terhadap kinerja tenaga penjualan 

perusahaan Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pelatihan ketrampilan menjual terhadap kinerja tenaga penjualan. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat teoritis, diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang psikologi industri dan 

organisasi. 

 Manfaat praktis yang dapat diambil adalah sebagai upaya meningkatkan 

kinerja tenaga penjualan melalui pelatihan ketrampilan menjual. 

 




