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Memasuki era ekonomi global yang sekarang ini, kegiatan dalam 

pemasaran merupakan faktor yang sangat penting dan menjadikan salah 

satu kegiatan usaha didalam suatu perusahaan maupun organisasi 

tertentu, dalam hal melestarikan serta menjaga kelangsungan hidup dari 

perusahaan atau organisasi tersebut. Oleh karena itu di Indonesia, 

khususnya sekarang ini banyak dari perusahaan sering kali dihadapkan 

dengan adanya situasi serta kondisi ekonomi yang menghadirkan adanya 

tantangan berat dalam menghasilkan performa penjualan, yang 

berkualitas serta berharga. Tantangan tersebut terutama sangat dirasakan 

oleh tim pemasar yaitu Tenaga penjual didalam Koperasi Simpan Pinjam. 

Buku ini menyediakan referensi kepada Mahasiswa/pelajar dan 

juga sales koperasi simpan pinjam tentang bagaimana meningkatkan 

performa sales di koperasi simpan pinjam dan menghadapi tantangannya. 

Karena tantangan itu bermacam-macam dan bertingkat-tingkat, buku ini 

berupaya memuat aspek-aspek penjualan internal dan eksternal dengan 

titik berat baik persuasi maupun orientasi pasar. Tujuannya agar pembaca 

menimbang strategi meningkatkan performa sales yang lebih lengkap 

dan memilih pendekatan yang sesuai dengan situasi yang dihadapi. 

Tantangan sales koperasi simpan pinjam itu dari luar dan dari 

dalam. Dari luar, tantangannya adalah bagaimana mendapatkan 

penerimaan target pasar yang dinamis di tengah-tengah persaingan yang 

juga dinamis.  
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Untuk menghadapi tantangan dari dalam, diperlukan pola pikir 

dan manajemen yang menjaga motivasi dan semangat tim. Sedangkan 

untuk menghadapi tantangan dari luar, diperlukan kerja sistematis 

dengan pendekatan yang bisa bersaing untuk oleh target pasar. 

Buku ini memiliki sasaran sebagai berikut. 

1. Gambaran umum koperasi simpan pinjam 

2. Membangun kerangka kerja sales pada koperasi simpan pinjam 

untuk kemajuan koperasi dan masyarakat, lewat pemahaman 

tentang perilaku konsumen dan hubungan pelanggan 

3. Meningkatkan kualitas hubungan pelanggan 

Dengan susunan itu, pembaca mendapatkan panduan untuk 

menghadapi tantangan penjualan baik dari internal maupun eksternal. 

Sehingga penjual memiliki pola pikir yang membuatnya termotivasi dan 

percaya diri untuk menjual membagikan nilai dengan cara terstruktur, 

sistematis, untuk mencapai hubungan pelanggan yang saling 

menguntungkan dan berkelanjutan. 

 

 

Dr. H. Samsul Arifin, S.E., M.M.  
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Assalamu’alaikum wr wb. 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT 

atas limpahan rahmat dan hidayah Nya kepada 

kita semua, sehingga buku referensi yang 

disusun penulis bisa terselesaikan dengan baik. 

Kami mengucapkan selamat atas terbitnya buku 

referensi yang berjudul “MANAJEMEN 

PENJUALAN: Strategi Meningkatkan Kinerja 

Tenaga Penjualan Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang dihasilkan 

dari penelitian yang dilakukan penulis. 

Di era industry 4.0 saat ini, persaingan antar perusahaan 

manufaktur maupun jasa, baik yang berskala besar maupun kecil sangat 

ketat dan akan didominasi oleh penggunaan teknologi digital. Kondisi ini 

menuntut perusahaan untuk secara cepat merespon dan 

merekonfigurasikan ulang sumber dayanya baik produk, jasa dan 

pemasaran agar mampu bertahan dan memperoleh keunggulan 

kompetitif. Di sektor keuangan, dinamika persaingannya juga tinggi, baik 

yang berskala besar maupun kecil, sehingga kecepatan dan ketepatan 

produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan konsumen merupakan 

salah satu factor yang sangat penting. 

Buku ini menawarkan sebuah strategi untuk meningkatkan kinerja 

penjualan pada kopersi simpan pinjam (KSP) melalui manajemen 

penjualan. KSP memiliki segmentasi dan target pasar yang spesifik, 
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sehingga memerlukan strategi khusus dalam menjaring nasabahnya. 

Penjualan internal maupun eksternal yang berbasis persuasi dan orientasi 

pasar menjadi focus dalam pembahasan buku referensi ini. Koperasi 

simpan pinjam merupakan implementasi ekonomi kerakyatan yang 

diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. 

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, Koperasi 

simpan pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan 

usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada 

anggotanya yang juga harus tunduk Undang-Undang Nomor 17 tahun 

2012 tentang perkoperasian. Dengan demikian strategi penjualan 

difokuskan pada perluasan anggota koperasi dan menawarkan produk 

simpanan dan  pinjaman sesuai kebutuhan anggota. Hal ini memerlukan 

perubahan mindset pola pikir dan manajemen dalam mengelola motivasi 

dan semangat tim agar mampu meningkatkan target pasar KSP. 

Sedangkan untuk menghadapi tantangan dari luar, diperlukan kerja 

sistematis dengan pendekatan yang bisa bersaing untuk oleh target pasar. 

Mudah-mudahan buku ini dapat dijadikan referensi bagi para 

pengelola KSP dalam menyusun strategi peningkatan target pasar, agar 

KSP sebagai Gerakan ekonomi kerakyatan mampu berkontribusi 

terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. 

Wassalamu’alaikum wr wb 

 

 

Semarang, 14 April 2022 

 

 

Prof. Dr. Heru Sulistyo,SE,MSi 

Ketua Program Magister Manajemen UNISSSULA Semarang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

 

Tenaga penjual atau sales person merupakan sumber daya manusia 

yang memberikan kontribusi penting dalam mencapai tujuan perusahaan 

atau organisasi tersebut. Area krusial pada banyaknya perusahaan adalah 

pengaturan tenaga penjual, karena banyaknya orang yang terlibat di 

dalamnya akan berdampak pada membengkaknya biaya-biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan (Barker dalam (Arma, 2017). Oleh karena 

itu suatu perusahaan dituntut untuk membuat aturan kepada Tenaga 

penjual untuk dapat mencapai target dalam penjualan produk barang 

maupun produk jasa secara berkelanjutan untuk penjualan jangka 

panjang agar nantinya jumlah penjualan dan laba akan menjadi 

meningkat. 

Dukungan Tenaga penjual atau sales person tersebut didalam 

sebuah perusahaan atau organisasi memiliki peranan yang sangat penting 

yaitu sebagai peranan penting perusahaan dalam memaksimalkan 

keuntungan dan penjualan (Arafat, 2013). Peran tenaga penjual didalam 

perusahaan atau organisasi sangatlah penting dalam hal mempromosikan 

produk barang maupun produk jasa. Bagi setiap perusahaan baik jasa, 

dagang maupun manufaktur, penjualan merupakan suatu aktifitas yang 

paling utama. Hal ini dikarenakan dari adanya kegiatan atau akifitas 

penjualan, perusahaan memperoleh uang masuk (cash inflow) yang 
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digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan dan 

menunjang keberlangsungan hidup perusahaan. 

Menurut (Colletti et. al,dalam (Arafat, 2013) penjualan perusahaan 

pada dasarnya memiliki siklus hidup di mana pada suatu saat penjual akan 

mengalami yang namanya penjualan penurunan yang mungkin 

disebabkan karena dari strategi penjualan yang tidak lagi sesuai dengan 

kondisi pasar saat ini. Keadaan tersebut yang akan mendorong 

perusahaan untuk dapat mengimplementasikan strategi baru yang 

mereka punya dalam manajemen penjualan perusahaan, untuk itu 

diperlukan adanya Tenaga penjual yang memiliki kinerja tinggi dalam 

mencapai keberhasilan perusahaan (Surandini, 2011).  

Keberhasilan dari Tenaga penjual juga sangat erat dan terkait 

dengan kinerja penjualan, menurut (Yulianto dalam (Arafat, 2013) 

kinerja penjualan adalah hasil dari implementasi berbagai strategi 

penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Kinerja penjualan dapat 

diukur melalui indikator seperti volume penjualan, pertumbuhan 

pelanggan, serta adanya pertumbuhan dari penjualan. 

Tenaga penjual yang handal, kompeten serta memiliki pengalaman 

yang luas dan juga memiliki keterampilan dalam menjual produk kepada 

konsumen itu sangat dibutuhkan oleh banyak perusahaan atau instansi. 

Menurut (Kotler dan Keller, 2009) berpendapat bahwa kunci untuk bisa 

menciptakan nilai tambah terhadap pelanggan yaitu dengan memiliki 

kualitas hubungan yang baik kepada pelanggan atau customer, karena 

kualitas hubungan telah dianggap sebagai konstruksi tatanan yang lebih 

tinggi dan peran yang sangat penting dalam meningkatkan jumlah 

nasabah, hal ini disebabkan karena kualitas hubungan yang tinggi berarti 

seorang nasabah secara konsisten merasa puas atas kinerja dari tenaga 

penjual. 

Perkembangan pada sektor perekonomian sangat membutuhkan 

peran serta lembaga keuangan, karena tidak ada satu negara pun yang 

tidak memanfaatkan lembaga tersebut. Lembaga keuangan berperan 
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penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit untuk dapat 

mengembangkan dan tentunya untuk memperluas suatu usaha. 

Tingginya tingkat persaingan antar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dalam 

era Ekonomi Global dewasa ini menuntut koperasi simpan pinjam untuk 

menjadi yang terdepan, tercepat dan tentunya yang terbaik dalam 

memberikan pelayanan kepada anggotanya. Hal ini tidak dapat terlepas 

dari fungsi bagian pemasaran dalam koperasi simpan pinjam itu sendiri 

dalam menetapkan strategi pemasaran yang sesuai dengan situasi dan 

kondisi dari Koperasi Simpan Pinjam. Kesuksesan Koperasi Simpan 

Pinjam (KSP) dalam mengelola segala sumber daya yang berkaitan 

dengan tenaga pemasaran atau sales personal mendukung keberhasilan 

perusahaan itu dalam mencapai tujuannya (Kotler dalam (Hakim, 2014). 

Di Indonesia, definisi UMKM sudah diatur dalam Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Usaha mikro 

kecil menengah adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor 

ekonomi, contohnya koperasi. Kabupaten Jepara terdapat banyak 

koperasi simpan pinjam, diperoleh dari Dinas Koperasi, UKM, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi (Diskopukmnakertrans) kabupaten Jepara, 

koperasi-koperasi tersebut terdiri atas 57 Koperasi Simpan Pinjam (KSP), 

1 Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS), 32 Koperasi Simpan Pinjam 

Pembiayaan Syariah (KSPPS), dan ada 6 Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

(KJKS) yang total keseluruhannya ada 96 Koperasi. Hal ini menjadi suatu 

bentuk kontribusi dari koperasi untuk bisa memberikan layanan simpan 

pinjam untuk modal usaha bagi pelaku bisnis, baik UMKM maupun unit-

unit usaha lainnya dalam mengembangkan usahanya. 

Studi yang dilakukan oleh Ferdinand dalam (Surandini, 2011), 

menjelaskan bahwa kinerja tenaga penjual sangat tergantung dari 

bagaimana tujuan orientasi strategi itu dikembangkan, dan 

diimplementasikan oleh tenaga penjual dengan mengalokasikan dan 

mengkoordinasi sumber daya secara lebih efektif dan efisien. Aspek 
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kinerja ini mengharuskan manajemen untuk dapat memahami tentang 

faktor-faktor yang bisa terkontrol (misalnya, intensitas kompetisi, beban 

kerja, dan poensi pasar) yang mungkin secara berbeda dan dilihat dari sisi 

lain akan mempengaruhi tenaga penjual dalam usaha dan kecakapan 

mereka Baldauf, et. al. dalam Arista (Surandini, 2011). 

Kinerja tenaga penjual adalah bagian tujuan dari implementasi 

berbagai strategi penjualan yang dilakukan antara perusahaan terhadap 

tenaga penjual secara berkesinambungan untuk dapat mencapai dari awal 

apa yang diharapkan. Kinerja tenaga penjual diposisikan sebagai konstruk 

suatu tolok ukur yang mutlak apabila perusahaan atau organisasi dan 

tenaga penjual berkeinginan untuk meningkatkan kinerja mereka secara 

signifikan. Kinerja tenaga penjual ditunjukkan dengan aktivitas-aktivitas 

penjualan yang dilakukan oleh tenaga penjual. Terlebih dinyatakan 

bahwa kunci ke arah sukses jangka panjang yang terletak pada 

pencapaian kinerja para tenaga penjual menurut Murshall, et.al. dalam 

(Surandini, 2011). 

Menurut Zhang, Baxter, & S.Glynn (2013), pengalaman menjual 

seorang tenaga penjual dapat memberikan pengaruh positif terhadap 

peningkatan kemampuan menjual, yang nantinya kemampuan dari 

seorang tenaga penjual lebih cepat dalam menemukan intervensi suatu 

pekerjaan yang dijalankan. Menurut Kohli et.al. dalam (Sugiyarti, 2018), 

berpendapat bahwa tenaga penjual yang memiliki pengetahuan, 

berpengalaman, serta memiliki pengalaman yang banyak pada berbagai 

situasi penjualan pada umumnya akan lebih sensitif sehingga diharapkan 

lebih keras memenuhi tujuan-tujuan dari aktivitas yang ditetapkan oleh 

para supervisor. 

Keterampilan tenaga penjual atau (selling person skill) menurut 

Pettijohn, et.al., dalam (Hendriyanto S, 2012), mengungkapkan bahwa 

keterampilan yang dimiliki oleh seseorang yang memberikan kontribusi 

dalam hal usaha penjualannya yang terdiri dari pendekatan, pencarian, 

membutuhkan identifikasi, pengetahuan produk, presesentasi, keberatan 
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dan penutupan penjualan. Keterampilan atau keahlian menjual 

merupakan keyakinan akan adanya pengetahuan khusus yang dimiliki 

oleh seorang tenaga penjual tersebut yang mendukung adanya hubungan 

bisnis dari suatu perusahaan atau organisasi (Liu & Leach, dalam 

(Hendriyanto S, 2012). 

Terjalinnya suatu hubungan yang baik dengan pelanggan juga akan 

menghasilkan kedekatan tersendiri secara emosional antara tenaga 

penjual dengan pelanggan atau konsumen. Semakin baik kualitas 

hubungan maka peluang tenaga penjual untuk mendapatkan informasi 

tentang pelanggan akan dirasa semakin besar. 

Menurut Buttle, dalam (Usvita, 2017) Relationship adalah 

serangkaian episode yang terjadi antara dua belah pihak dalam rentang 

waktu tertentu dimana masing-masing episode terdiri atas serangkaian 

interaksi yang berkelanjutan dalam perusahaan, sedangkan menurut 

Kotler dan Keller (2009) merupakan kunci untuk menciptakan nilai 

terhadap pelanggan. Kualitas hubungan telah dianggap sebagai 

konstruksi tatanan yang lebih tinggi dan peran pening dalam 

meningkatkan jumlah nasabah, hal ini disebabkan karena kualitas 

hubungan yang tinggi berarti bahwa nasabah secara konsisten puas atas 

kinerja dari tenaga penjual dari suatu perusahaan atau organisasi. 

Pengalaman Menjual, Keterampilan Tenaga Penjual dan Kualitas 

Hubungan Pelanggan memiliki dampak yang menguntungkan apabila 

diterapkan. Sebab tolok ukur keberhasilan tenaga penjual dalam menjual 

produk adalah dengan melihat kinerjanya yang baik, sehingga 

mendapatkan laba maksimal. 
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BAB II 

KONSEP DASAR  

KOPERASI SIMPAN PINJAM 
 

 

 

A. Pengertian Koperasi, Simpanan dan Pinjaman 

Koperasi dalam kamus besar bahasa indonesia adalah perserikatan 

yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara 

menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah (tidak 

bermaksud mencari untung)  

Kata koperasi berasal dari bahasa Inggris cooperation atau bahasa 

Belanda cooperatie, artinya kerja sama yang terjadi antara beberapa orang 

untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai secara perseorangan. Tujuan 

yang sama itu adalah kepentingan ekonomi berupa peningkatan 

kesejahteraan bersama. 

Menurut Mohammad Hatta Koperasi adalah usaha bersama untuk 

memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong 

(Sukamdiyo., 1996). 

Di indonesia pengertian koperasi menurut Undang-undang 

Koperasi tahun 1967 No. 12 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, 

Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak 

sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi 

yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama 

berdasarkan atas asas kekeluargaan. 
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Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mengakui adanya 

kebutuhan tertentu yang sama dikalangan mereka. Kebutuhan yang sama 

ini secara bersama-sama diusahakan pemenuhannya melalui usaha 

bersama dalam koperasi. Jadi orang tersebut bergabung dengan suka rela, 

atas kesadaran akan adanya kebutuhan bersama, sehingga dalam koperasi 

tidak adaa unsur paksaan, ancaman atau campur tangan dari pihak lain 

(Anoraga, 2009). 

Koperasi atau Cooperative Organization bermakna organizatian 

owned by and operated for the benefit of those using its services atau 

dalam bahasa Indonesia diartikan bahwa organisasi koperasi adalah 

organisasi yang dimiliki sekaligus dioperasikan untuk kepentingan 

penggunaannya dalam hal ini adalah anggotanya. Koperasi yang berawal 

dari kata “co” yang berarti bersama dan “operation” yang berarti bekerja, 

sehingga koperasi diartikan dengan “bekerja sama”. Sedangkan, 

pengertian umum koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang 

mempunyai tujuan sama, diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan 

kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggota. 

Gerakan koperasi digagas oleh Robert Owen (1771-1858) yang 

diterapkannya pertama kali pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, 

Skotlandia. Gerakan koperasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh 

William King (1786-1865) dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, 

Inggris. Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang 

bernama “The Cooperator” yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran 

praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi. 

Koperasi di Indonesia diperkenalkan oleh R. Aria Wiriatmadja di 

Purwokerto, Jawa Tengah pada Tahun 1896. Dia mendirikan koperasi 

kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan 

rentenir. Koperasi tersebut lalu berkembang pesat dan akhirnya ditiru 

oleh Boedi Utomo. Tokoh nasional yang dengan gigih mendukung 

koperasi adalah Moh. Hatta, wakil Presiden Republik Indonesia yang 

pertama, sehingga beliau disebut dengan Bapak Koperasi Indonesia. 
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Secara resmi gerakan koperasi Indonesia baru lahir pada tanggal 12 Juli 

1947 pada Kongres I di Tasikmalaya yang diperingati sebagai Hari 

Koperasi Indonesia. 

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang 

perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan 

para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang 

memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, 

dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi ini diatur 

berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian 

(Mushawwir Arsyad, 2015). 

Dalam Kamus Populer yang diterbitkan “Tulus Jaya” Surabaya, 

koperasi diartikan sebagai Badan Perkumpulan yang bertujuan 

mengadakan kerja sama dalam hal mengatur kebutuhan bersama, para 

anggotanya membentuk modal bersama melalui simpanan-simpanan 

wajib dan sukarela, dengan modal mana didatangkan barang-barang 

keperluan para anggota (bersama), keuntungan yang diperoleh setiap 

tahun dibagikan kepada para anggota dan secara kemufakatan bersama 

sebagai diperuntukan dana-dana, guna menggerakan koperasi lebih 

lanjut (G. Kartasapoetra, 1991). 

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Koperasi adalah 

badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum 

koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas 

kekeluargaan (Sukanto Reksohadiprojo, 1993). 

Menurut Undang-undang No. 17 tahun 2012 tentang 

Perkoperasian, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang 

perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan 

para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang 

memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, 

dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. 
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Dalam definisi ILO terdapat 6 elemen yang dikandung dalam 

koperasi, yaitu: 

- Koperasi adalah perkumpulan orang-orang. 

- Penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan. 

- Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai. 

- Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan 

dikendalikan secara demokratis. 

- Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan. 

- Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang. 

Menurut P.J.V. Dooren tidak ada satu definisi koperasi yang 

diterima secara umum. Disini Dooren memperluas pengertian koperasi, 

dimana koperasi tidak hanya kumpulan orang-orang melainkan juga 

kumpulan badan-badan hukum. 

Definisi koperasi menurut “Bapak Koperasi Indonesia” Moh. Hatta 

adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi 

berdasarkan tolong-menolong. 

Munkner mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong-

menolong yang menjalankan “urus niaga” secara kumpulan, yang 

berazaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urus niaga semata 

– mata bertujuan ekonomi, bukan social seperti yang dikandung gotong 

– royong. 

Adapun 5 unsur koperasi Indonesia yaitu: 

1. Koperasi adalah badan usaha 

2. Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum 

koperasi 

3. Koperasi Indonesia, koperasi yang bekerja berdasarkan prinsip-

prinsip koperasi 

4. Koperasi Indonesia adalah gerakan ekonomi rakyat 

5. Koperasi Indonesia berazaskan kekeluargaan 
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Sebagai lembaga ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, koperasi 

mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kesejahteraan anggota. 

2. Menyediakan kebutuhan anggota. 

3. Mempermudah anggota koperasi untuk memperoleh modal usaha. 

4. Mengembangkan usaha para anggota koperasi. 

5. Menghindarkan anggota koperasi dari praktek rentenir atau lintah 

darat. 

Usaha koperasi dilakukan atau dijalankan secara bersama. Koperasi 

dibangun dengan modal bersama. Maka oleh karena itu, diharapkan 

koperasi akan lebih maju dibandingkan dengan badan usaha lainnya. 

Koperasi dijalankan secara bersama sesuai dengan asas koperasi, yakni 

kekeluargaan dan gotong royong. Artinya, dalam menjalankan 

perekonomian, rakyat secara bersama atau berkelompok membentuk 

suatu badan usaha. Caranya dengan mengelola modal bersama. Badan 

usaha yang didirikan bersama ini disesuaikan dengan kebutuhan para 

anggotanya. 

Adapun tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun 

tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat 

yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 19459 . 

Simpan menurut kamus besar bahasa indonesia sama dengan 

menyimpan yang berarti menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya 

tidak rusak, hilang dan sebagainya. Simpanan adalah sesuatu yang 

disimpan (uang, barang dan sebagainya). Menurut UU No. 17 tahun 2012 

tentang Perkoperasian Simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan 

oleh Anggota kepada Koperasi simpan Pinjam, dengan memperoleh jasa 

dari Koperasi Simpan Pinjam sesuai perjanjian. 
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Pinjam yang berarti meminjam yaitu memakai barang, uang dan 

sebagainya milik orang lain untuk waktu tertentu, kalau sudah sampai 

waktunya harus dikembalikan. Pinjaman adalah yang dipinjam atau 

dipinjamkan (barang, uang dan sebagainya). Sedangkan menurut UU No. 

17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Pinjaman adalah penyediaan uang 

oleh koperasi Simpan Pinjam kepada Anggota sebagai peminjam 

berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjaman untuk melunasi 

dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa. 

 

B. Prinsip-prinsip Koperasi 

Adapun yang merupakan prinsip-prinsip koperasi dari suatu 

koperasi menurut Munir Fuady, (2012) adalah sebagai berikut: 

1. Sifat sukarela dan terbuka bagi para anggota. 

2. Sifat demokratis kekeluargaan dalam pengelolaanya. 

3. Sifat pembagian hasil yang adil dan sebanding (proposional) 

dengan besarnya jasa para anggota. 

4. Mengutamakan prinsip kesejahteraan anggota. 

5. Prinsip kemandirian, swakarsa dan swasembada. 

Adapun penjelasan mengenai prinsip dalam koperasi adalah 

sebagai berikut: 

1. Sifat sukarela dan terbuka bagi para anggota. 

Koperasi menerima anggota secara terbuka bagi siapa saja yang 

berminat menjadi anggota dengan tidak pandang status masyarakat 

baik dari kalangan bawah, menengah maupun atas, siapapun 

mempunyai hak yang sama untuk mendaftarkan diri dan tidak 

bersifat memaksa dengan tidak mewajibkan seluruh masyarakat 

untuk mendaftarkan diri sebagai anggota yang akan menjadi 

bagian dari koperasi yang akan didirikan. 

2. Sifat demokratis kekeluargaan dalam pengelolaannya. 

Koperasi membentuk struktur organisasi sesuai dengan ketentuan 
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yang telah ada dengan berlandaskan kekeluargaan yang 

menjunjung asas demokrasi dalam penyelenggaraan rapat anggota, 

pembentukan pengawas, penentuan pengurus,dan penunjukkan 

pengelola sebagai karyawan yang bekerja di koperasi. 

3. Sifat pembagian hasil yang adil dan sebanding (proposional) 

dengan besarnya jasa para anggota. 

Koperasi mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat 

pada umumnya dan anggota pada khususnya, maka dalam usaha 

meningkatkan kesejahteraan anggotanya koperai berusaha 

semaksimal mungkin untuk bersifat dan berlaku adil dan merata 

terutama dalam hal pembagian sisa hasil usaha dengan 

mempertimbangkan aspek kepercayaan dalam pengelolaan 

koperasi yang telah diberikan oleh masing-masing anggota yang 

dinilai dalam bentuk besarnya jasa usaha. 

4. Mengutamakan prinsip kesejahteraan anggota. 

Koperasi memberikan timbal balik kepada anggota yang telah 

menanamkan modalnya dan mempercayakan koperasi dalam 

mengelola modal tersebut berupa balas jasa yang sesuai dengan 

keadilan, keseimbangan dan keterbatasan seberapa besar modal 

yang telah diberikan anggota dengan transparan agar anggota jelas 

dan mengerti pemberian balas jasa yang diberikan koperasi sudah 

sesuai dengan ketentuan yang  berlaku. 

5. Prinsip Kemandirian. 

Koperasi berdiri dengan prinsip kemandirian dengan tidak berada 

di bawah naungan organisasi lain dan tidak bergantung serta 

mengandalkan organisasi lain, koperasi berdiri sendiri dengan 

membentuk struktur organisasi sendiri untuk mengelola dan 

menjalankan kegiatan usahanya dengan bertujuan meningkatkan 

kesejahteraan anggota dan masyarakat. 

6. Pendidikan Perkoperasian. 

Koperasi mempunyai arah dan tujuan untuk dapat bekerja sama 
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mengelola kegiatan yang bersifat positif membutuhkan keahlian 

dalam pengopersiannya maka dibutuhkan pendidikan dan 

pengarahan dalam penerapannya dengan bermaksud agar koperasi 

sebagai wadah yang berlandaskan prinsip dan asas kekeluargaan 

dapat bermanfaat, oleh karena itu pendidikan perkoperasian 

sangatlah dibutuhkan sebagai dasar pembentukan koperasi. 

7. Kerjasama Antar Koperasi. 

Koperasi dikatakan bersifat mandiri dalam pengorganisasiannya 

tetapi dalam menjalankan kegiatan usahanya koperasi tetap 

menjalin hubungan dan kerjasama antar koperasi berupa 

komunikasi dan interaksi baik secara langsung maupun tidak 

langsung karena koperasi berlandaskan kekeluargaan dan dalam 

menjaga kelangsungan kehidupan perkoperasian diusahakan selalu 

mengadakan kerjasama agar dapat memperluas bidang usaha dan 

saling memberikan dukungan. 
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BAB III 

KONSEP KINERJA TENAGA PENJUALAN 
 

 

 

A. Pengertian Tenaga Penjual 

Sales adalah bagian dari aktivitas penjualan produk, barang, dan 

layanan yang dilakukan penjual ke pembeli. Orang-orang yang 

melakukannya biasanya terdiri atas satu tim. Di beberapa perusahaan, 

sales menjadi satu divisi tersendiri yang terdiri dari beragam peran. 

Namun, di beberapa perusahaan yang lain, proses penjulaan termasuk ke 

dalam divisi pemasaran. 

Sales penting karena Seorang salesman yang efektif harus  

memahami setiap tahap di dalam proses penjualan (selling process). 

Memahaminya guna mempersiapkan teknik yang paling tepat ketika 

berhadapan dengan prospekatau pelanggan. 

Performa sales adalah sebuah sistem operasional dan analitis yang 

mengotomatiskan serta menyatukan proses penjualan. Penerapan sistem 

ini bertujuan untuk meningkatkan meningkatkan efektivitas, efisiensi, 

dan kinerja keseluruhan organisasi penjualan. 

 

B. Kajian Penelitian Sales (Tenaga Penjualan) 

Performa tenaga penjual atau kinerja tenaga penjual adalah 

peningkatan yang dicapai oleh tenaga penjual dalam organisasi, dimana 

itu dilihat sebagai karakter yang dimiliki oleh tenaga penjual yang 
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mencerminkan kerja keras dan kerja cerdas untuk mencapai tujuan 

organisasi (Churchill et. al., dalam (Hendriyanto S, 2012).  

Kinerja penjual selalu dapat dipandang sebagai hasil dari 

dijalankannya sebuah peran strategic tertentu, yang bagi seorang tenaga 

penjual, kinerja itu bisa dihasilkan sebagai akibat dari keagresifan sales 

force mendekati dan melayani dengan baik customernya (Spiro & Weitz, 

dalam (Mulatsih, 2011). 

Kinerja ini dapat mengambil dari berbagai macam indikator antara 

lain volume penjualan, tingkat pertumbuhan penjualan dan 

pertumbuhan pelanggan (Alam Islami & Tae Ferdinand, 2012). 

Penelitian Barker dalam (Abrilia Setyawati & Helmy, 2018) kinerja 

tenaga penjual dapat diukur melalui kemampuan dalam meraih pangsa 

pasar yang tinggi untuk sebuah perusahaan atau instansi, peningkatan 

jumlah penjualan produk, dan kemampuan menjual produk dengan 

mendapatkan profit margin yang tinggi. Begitu pula dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Sujan et. al., dalam (Abrilia Setyawati & Helmy, 

2018) bahwa kinerja tenaga penjual dapat diukur melalui indikator-

indikator seperti adanya kemampuan tenaga penjual dalam memberikan 

andil kepada perusahaan dalam mencapai pangsa pasar, menjual produk 

baru perusahaan secara cepat serta kemampuan dalam mencapai target 

penjualan. 

Kinerja penjual yang maksimal akan berpengaruh besar terhadap 

suksesnya suatu perusahaan dalam memasarkan suatu produk barang 

maupun jasa. Hasil kerja dari tenaga penjual diartikan sebagai sebuah 

cerminan yang merefleksikan keberhasilan atau prestasi dari seseorang 

tenaga penjual dalam mengelola sumber daya dan juga 

mengkombinasikan dengan aplikasi penerapan strategi-strategi yang 

secara tepat dan juga cepat (Alam Islami & Tae Ferdinand, 2012). 

Menurut Kohli, et.al. dalam (Arma, 2017) dalam penelitiannya 

seorang tenaga penjual dalam melakukan aktivitas penjualan secara rutin, 

misalnya dengan mengisi daftar kunjungan penjualan secara harian, 
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dengan menyempatkan waktu untuk bisa bertemu dengan pelanggan, 

selalu bisa berhubungan dengan pelanggan melalui medsos, dan tidak 

melanggar prosedur dari perusahaan.  

Dengan ini semakin seringnya dalam melakukan aktivitas-aktivitas 

tersebut maka seorang tenaga penjual akan menjadi  lebih bertambah 

pengalamannya yaitu bisa berupa kegagalan atau keberhasilan dalam 

penjualan.  

Sales yang kurang mempunyai pengalaman akan sabar dalam 

menghadapi situasi penjualan yang bermacam-macam dalam aktivitas 

sehari-hari. Sedangkan tenaga penjual yang berpengalaman umumnya 

akan lebih sensitif jika dianggap rendah karena pengalaman mereka, 

sehingga diharapkan yang berpengalaman akan berusaha lebih keras 

dibandingkan pada yang belum atau tidak berpengalaman dalam 

mencapai hasil yang telah ditargetkan oleh perusahaan. 
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BAB IV 

ANTESENDEN KINERJA TENAGA 

PENJUALAN 
 

 

 

A. Faktor Pengalaman Menjual  

Pengalaman menjual dalam segi aplikasinya di sebuah koperasi 

simpan pinjam menerapkan bagaimana tenaga penjual yang 

berpengalaman diharapkan berkemampuan untuk dapat mengarahkan 

keterampilan-keterampilan yang sesuai dengan tugas-tugas penjualan, 

karena tenaga penjual yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang 

lebih luas akan dianggap yang lebih berkompeten sesuai dengan 

bidangnya. 

Seseorang tenaga penjual yang tingkat kinerjanya tinggi maka akan 

mampu menginterprestasikan dan beradaptasi menggunakan strategi 

penjualan yang dapat memenuhi sasaran kepada apa yang diinginkan 

pelanggan. Sehingga tenaga penjual yang berpengalaman itu dianggap 

tidak mampu dalam menjalankan tugas dan pekerjaan yang sudah sesuai 

dengan bidangnya, maka tenaga penjual tersebut akan merasa tertekan 

dan malu kepada tenaga penjual yang memiliki pengalaman yang lebih. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Arma, 2017) bahwa variabel pengalaman menjual berpengaruh positif 

terhadap kinerja dari tenaga penjual. 
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B. Faktor Keterampilan Tenaga Penjual  

Keterampilan tenaga penjual dalam segi aplikasinya di Koperasi 

simpan pinjam, yaitu dengan memiliki keahlian menjual seperti soft skill 

dan hard skill yang baik dan harus didukung dengan pengetahuan teknik 

yang baik mengenai produk dan fungsi yang ditawarkan tenaga penjual. 

Karena jawaban yang tidak maksimal dari tenaga penjualakan 

menjadikan hilangnya kepercayaan nasabah. 

Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Lestari & Wartini, 2015) yang berbunyi bahwa keterampilan tenaga 

penjual atau technical sales skill berpengaruh secara langsung atau positif 

terhadap kinerja tenaga penjual. 

 

C. Faktor Kualitas Hubungan Pelanggan  

Kualitas hubungan tenaga penjual-pelanggan yang memberikan 

pengaruh signifikan terhadap kinerja tenaga penjual tersebut 

menjelaskan bahwa hubungan yang baik membuat bertambahnya 

keyakinan serta kepercayaan pelanggan terhadap suatu perusahaan 

dengan dibuktikan dari kesetiaan pelanggan dalam menggunakan 

produk-produk tertentu. 

Dengan demikian Koperasi simpan pinjam harus mempertahankan 

bahkan meningkatkan upaya untuk membentuk suatu hubungan yang 

harmonis kepada setiap pelanggan atau nasabah yang ingin 

menggunakan produk jasa yang di tawarkan oleh tenaga penjual, serta 

membentuk tenaga penjual yang mampu memberikan solusi atas masalah 

dari pelanggan atau nasabah. 

Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Usvita, 2017) yang mengungkapkan bahwa variabel kualitas Hubungan 

pelanggan berpengaruh positif terhadap kinerja tenaga penjual”. 
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BAB V 

STRATEGI MENJUAL 
 

 

 

A. Pengalaman Menjual 

Menurut (Manulang, dalam (Abrilia Setyawati & Helmy, 2018) 

pengalaman adalah proses dimana pembentukan suatu pengetahuan atau 

keterampilan tentang metode suatu pekerjaan karena adanya 

keterlibatan karyawan tersebut didalam pelaksanaan tugas-tugas 

pekerjaannya. Menurut Ranupandojo dan Husnan, dalam (Abrilia 

Setyawati & Helmy, 2018). Pengalaman kerja yaitu ukuran tentang lama 

waktu atau masa kerja yang telah dilalui seseorang serta dapat memahami 

tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah selesai melaksanakan pekerjaannya 

dengan baik. Pendapat lain di sampaikan oleh (Kohli, et al. dalam (Arma, 

2017) yang menyatakan bahwa aktivitas penjualan akan lebih efektif 

apabila aktivitasnya dilakukan oleh tenaga penjual yang lebih memiliki 

kemampuan, dan pengalaman tersendiri dalam hal menjual produk 

barang maupun produk jasa. 

Tenaga penjual yang berpengalaman diharapkan berkemampuan 

untuk mengerahkan keterampilan-keterampilan sesuai dengan tugas-

tugas penjualan karena memiliki pengetahuan dan pemahaman yang 

lebih mengenai penjualan. Sehingga apabila dianggap tidak mampu maka 

tenaga penjual yang lebih berpengalaman akan merasa tertekan dan 

malu.  
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Dengan demikian akan meningkatkan orientasi kinerja dan 

pencapaian pada tujuan-tujuan kinerja mereka.Pengalaman menjual juga 

menunjukkan efek langsung yang kuat terhadap kinerja penjualan 

(Bartkus et. al. dalam (Abrilia Setyawati & Helmy, 2018) efek langung ini 

menunjukkan bahwa pengalaman tidak hanya meningkatkan persepsi, 

namun juga dapat mempengaruhi kinerja itu sendiri.Pengalaman 

sebenarnya bisa memperkaya struktur pengetahuan yang 

memungkinkan tenaga penjual untuk lebih efektif dalam menangani 

situasi penjualan yang berbeda. 

Menurut Kohli, et al., (1998) dalam penelitiannya seorang tenaga 

penjualan melaksanakan aktivitas penjualan secara rutin, misalnya 

mengisi daftar kunjungan penjualan secara harian, menyempatkan waktu 

untuk bertemu dengan pelanggan, selalu tetap berhubungan dengan 

pelanggan melalui sms, tidak melanggar prosedur perusahaan. Dengan 

semakin seringnya melakukan aktivitas-aktivitas tersebut maka seorang 

tenaga penjualan akan bertambah pengalamannya yaitu bisa berupa 

kegagalan atau keberhasilan dalam penjualan. 

Sales yang kurang mempunyai pengalaman akan sabar dalam 

menghadapi situasi penjualan yang bermacam-macam dalam aktivitas 

sehari-hari. Sedangkan tenaga penjualan yang berpengalaman umumnya 

akan sensitif jika dianggap rendah karena prestis mereka, sehingga 

diharapkan yang berpengalaman akan berusaha lebih keras 

dibandingkan pada yang tidak berpengalaman dalam mencapai hasil yang 

telah ditargetkan oleh atasan mereka. 

 

B. Keterampilan Menjual 

Menurut pendapat ahli (Ahmad, 2010) keterampilan teknik tenaga 

penjual (Technical Sales skill) yaitu merupakan salah satu bentuk 

keterampilan yang dimiliki oleh tenaga penjual dalam rangka bisa 

mendukung proses kegiatan penjualannya, keterampilan teknis tersebut 
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misalnya seperti, pengetahuan mengenai adanya informasi desain dan 

spesifikasi dari suatu produk, kemudian aplikasi dan fungsi lain dari 

produk yang telah ditawarkan kepada pelanggan (penguasaan product 

knowledge). 

Pengetahuan tentang prosedur yang diberlakukan oleh 

perusahaan. Adanya keterampilan teknik, tenaga penjual diharapkan 

mampu dan bisa memberikan pelayanan yang maksimal dan memuaskan 

serta dapat meyakinkan kepada pelanggan atau nasabah untuk membeli 

atau menggunakan produk yang ditawarkan, baik produk barang 

maupun produk jasa. 

Menurut Baldauf dan Cravens, dalam (Surandini, 2011) 

berpendapat bahwa kemampuan teknik atau dapat dikatakan sebagai 

keterampilan itu mengacu pada perilaku dari tenaga penjual dalam 

menyediakan informasi tentang fitur-fitur dan spesifikasi produk barang 

maupun jasa serta penggunaan dan fungsi dari produk yang ditawarkan. 

Keahlian menjual atau keterampilan dalam segi menjual yang baik harus 

didukung dengan pengetahuan teknik yang baik mengenai produk dan 

fungsi produk. Karena jawaban yang tidak maksimal dari tenaga penjual 

akan menjadikan hilangnya kepercayaan terhadap nasabah atau 

konsumen.  

Tenaga penjualan yang berpengalaman diharapkan 

berkemampuan untuk mengerahkan keterampilan-keterampilan sesuai 

dengan tugas-tugas penjualan karena memiliki pengetahuan dan 

pemahaman yang lebih mengenai penjualan. Sehingga apabila dianggap 

tidak mampu maka tenaga penjualan yang lebih berpengalaman akan 

merasa tertekan dan malu. Dengan demikian akan meningkatkan 

orientasi kinerja dan pencapaian pada tujuan-tujuan kinerja mereka. 
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BAB VI 

PERILAKU KONSUMEN 
 

 

 

Menurut kamus, konsumen adalah orang yang mengkonsumsi. 

Orang yang menggunakan dan menghabiskan. Orang yang memakai 

barang dan jasa hasil produksi (Pusat Pembinaan dan Pengembangan 

Bahasa, 1991). Namun dalam kajian perilaku konsumen dan pemasaran, 

konsumen adalah orang yang membeli. 

Konsumen itu meliputi individu atau organisasi atau kelompok. 

Penjual perlu memahami perbedaan ini, karena kebutuhan dan cara 

pembuatan keputusan antara keduanya berbeda. 

Konsumen bisa membeli untuk keperluan dirinya sebagai individu. 

Konsumen juga ada yang membeli untuk kepentingan keluarga, lembaga 

bisnis, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah dan 

lain-lain.  

Ketika membeli sebagai individu, dia memegang keputusan, 

apakah dia akan membeli atau tidak. Jika dia bertindak sebagai wakil 

kelompok, dia membeli untuk kepentingan kelompok, dan memutuskan 

berdasarkan kaidah yang ditetapkan oleh kelompok. Tidak semua 

anggota kelompok berwenang untuk melakukan pembelian. Biasanya 

kelompok menetapkan seseorang untuk ditunjuk sebagai orang yang 

bertugas membeli suatu barang. 
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Tenaga penjual perlu tahu siapa yang berwenang membuat 

keputusan. Apakah orang yang membeli selalu mengkonsumsi atau 

menggunakan?  

A. Pentingnya Mempelajari Perilaku Konsumen 

Bagi pemasar maupun tenaga penjual di koperasi, hal itu penting. 

Karena, mengetahui proses dan faktor akan membantu dalam upaya 

penggiringan target pasar ke arah transaksi Simpan pinjam atau 

penggunaan jasa di koperasi. 

Dengan mengetahui perilaku konsumen, pemasar dapat 

memengaruhi proses dalam beberapa hal, yaitu: 

• Memengaruhi emosi lewat komunikasi persuasif. Dengan 

pemahaman tentang perilaku konsumen, pemasar bisa mengaitkan 

manfaat produk dengan tugas, harapan dan ketakutan mereka; 

• Menyediakan lingkungan yang sesuai untuk merangsang 

pembelian. Dengan pemahaman tentang apa, kapan, dan 

bagaimana mereka mendapatkan produk dari koperasi simpan 

pinjam, pemasar dapat menempatkan lokasi dan saluran distribusi 

sesuai dengan perilaku konsumen; dan 

• Bagi perusahaan yang ingin menjaga hubungannya dengan 

konsumen, konsumen adalah raja. Semua orang dalam perusahaan, 

mulai dari yang paling atas, direktur sampai karyawan tunduk pada 

raja. 

Ketundukan itu didasarkan ketakutan, mereka lebih memilih 

untuk tidak lagi belanja di perusahaan itu, dan memilih untuk belanja di 

tempat lain. Memahami konsumen dengan lebih baik membantu 

perusahaan melayani konsumen dengan lebih baik. 
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B. Pendekatan Ilmu Ekonomi 

Pemahaman tentang perilaku konsumen melekat dalam ilmu 

ekonomi. Ketika ekonomi berbicara tentang pasar, terbentuknya harga, 

terbentuknya permintaan, mengandaikan suatu pandangan tentang 

perilaku konsumen. 

Ilmu ekonomi tidak secara khusus membahas perilaku konsumen, 

tetapi membahas tindakan rasional. Baik konsumen maupun produsen 

bertindak rasional, menurut pendekatan ilmu ekonomi. Gagasan awal 

pemikiran ekonomi melihat manusia sebagai makhluk ekonomi (homo 

economicus). Makhluk ekonomi adalah makhluk rasional yang 

mementingkan diri sendiri. 

 

C. Pendekatan Psikologi Sosial 

Pada tahun 1960, George Katona menyumbangkan perspektif 

psikologi sosial dalam menjelaskan perilaku konsumen. Dia tidak puas 

dengan teori perilaku ekonomi konsumen. Perilaku konsumen bukan 

semata- mata karena stimulus ekonomi. Dia menambahkan unsur-unsur 

psikologi dalam proses pengambilan keputusan konsumen. Unsur-unsur 

itu menjadi variabel antara yang menjembatani antara stimulus ekonomi 

dan perilaku ekonomi (Katona, 1977). 

Katona memperlihatkan arti penting perspesi konsumen dalam 

penelitian tentang persepsi persepsi konsumen tentang ekonomi negara 

di masa lalu, kini dan mendatang. Katona meneliti tentang persepsi 

konsumen atas ekonomi di Amerika. Penelitian itu dikenal dengan nama 

survey of consumer confldence. Hasil temuan Katona memperlihatkan 

bahwa persepsi konsumen tentang masa depan ekonomi berkorelasi 

dengan perilaku konsumsi dengan skema kredit. Jika konsumen 

menganggap bahwa masa depan ekonomi negaranya stabil, mereka 

cenderung berani berbelanja barang secara kredit. 
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Howard Seth mengembangkan lebih lanjut tentang proses psikis 

dari perilaku konsumen (Howard & Sheth, 1969). Dalam model Howard 

Seth, proses pembelian melibatkan proses psikis seperti persepsi dan 

belajar. Terjadinya pembelian, sikap positif atas produk dan preferensi 

atas produk dan merek adalah hasil interaksi antara stimuli dan proses 

psikis. 

Howard mengasumsikan konsumen bertindak rasional mencari 

insentif maksimal dari produk dan juga lingkungan sosialnya. 

Terbentuknya sikap dan perilaku membeli melewati tiga tahap. Pertama, 

suatu produk memberikan stimuli kepada konsumen (input), konsumen 

melakukan persepsi dan pembelajaran atas stimuli itu (proses), lalu 

menghasilkan sikap dan perilaku (output). 

Stimuli terdiri dari tiga dimensi. Pertama dimensi fisik dari produk 

dan jasa. Kedua pemaknaan atas produk dan jasa yang dibangun oleh 

penyedia. Ketiga, sosial yaitu pemaknaan atas produk dan jasa yang 

dibangun oleh masyarakat atau kelompok acuan.  

Konsumen menyikapi stimuli itu, memberikan perhatian dan atau 

mengabaikan. Jika memperhatikan, ia mengaitkan stimuli itu dengan 

motivasi dan kriteria memilih produk. Jika terjadi kesesuaian maka 

terbentuklah sikap positif atau bahkan intensi untuk membeli. 

Setelah melakukan pembelian dan mengkonsumsi produk dan jasa, 

konsumen mengevaluasi produk itu. Produk itu bisa memuaskan, bisa 

pula mengecewakan. Jika memuaskan, itu akan menjadi elemen penguat 

untuk perilaku konsumen selanjutnya. 

 

D. Pendekatan Sosiologi 

Sosiologi melihat faktor sosial sebagai faktor yang memengaruhi 

pembelian. Faktor sosial itu kelas, status dan keluarga. 

Dalam pendekatan sosiologi, keputusan individu terjadi dalam 

ruang hampa. Keputusannya tergantung pada keputusan orang lain. 
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Perilaku individu sangat dipengaruhi perilaku kelompok. Karena itu, 

sosiologi mencari faktor-faktor sosial untuk memahami perilaku 

konsumen. 

Ketika orang mengidentifikasi dirinya dengan kelompok, 

perilakunya mengikuti perilaku kelompok. Itu termasuk perilaku 

konsumsinya. Hal itu meliputi bahan, bentuk, dan merek baju, tas, dan 

minyak wangi yang dipakai. 

Kelompok ini bermacam-macam. Individu bisa menjadi lebih dari 

satu anggota kelompok. Kelompok itu antara lain, keluarga, kelas 

ekonomi, kelompok budaya, status sosial, alumni sekolah, profesi, partai 

politik, agama, grup motor dan sebagainya. 

Kajian Max Weber tentang etika Protestan memperlihatkan secara 

tidak langsung hubungan antara agama dan perilaku konsumen (Weber, 

2012). Nilai-nilai agama mengatur tentang apa yang baik dan dianjurkan, 

dan apa yang buruk dan dilarang. Nilai-nilai itu menentukan perilaku 

konsumsi masyarakat protestan yang Weber teliti. Perilaku konsumen 

itu meliputi konsumsi makanan dan pakaian. 

Sosiolog Thorstein Veblen juga memberi sumbangan atasi perilaku 

konsumen (Veblen, 2005). Veblen memang tidak hendak mempelajari 

perilaku konsumen dengan maksud bagaimana mengoptimalkan 

program pemasaran. Veblen menjelaskan perilaku konsumen kelas atas. 

Konsumsi kalangan atas tidak lantaran nilai manfaat yang melekat pada 

barang, melainkan untuk pamer. Konsumsi memiliki nilai simbol yang 

menegaskan posisinya dan posisi orang lain. Barang-barang konsumsi itu 

seringkali tidak bermanfaat bagi dirinya dan bagi masyarakat. 

Studi sosiologi sangat penting bagi manajemen pemasaran. Studi 

kelompok memperlihatkan persamaan karakteristik manusia pada suatu 

kelompok. Hal itu mengantarkan pemahaman pada kesamaan 

permintaan pada kelompok. Permintaan yang identik pada sejumlah 

kelompok yang besar menjadi peluang bagi bisnis, terutama bidang 

manajemen pemasaran. Maka tak heran, Engel dkk memprioritaskan 
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pertimbangan kelompok terlebih dahulu sebelum mencari penjelasan 

faktor individual. 

 

E. Pendekatan Ekletik 

Pendekatan eklektik menggabungkan aneka pendekatan menjadi 

satu model. Pendekatan eklektik tentang perilaku konsumen 

menggabungkan pendekatan sosiologi, psikologi dan ekonomi. Yang 

menyusun pendekatan eklektik perilaku konsumen adalah Engel dkk dan 

Philip Kotler. Berikut ini model Engel (Engel, Blackwell, & Miniard, 

1995). 

Model dari Engel, Blackwell, & Miniard terdiri dari empat 

komponen yaitu pemrosesan informasi, central control unit, dan proses 

pengambilan keputusan. dan pengaruh lingkungan. 

1. Proses informasi 

Proses informasi terdiri dari eksposur, perhatian, pemahaman, dan 

mengingat stimulus pemasaran maupun non pemasaran. Pemasar 

berupaya merebut perhatian, menyampaikan pesan yang bisa 

mereka pahami, membangun daya tarik. 

2. Central Control Unit 

Individu melakukan proses tafsir atas informasi yang mereka 

terima. Ada empat faktor psikologi yang menentukan proses tafsir 

tersebut. 

a. Menyimpan informasi dan pengalaman lampau tentang 

produk. Hal ini berfungsi sebagai standar untuk 

membandingkan produk dan merek lain 

b. Kriteria penilaian bisa berbeda di antara individu. 

c. Perkembangan sikap dari waktu ke waktu ikut menentukan 

dalam memilih produk. 

d. Kepribadian konsumen ikut serta mendorong konsumen 

memilih produk yang sesuai dengan kepribadiannya. 
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3. Proses keputusan 

Proses pengambilan keputusan untuk membeli tidak lepas dari 

pengenalan kebutuhan, pencarian, dan penerimaan informasi dan 

evaluasi. 

Pengambilan keputusan itu punya dampak yaitu kepuasan atas 

keputusan yang diambil atau ketidakpuasan, yang kemudian 

berdampak pada penilaiannya dan keputusannya di waktu 

kemudian. Penyelesaian masalah itu sendiri bisa sangat terlibat, 

keterlibatan terbatas, bisa juga keputusan rutin. Hal itu tergantung 

pada nilai produk yang dibeli. 

4. Pengaruh Lingkungan 

Lingkungan juga ikut serta memengaruhi perilaku konsumen. 

Lingkungan itu meliputi pendapatan, kelas sosial, pengaruh 

keluarga, dan pertimbangan lain. Semua faktor itu mendukung 

atau tidak mendukung keputusan pembelian. 

Sementara, Philip Kotler membuat model perilaku konsumen 

untuk menjawab bagaimana konsumen menanggapi aneka usaha 

pemasaran? Kotler membuat model dengan memodifikasi model 

behaviorisme stimulus respon. Bedanya, behaviorisme 

kurangmemberi perhatian untuk variabel yang berada antara 

stimulus dan respon. Variabel antara dianggap misterius. Mereka 

menamainya kotak hitam. Sedangkan Kotler mengajak untuk 

memahami proses psikis dalam kotak hitam itu (Kotler, P., 2012). 

Stimulus (rangsangan) dari luar, baik dari usaha pemasaran 

perusahaan, maupun dari faktor luar memasuki kotak hitam 

pembeli dan memproduksi respon tertentu. Usaha pemasaran 

adalah orkestrasi bauran pemasaran untuk membangun 

pencitraan/positioning. Faktor luar lain yang juga memberikan 

stimulus yaitu faktor budaya, sosial, teknologi dan ekonomi. 

Ketika stimulus itu memasuki kotak hitam, ada dua faktor dari 

buyer yang ikut memengaruhi tanggapan. Pertama karakteristik 
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pembeli. Kedua, proses pembuatan keputusan dari pembeli. 

Setelah melalui proses dalam kotak hitam, pembeli 

memberikan respon berupa sikap, preferensi, mengingat merek 

dan perilaku membeli (Kotler, P., 2012). 
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BAB VII 

MENINGKATKAN KUALITAS 

HUBUNGAN PELANGGAN 
 

 

 

Menurut Buttle, dalam (Usvita, 2017) menjelaskan bahwa 

Relationship adalah serangkaian episode yang terjadi antara dua belah 

pihak dalam rentang waktu tertentu dimana masing-masing episode 

terdiri atas serangkaian interaksi yang berkelanjutan dalam perusahaan, 

sedangkan kualitas menurut kotlet dan keller, dalam (Usvita, 2017) 

merupakan kunci untuk menciptakan nilai terhadap pelanggan.  

Kualitas hubungan telah dianggap sebagai konstruksi tatanan yang 

lebih tinggi dan peran penting dalam meningkatkan jumlah nasabah, hal 

ini disebabkan karena kualitas hubungan yang tinggi berarti bahwa 

nasabah secara konsisten merasa puas atas kinerja dari tenaga penjual. 

Ketika true relationship atau hubungan yang benar terjalin antara 

penyedia jasa dengan pelanggan, karena sudah adanya hubungan saling 

percaya antara pelanggan dengan sales karena sudah adanya hubungan 

saling percaya antara pelanggan dengan sales, maka pelanggan bisa 

memaklumi sales apabila mengalami hal yang tidak diinginkan oleh 

pelanggan dalam hal menjual (Liljander dan Roos, Matilla dalam (Arma, 

2017).  

Ketika true relationship terjalin antara penyedia jasa dengan 

pelanggan, karena sudah adanya hubungan saling percaya antara 

pelanggan dengan sales, maka pelanggan bisa memaklumi sales apabila 
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mengalami hal yang tidak diinginkan oleh pelanggan dalam hal menjual 

(Liljander dan Roos, 2002; Matilla, 2001). 

Meningkatkan kualitas hubungan dengan pelanggan bisa melaui 

proses penjualan (Selling Process) yang benar. Selling Process adalah 

suatu proses yang harus dilalui oleh seorang penjual  ketika akan 

menawarkan suatu produk/jasa kepada prospek/pelanggan. 

 

 

 

 

 

A. Prospecting dan Approaching  

PROSPECTING 

Pengurangan jumlah pelanggan yang ada sekarang. Beberapa 

penyebab pengurangan/hilangnya jumlah pelanggan adalah;  

1. Pelanggan mungkin pindah ke lokasi lain diluar  teritori selesman  

2. Perusahaan mungkin keluar dari bisnis atau bergabung dengan 

perusahaan lain  

3. Pelanggan yang loyal mungkin telah  keluar/meninggalkan 

jabatannya karena  promosi, pensiun, mengundurkan diri, atau  

meninggal dunia. 

Teknik Prospecting yang Efektif 

a. Referral Prospecting 

Mendapatkan calon pelanggan dari referensi  seseorang (pelanggan 

yang puas dengan  produk perusahaan). Seseorang yang telah 

mendapatkan referensi  (dari pelanggan yang puas) tentang produk  

Anda adalah jenis prospek yang paling mudah  untuk menjadi 

pelanggan Anda. 
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Teknik untuk mendapatkan referensi :  

• Isolation (Isolasi)  

Fokuskan pelanggan kita pada kelompok atau grup yang  lebih 

kecil.  Andi, kamu pernah bilang bahwa hobimu main tenis.  

Adakah teman main tenismu yang pernah menyatakan  

keinginannya untuk membeli motor baru?  

• Confirmation (Konfirmasi)  

Dapatkan nama lengkap dari pihak  yang direferensikannya. 

Pastikan  Anda tidak salah eja namanya.  

• Qualification (Kualifikasi)  

Tanyakan pertanyaan untuk melakukan kualifikasi. “Andi, 

apa yang pernah dinyatakan temanmu  sehingga kamu 

berpendapat bahwa dia juga  sedang ingin membeli motor 

baru?”  

• Getting Information (Cari informasi)  

Tanyakan bagaimana Anda bisa mengontaknya?  “Andi, 

bagaimana caranya aku bisa menghubunginya? Adakah 

nomor hp atau alamat yang bisa kuhubungi?”  

• Asking help (Minta bantuan)  

Jika yang direferensikannya adalah  anggota keluarga atau 

teman dekat,  Anda bisa meminta pertolongannya  untuk 

menghubungi prospek.  

• Asking permission (Meminta ijin)  

Jika dia menunjukkan ketidaknyamanan ketika  Anda 

memintanya untuk menghubungi, maka  Anda cukup 

meminta ijin untuk “memakai”  namanya ketika Anda 

menghubungi prospek.  

b. Non-referral Prospecting  

Mendapatkan calon pelanggan dari sumber  lain selain dari 

referensi pelanggan yang puas  dengan produk perusahaan. 
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Teknik prospecting tanpa referensi  

• The Itch Cycle  

1. Biasanya ketika seseorang membeli suatu produk, ada 

batas di mana  suatu saat dia harus memakai produk yang 

sama, inilah yang disebut  itch cycle.  

2. Demkian juga pelanggan lama Anda. Dengan mengenali 

waktu yang  tepat di saat dia perlu untuk membeli produk 

baru, Anda telah  menemukan satu prospek yang 

potensial.  

3. Mis. Ketika ada anaknya yang kuliah keluar kota dan 

perlu motor baru  sebagai alat transportasinya.  

• Orphan Adoption  

Ketika ada rekan Anda di bagian penjualan yang keluar  dari 

perusahaan, apa yang ditinggalkannya? Ya, klien dan 

prospek!! Database yang dimilikinya adalah tambang emas 

Anda  untuk menemukan calon pelanggan yang potensial  

• Your Local Newspaper  

Cermati setiap iklan ataupun berita di koran lokal Anda. 

Cermati contoh berikut ini “Berita tentang sebuah perusahaan 

otomotif yang  penjualannya naik dan berencana membuka 

cabang baru di  daerah tertentu. Atau berita mengenai jumlah 

siswa yang  akan masuk dunia perguruan tinggi. Ini bisa 

berarti prospek  baru bagi penjual tertentu.  

• Claim-Staking  

Libatkan diri Anda dan jadikan diri Anda di kenal di  

organisasi atau klubatau perkumpulan yang menurut Anda 

bisa  menghubungkan Anda dengan prospek yang potensial. 

Pilih organisasi yang paling potensial, dan jangan terlibat 

dengan  terlalu banyak organuisasi. Ingat! Masih banyak 

aktivitas yang harus Anda lakukan selain  prospecting.  

  



 

34 

• Swap Meet  

Buatlah “tim” dengan sesama sales person dari bisnis 

komplementer  Anda. Misal. Salesman di otomotif dengan 

salesman dari auto  finance, buatlah pertemuan tiap minggu. 

Dalam setiap pertemuan masing-masing saling bertukar nama  

prospek baru yang didapatkannya selama seminggu. Tim ini 

akan rusak jika salah satu hanya menjadi penerima dan tidak 

ada imbal balik yang seimbang.  

 

APPROACHING 

Approaching merupakan proses mendatangi prospek/pelanggan 

yang telah diidentifikasi sebelumnya dalam tahap prospecting. 

1. Introduction 

Cara memperkenalkan diri anda tersenyum tulus, berpakaian 

secara profesional, berjabat tangan dan menyebutkan nama, tukar-

menukar business cards. 

2. Warm-Up 

Warm-Up adalah tahap selanjutnya dalam proses penjualan setelah  

introduction, di mana pada tahapan ini seorang salesperson 

berusaha untuk  membangun hubungan personal dengan 

pelanggan. Selama Warm-Up, salesperson harus berusaha untuk :  

• Menemukan persamaan-persamaan dengan  diri prospek 

terkait: nilai, sesuatu yang tidak  disenangi dan yang disenangi  

• Membangun hubungan yang terbuka dan  profesional antara 

dirinya dengan pembeli  

• Menciptakan suasana yang relaks  

• Membangun fondasi untuk hubungan yang  lebih jauh  

3. Stating the purpose 

• Salesman menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya.  
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• Tantangan yang sering dihadapi oleh seorang salesman adalah  

bagaimana supaya pelanggan tidak menaruh curiga terhadap  

kedatangan kita dan mau menerima kedatangan kita  

• Tahapan ini dalam situasi yang berbeda dapat dilakukan pada  

awal pertemuan  

 

Prinsip Pengaruh Penjualan 

a. Likeability merupakan Komponen yang berpengaruh pada 

kemampuan likeability seseorang penampilan, kesamaan, dan 

pujian. 

b. Scarcity (Kelangkaan) adalah keadaan di mana sesuatu menjadi 

langka  atau sedikit suplainya. tips memanfaatkan prinsip scarcity 

adalah dengan Beritahukan keterbatasan produk kepada 

pelanggan, Berikan batasan waktu dalam pembelian produk, 

Namun jangan memberikan informasi yang palsu. 

c. Credibility (kredibilitas) adalah kualitas untuk menjadi 

meyakinkan dan dapat dipercaya. tips memanfaatkan prinsip 

credibility adalah teknik menggunakan rekomendasi (get the ball 

rolling dan teknik mempublikasikan testimoni werther effect). 

d. Reciprocity (Pertukaran) adalah aktivitas di mana dua pihak saling  

melakukan aktivitas yang menguntungkan  masing-masing pihak. 

Poin Penting reciprocity adalah adanya rasa utang budi yang 

menyebabkan terjadinya pertukaran, adanya keharusan menerima 

ketika sesuatu diberikan sukarela dan Pertukaran yang terjadi bisa 

bersifat seimbang atau tidak  seimbang. 

e. Transparency (Transparansi) adalah suatu kondisi di mana 

semuanya jelas atau tidak ada yang disembunyikan. Tips 

Melakukan transparency adalah membiasakan diri bersikap jujur, 

terbuka mengenai segala hal yang ditawarkan dan Memberikan 

apa yang dijanjikan. 
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f. Authority (wibawa) adalah kemampuan atau hak untuk 

memberikan  perintah, membuat keputusan, atau memaksakan  

ketaatan. tips memanfaatkan prinsip  authority adalah Buktikan 

diri sebagai seorang ahli dalam bidang pekerjaan, Pakai pakaian 

yang melambangkan kewibawaan, dan Gunakan simbol sosial 

untuk menambah wibawa. 

 

B. Probing 

Salah satu kesalahan terbesar Salesman adalah terlalu banyak 

bicara Sedikit mendengarkan. Kenapa bisa seperti itu...? Kita tidak tahu 

bagaimana mendengarkan, Mendengarkan perlu konsentrasi, Kita 

terlanjur mempercayai bahwa menjual  adalah tentang berbicara. 

SPIN Selling adalah teknik Probing Menggunakan Pertanyaan 

yang Tepat. SPIN Selling berdasarkan riset:  

• 35.000 sales calls  

• 12 tahun  

• 10.000 sales people  

• 23 negara  

SPIN Selling telah diimplementasikan di:  

• Xerox  

• IBM  

• Kodak  

• Citicorp  

• UPS  

• DHL  

• FedEx  

• Astra Graphia  

• United Tractors  
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a. Pertanyaan Situasi  

Pertanyaan situasi ini digunakan pada saat awal perbincangan 

dengan pelanggan untuk membangun fondasi sebelum melangkah 

lebih jauh. Tujuannya Menanyakan latar belakang permasalahan 

dan Mengumpulkan fakta-fakta tentang kondisi pelanggan saat ini. 

Pertanyaan situasi membantu sebagai gambaran untuk 

menemukan  permasalahan calon pelanggan yang sebenarnya. 

Contoh pertanyaan situasi Apa bidang usaha yang Anda  jalani?, 

Berapa jumlah karyawan di sini?. 

Namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu, Kurangi 

pertanyaan-pertanyaan situasi yang tidak perlu dengan mencari, 

data-data mengenai pelanggan terlebih dahulu. Berdasarkan riset 

ditemukan bahwa pertanyaan situasi Digunakan secara berlebihan 

oleh staff yang tidak  berpengalaman.  
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b. Pertanyaan Problem  

Tujuan dari pertanyaan problem untuk Menanyakan 

Permasalahan pelanggan, Ketidakpuasan atas kondisi saat ini, 

Kemungkinan masalah yang belum disadari pelanggan. Pertanyaan 

Problem perlu ditanyakan karena Pertanyaan ini membantu Anda 

untuk menjual lebih baik, Seseorang mau membeli produk Anda 

hanya jika mereka merasa memiliki kebutuhan, Kebutuhan hampir 

selalu diawali dengan ketidakpuasan atas kondisi  aktual yang 

ada.contoh dari pertanyaan problem Apakah Anda sering kesulitan  

untuk menemukan produk dan  layanan yang berkualitas?, Apakah 

Anda puas dengan ……..?. 

c. Pertanyaan Implikasi  

Tujuan dari pertanyaan implikasi untuk Menanyakan tentang 

Implikasi dari problem yang dialami pelanggan saat ini, Efek dari 

masalah yang belum disadari pelanggan. Pertanyaan Implikasi 

penting guna Untuk memperjelas dan memperkuat permasalahan 

pelanggan dengan Fokus pada konsekuensi dari masalah, 

Memperluas efek dari masalah, Mengaitkannya dengan 

permasalahan lain. contoh dari pertanyaan implikasi adalah 

Apakah dengan tidak adanya produk  dan layanan yang berkualitas 

Anda  mengalami kesulitan untuk untuk  mempertahankan klien 

Anda yang  ada sekarang?, Apakah dengan tidak adanya  dukungan 

IT, anda kesulitan  untuk membuat keputusan  secara cepat?. 

d. Pertanyaan Need-Pay Off  

Pertanyaan need-pay off bertujuan untuk Menanyakan value 

atau kegunaan dari solusi yang ditawarkan. Namun ada hal-hal 

yang harus diperhatikan yaitu Gunakan pertanyaan ini untuk 

meminta pelanggan, menyatakan sendiri benefit yang Anda 

tawarkan dan Cenderung bisa mengurangi kemungkinan 

penolakan  Secara khusus terkait dengan kesuksesan penjualan 

yang  membutuhkan relationship yang bagus. Contoh dari need-
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pay off adalah Bagaimana bila kami dapat  membantu Anda 

untuk…?, Layanan Perusahaan kami  dapat mengatasi masalah  

Anda karena…….?. 

 

C. Consultative Selling 

Kegagalan yang dialami oleh sebagian besar salesman adalah 

karena mereka  hanya menjual produk kepada pelanggan bukan menjual 

solusi yang mampu  menyelesaikan masalah yang dialami oleh pelanggan. 

Consultative Selling merupakan Kemampuan untuk “masuk” ke  dalam 

kepala pelanggan,  melihat sesuatu dari perspektif  mereka, dan 

menyesuaikan  teknik penjualan dengan gaya  pelanggan. ada Teknik 

Menawarkan Solusi yang Efektif yaitu Ketika menawarkan solusi 

ingatlah selalu konsep Value:  

 
 

Contoh: Harley Davidson  

 
 

Functional Benefitnya adalah Motor dengan CC besar dan Tahan 

perjalanan jauh. Harganya sebesar Harga pembelian dan Biaya 

pemgurusan surat-surat. Emotional Benefitnya adalah Kebanggaan, 

Kebebasan dan Komunitas motor yang penuh persaudaraan. Other 

Expensesnya adalah Biaya perawatan dan Biaya bahan bakar. 

FB + EB      Total Get  

Value = ----------- = -------------- 

                  P+OE        Total Give 
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Feature menunjukan Fakta netral, data, informasi, dan 

karakteristik dari produk/service Anda. Advantage menunjukkan 

bagaimana produk kita  dibandingkan produk pesaing dan bisa digunakan 

untuk membantu pembeli. Benefits menunjukkan bagaimana suatu 

produk  memenuhi kebutuhan eksplisit yang dinyatakan  oleh pembeli. 

 

D. Handling Objection 

“The sale starts when the customers say no” (Jeffrey Gitomer). “ 

’No’ can be the beginning of a beautiful relationship” (Mark Twain). 

Terdapat sumber-sumber penolakan yaitu Prospek tidak mengerti 

manfaat yang bisa diperoleh dari apa yang ditawarkan, Prospek tidak bisa 

mengatur kembali anggaran karena adanya kebutuhan pokok yang tidak 

diidentifikasi sebelumnya, Prospek masih mencari dan membutuhkan 

lebih banyak bukti, dan Prospek menginginkan kendali lebih banyak 

dalam proses pembelian. Sumber penolakan tersebut dapat diatasi 

dengan: 

a. Reverse method yaitu Gunakan kalimat untuk memberitahu 

bahwa Anda mengerti keberatannya, lalu jelaskan hal positif. 

b. Admit method  yaitu Gunakan kalimat yang menunjukkan 

SETUJU dengan keberatan tersebut, lalu berikan alternatifnya. 

c. Feel – felt – found method yaitu Gunakan kalimat yang 

memberitahu bahwa anda  mengerti perasaannya, bahwa prospek 

lain  mengalami perasaan yang sama, akan tetapi mereka dapat 

menemukan benefit yang ditawarkan. 

 

E. Closing the Sales 

Kendala yang dihadapi oleh seorang salesman adalah penentuan 

kapan  sebaiknya melakukan closing, Jika salah menentukan waktu 

closing bukan tidak mungkin pelanggan yang  tadinya menunjukan 

respon positif berubah 180 derajat menjadi negatif hanya  karena 
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salesman yang terkesan memaksa. Dalam closing pun ada tanda-tandanya 

yaitu  

a. Tanda-Tanda Verbal  

Tanda-tanda verbal ini tergolong yang paling mudah  untuk 

dikenali. Tanda-tanda ini bisa dibagi ke dalam tiga kategori :  

1. Pertanyaan  

2. Pujian  

3. Permintaan  

 

 
 

b. Tanda-Tanda Non-Verbal  

Tiba-tiba Mata Pelanggan Melebar dan rasa ketertarikan jelas 

terpancar dari wajahnya, Pelanggan menunjukkan persetujuan 

dengan Menganggukkan Kepala, dan Pelanggan Bergerak Maju 

dan terlihat Serius  Mendengarkan apa yang Anda katakan. 
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Teknik Closing yang Efektif 

• TRIAL CLOSE  

Teknik ini dipakai dengan cara coba-coba melakukan 

penutupan pada saat kita  melakukan presentasi penjualan, 

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana niat  prospek mau 

melakukan pembelian. contohnya adalah Mana yang lebih 

Anda sukai yang Hijau atau yang Biru?  Bolehkan Saya catat 

untuk pengiriman di bulan Agustus?, Apakah Anda ingin 

salah satu staf kami untuk mendampingi pada saat instalasi?  

• SPECIAL-CONCESSION CLOSE  

Digunakan untuk mendorong prospek agar segera melakukan 

pembelian dengan cara  memberikan penawaran khusus. 

Namun perlu diingat bahwa jika kita kurang hati-hati  dalam 

memberikan penawaran khusus hal ini bisa dipersepsi negatif 

oleh prospek. Contohnya adalah Jika Bapak/Ibu memesan 

sekarang Bapak/Ibu akan memperoleh diskon  sebesar 5%? 

Membeli produk ini sekarang maka Anda berhak 

mendapatkan produk ...  Secara gratis.  

• LIMITED-CHOICE CLOSE  

Akan sangat membantu jika pada setiap situasi penjualan kita 

menyediakan beberapa  pilihan kemudian prospek diminta 

untuk memilih kemudian pilihan yang tidak dipilih  

disingkirkan untuk menghilangkan keraguan. Misalkan pada 

sebuah demonstrasi produk Anda memperlihatkan cara  kerja 

beberapa varian produk. Kemudian setelah beberapa prospek 

mengamati, maka produk yang  kurang diminati oleh propek 

disingkirkan dari hadapan prospek secara  bertahap. 

• DIRECT-APPEAL CLOSE  

Teknik ini cocok untuk prospek yang tegas dan cepat 

mengambil keputusan. Teknik ini  tentu tidak dipakai terlalu 

dini, gunakan teknik ini jika sudah terlihat tanda-tanda  
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bahwa prospek pasti akan melakukan pembelian. Namun 

dapatkan respek dari  prospek terlebih dahulu. Contohnya 

adalah Jadi berapa unit yang Bapak/Ibu inginkan? Sudah 

cocok kan harga ini untuk Bapak/Ibu?  

• WIN-WIN CLOSE  

Teknik ini digunakan dengan memberikan pelanggan dua 

pilihan, yang mana  keduanya akan menghasilkan jawaban 

“YA”. Contohnya adalah Apakah anda ingin membayar 

dengan uang tunai untuk mendapatkan diskon atau dengan 

kartu kredit untuk dapat mengikuti undian berhadiah?. 

 

F. After-Sales Service 

Sebagian pelanggan menjadikan After-Sales Service sebagai  faktor 

pertimbangan yang utama ketika akan melakukan  pembelian atas sebuah 

produk. Jenis After-Sales Service Pada umumnya terdapat 2 (dua) 

kegiatan yang dilakukan dalam after-sales service, yaitu  

garansi/maintenance dan handling complaint. Garansi/  Maintenance 

adalah Garansi untuk produk yang dijualnya, fasilitas  instalasi dan 

training kepada konsumen yang membeli produknya. Handling  

Complain adalah Mengurangi tingkat ketidakpuasan atau keluhan yang  

terjadi yang dialami oleh pelanggan pada saat akan  membeli produk dan 

saat menggunakan produk.  

Keluhan Pelanggan 

Complaint adalah ekspresi ketidakpuasan terhadap standar 

pemberian layanan,  tindakan karyawan, dan pemilik perusahaan yang 

memberikan pengaruh terhadap  pengguna jasa individu maupun 

kelompok. Keluhan pelanggan perlu ditangani karena dulu 1 orang 

pelanggan tidak puas akan menceritakan pengalamannya kepada 11 

orang yang akan meneruskan pengalaman tersebut kepada 5 orang 

lainnya (1+11+55=67 orang). Sedangkan sekarang 1 orang pelanggan 
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tidak puas  dapat menceritakan pengalamannya kepada seluruh dunia. 

Sumber dari keluhan pelanggan adalah Ekspektasi atau harapan 

pelanggan tidak terpenuhi, terjadi gap antara harapan dan kenyataan. 

Keluhan pelanggan perlu ditangani, ini beberapa teknik 

penanganan keluhan pelanggan : 

 
a. Dengarkan 

Dengarkan dengan tenang dan simpatik jangan menginterupsi 

pelanggan serta membuang muka atau pergi meninggalkan  

konsumen kemudian Berikan perhatian penuh kepada konsumen, 

Sebaiknya anda langsung menganalisa dan  mencari akar 

permasalahan yang terjadi (fact  finding). 

b. Klarifikasi 

Jika perlu, ulangi fakta dari  keluhan pelanggan untuk  menjamin 

bahwa Anda  memahami masalah yang  dialami pelanggan. 

c. Minta maaf dan aksi 

Minta maaflah secara tulus kepada pelanggan,  jangan menyatakan 

jika pelayanan perusahaan  memang buruk. Kemudian Minta 

persetujuan dari pelanggan mengenai tahap  penyelesaian 

berikutnya sarankan alternatif solusi yang sesuai dengan kebijakan 

perusahaan jika dibutuhkan, minta bantuan atasan Anda.  
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- After-Sales Service  : proses yang memastikan pembeli puas 

dengan produk dan layanan yang 

dijual. 

- Antesenden : Dalam (bidang) Linguistik (tata 

bahasa, khususnya Sintaksis), 

anteseden bermakna: ungkapan atau 

unsur (kata, frasa, klausa, kalimat) 

pendahulu atau sebelumnya yang 

ditunjukkan oleh suatu ungkapan 

(kata, frasa, klausa, kalimat) 

- Approaching  : pendekatan. Dalam penjualan adalah 

teknik pemasaran yang penting yang 

menggabungkan bahasa tubuh dan 

komunikasi yang baik. 

- Astra Graphia : perusahaan publik yang didirikan pada 

tahun 1975 dan mencatatkan 

sahamnya di Bursa Efek Indonesia 

sejak tahun 1989. Sebagai pilar bisnis 

Astra di bidang teknologi informasi, 

Astragraphia fokus pada ruang lingkup 

bisnis Printing and Digital Services. 

- Authority  : hak untuk melakukan sesuatu atau 

memerintah orang lain untuk 

https://id.wikipedia.org/wiki/Orang
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melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu agar tercapai tujuan tertentu 

- Claim-Staking  : teknik mencari prospek dengan cara 

bergabung ke dalam sebuah 

organisasi/grup tertentu baik itu 

organisasi online maupun organisasi 

offline. 

- Consultative Selling  : salah satu teknik penjualan yang fokus 

dan mengedepankan kebutuhan dari 

pelanggan. 

- Credibility  : kepercayaan, keadaan dapat 

dipercaya. 

- DHL  : DHL merupakan perusahaan 

multinasional dalam bidang kurir 

ekspres dan logistik yang bermarkas di 

Bonn, Jerman dan Oslo, Norwegia. 

- Direct-Appeal Close  : Teknik ini unggul dari sisi kejelasan 

dan kesederhanaan.  

- Fact  finding  : mencari dan mengumpulkan data atau 

fakta sebelum mengumpulkan 

tindakan. 

- FedEx  : salah satu perusahaan transportasi 

ekspres terbesar di dunia, yang 

menyediakan layanan pengantaran 

secara cepat dan andal ke setiap alamat 

di AS dan ke lebih dari 220 negara dan 

wilayah. 

- Handling Complaint : Teknik penangan atau mengelola 

keluhan nasabah dengan cepat, tepat 

dan memuaskan. 
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- Handling Objection : Handling Objection adalah pelatihan 

yang di desain didesain untuk 

memberikan pemahaman dan teknik 

kepada peserta mengenai penciptaan 

dan pengembangan kepekaan dan 

kontrol emosi, sikap positif, percaya 

diri dan keterampilan komunikasi 

dalam menghadapai/menangani 

penolakan dengan efektif sehingga 

pelanggan dapat mengerti dan 

terpuaskan. Penolakan penawaran 

yang dilakukan oleh pelanggan 

terhadap produk/jasa yang ditawarkan 

oleh perusahaan tentunya sudah 

menjadi hal yang biasa. 

- Homo Economicus  : Manusia disebut sebagai makhluk 

ekonomi 

- IBM  : International Business Machines 

Corporation adalah sebuah 

perusahaan Amerika Serikat yang 

memproduksi dan menjual perangkat 

keras dan perangkat lunak komputer. 

- ILO  : International Labour Organization 

adalah badan Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) yang terus berupaya 

mendorong terciptanya peluang bagi 

perempuan dan laki-laki untuk 

memperoleh pekerjaan yang layak dan 

produktif secara bebas, adil, aman dan 

bermartabat. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat
https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_keras_komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_keras_komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak
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- Kodak  : merupakan sebuah perusahaan 

multinasional yang berbasis di 

Rochester, New York. 

- Likeability  : kesukaan audiens terhadap 

narasumber karena penampilan fisik 

yang menarik, perilaku yang baik, atau 

karakter personal lainnya. 

- Limited-Choice Close : Teknik penjualan menyediakan 

beberapa pilihan kemudian prospek 

diminta untuk memilih agar terjadi 

ketertarikan prospek pada produk. 

- Maintenance  : serangkaian kebijakan yang 

diperlukan untuk mempertahankan 

atau mengembalikan suatu barang 

dalam keadaan operasional yang 

efektif. 

- Non-referral Prospecting : mencari prospek tanpa bantuan atau 

referensi dari pelanggan. 

- Orphan Adoption  : cara mendapatkan prospek dengan 

memanfaatkan database dari rekan 

Anda, sesama tenaga penjual, yang 

baru saja mengundurkan diri atau 

keluar dari perusahaan. 

- Pendekatan eklektik  : penggabungan teori-teori konseling 

dengan mempertimbangkan 

kelebihan dan kekurangan pada 

masing- masing teori tersebut. 

- Probing  : penyelidikan, pemeriksaan 

- Prospecting  : buah proses di mana perusahaan 

memulai dan mengembangkan bisnis 
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baru dengan cara mencari calon 

pelanggan dan klien baru. 

- Reciprocity  : adanya hubungan timbal balik dan 

saling menguntungkan antar individu 

yang mengadakan hubungan. 

- Referral Prospecting  : mencari prospek dengan 

memanfaatkan pelanggan yang puas 

dengan produk/jasa yang kita 

tawarkan, dengan kata lain pelanggan 

yang tidak/belum puas dengan 

produk/jasa kita tidak dapat kita 

mintai bantuannya. 

- Sales force  : sekelompok karyawan yang secara 

umum bertanggung jawab untuk 

menjual produk dan layanan 

perusahaan. 

- Sales person  : orang yang percaya diri dan memiliki 

ilmu membujuk 

- Scarcity  : kesenjangan antara sumber daya  

ekonomi yang terbatas dengan jumlah 

kebutuhan hidup yang tidak terbatas 

- Selling Process  : suatu proses yang harus dilalui oleh 

seorang penjual ketika akan 

menawarkan suatu produk/jasa kepada 

prospek/pelanggan 

- Special-Concession Close : mendorong prospek agar segera 

melakukan pembelian dengan cara 

memberikan penawaran khusus saat 

diskon 

- SPIN Selling  : metodologi penjualan yang berfokus 

pada komunikasi. 
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- Swakarsa  : keinginan/kemauan sendiri tanpa 

dorongan pihak lain 

- Swasembada  : kemampuan dan pengetahuan yang 

lebih besar untuk melaksanakan 

kegiatan ekonomi tersebut 

- The Itch Cycle  : cara mencari prospek dengan 

memperhatikan daur pakai sebuah 

produk. 

- United Tractors  : anak usaha dari PT Astra International 

Tbk (“Astra”), salah satu grup usaha 

terbesar dan terkemuka di Indonesia 

dengan jaringan layanan menjangkau 

berbagai industri dan sektor. 

- UPS  : Uninterruptible Power Supply, yaitu 

perangkat yang biasanya 

menggunakan baterai backup sebagai 

catuan daya alternatif. 

- Urus niaga  : Berurusan dengan perdagangan, jual 

beli, bisnis 

- WIN-WIN CLOSE  : Teknik ini digunakan dengan 

memberikan pelanggan dua pilihan 

yang mana keduanya akan 

menghasilkan jawab ya. 

- Xerox  : perusahaan fotokopi pertama yang  

didirikan di dunia. 
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