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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kompetensi penjual, 

orientasi pelanggan dan penjualan adaptif terhadap kinerja tenaga penjual di 

CV.Utama Jaya Distribusi Jepara. Berdasarkan hasil dari analisis regresi linier 

berganda dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Kompetensi penjual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja tenaga 

penjual. Dapat dilihat dari Uji t dimana thitung sebesar 2.611 > ttabel sebesar 

1.673 dengan nilai signifikan 0.010 < 0.05. 

2. Orientasi pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja tenaga 

penjual. Dapat dilihat dari Uji t dimana thitung sebesar 2.826 > ttabel sebesar 

1.673 dengan nilai signifikan 0.005 < 0.05. 

3. Penjualan adaptif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja tenaga 

penjual. Dapat dilihat dari Uji t dimana thitung sebesar 5.531 > ttabel sebesar 

1.673 dengan nilai signifikan 0.000 < 0.05. 

4. Secara simultan atau secara bersama-sama kinerja tenaga penjual dipengaruhi 

oleh kompetensi penjual, orientasi pelanggan dan penjualan adaptif, dapat 

dilihat pada Fhitung sebesar 7.503 > Ftabel sebesar 2.78 dengan nilai signifikansi 

0.000 < 0.005, sehingga dapat disimpulkan Ho ditolak Ha diterima. 
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5.2 Saran 

Adapun saran yang di jadikan penulis untuk perusahaan dan penelitian-

penelitian selanjutnya atau di masa yang akan datang agar dapat menyajikan 

hasil penelitian yang lebih berkualitas lagi mengenai pengaruh terhadap 

kinerja tenaga penjual yaitu dengan adanya beberapa hal diantaranya: 

1. Berdasarkan kesimpulan dan hasil analisis yang diperoleh dalam 

penelitian, maka dapat diketahui bahwa dalam penelitian variabel yang 

paling dominan atau berpengaruh paling besar terhadap kinerja tenaga 

penjual adalah variabel kompetensi penjual (X1) dengan nilai B sebesar 

0.250. Untuk meningkatkan kinerja tenaga penjual di  CV.Utama Jaya 

Distribusi Jepara maka perusahaan disarankan  dapat meningkatkan 

kompetensi tenaga penjual dengan memberikan edukasi terkait produk 

yang akan ditawaskan, meningkatkan kemampuan presentasi, mnjalin 

hubungan baik dengan para pelanggan dan bersikap ramah serta tenaga 

penjual dituntut untuk lebih aktif dan persuasif. 

2. Meningkatkan orientasi terhadap pelanggan dengan menyediakan 

barang atau produk yang di inginkan pelangan, berusaha memahami 

apa yang menjadi prioritas pelangan serta berusaha memenuhi setiap 

permintaan pelanggan sehingga dapat meningkatkan kepuasan 

pelanggan dan akhirnya pelanggan akan memesan produk secara terus 

menerus. 
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3. Kinerja tenaga penjual dapat tercapai dengan meningkatkan penjualan 

adaptif yaitu dengan cara menerima setiap masukan yang diberikan 

pelanggan, bersikap tegas serta memenuhi permintaan pelanggan. 

4. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti 

selanjutnya untuk mengembangkan penelitian dengan 

mempertimbangkan variabel-variabel lain diluar variabel yang ada 

dalam penelitian ini, misalnya kualitas hubungan, kecerdasan 

kompetitif dan kreatifitas strategis, didasarkan pada faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja tenaga penjual seperti yang telah disinggung 

pada bab landasan teori pada penelitian ini. Dengan demikian hasil 

yang diharapkan dapat mengungkap lebih banyak permasalahan dan 

memberikan temuan-temuan penelitian yang lebih berarti dan 

bermanfaat bagi banyak pihak. 

 


