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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran umum perusahaan 

Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia 

yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda tahun 1817. Nama perusahaan ini 

pada awalnya adalah NV Chemicalien Handle Rathkamp & Co. Berdasarkan 

kebijaksanaan nasionalisasi atas eks perusahaan Belanda di masa awal 

kemerdekaan, pada tahun 1958, Pemerintah Republik Indonesia melakukan 

peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF (Perusahaan Negara 

Farmasi) Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, 

bentuk badan hukum PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas, sehingga nama 

perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma (Persero). 

Pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma (Persero) kembali mengubah 

statusnya menjadi perusahaan publik, PT Kimia Farma (Persero) Tbk. Bersamaan 

dengan perubahan tersebut, PT Kimia Farma (Persero) Tbk telah dicatatkan pada 

Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang kedua bursa telah merger 

dan kini bernama Bursa Efek Indonesia). 

Kemudian pada tanggal 4 Januari 2003 anak perusahaan PT Kimia Farma 

(Persero) Tbk didirikan dengan nama PT Kimia Farma Trading & Distribution 

yang bergerak di bidang layanan distribusi dan perdagangan produk kesehatan dan 

memiliki wilayah layanan yang luas mencakup 34 Propinsi dan 511 kabupaten 

atau kota. Sebagai penyedia jasa layanan distribusi PT Kimia Farma Trading & 

Distribution menyalurkan aneka produk dari PT Kimia Farma (Persero) Tbk, dan 
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produk dari keagenan lainnya. PT Kimia Farma Trading & Distribution 

mendistribusikan produk-produk tersebut melalui penjualan reguler ke apotek 

(apotek Kimia Farma dan apotek non Kimia Farma), rumah sakit, Toko obat, 

supermarket, restoran dan cafe. 

 

4.2 Gambaran umum responden 

Responden pada penelitian ini adalah karyawan sales (bagian penjualan) 

pada PT. Kimia Farma Trading & Distribution Semarang yang berjumlah 12 

orang. Kemudian data responden yang sudah dikumpulkan akan disajikan dalam 

bentuk tabulasi yang diuraikan berdasarkan usia, pendidikan terakhir, dan lama 

bekerja. 

 

4.2.1 Tabulasi data reponden berdasarkan usia dan pendidikan terakhir 

Hasil tabulasi data reponden berdasarkan usia dan pendidikan terakhir 

responden karyawan sales (bagian penjualan) pada PT. Kimia Farma Trading & 

Distribution Semarang adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Tabulasi data reponden berdasarkan usia dan pendidikan terakhir 

Usia Pendidikan terakhir Total 

SMA/SMK/Sederajat D3 

20-23 

24-27 

28-31 

2 

5 

3 

0 

2 

0 

2 

7 

3 

Total 10 2 12 

Sumber: data primer yang diolah, 2017 
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Berdasarkan tabulasi di atas diketahui bahwa responden terbanyak 

memiliki pendidikan terakhir adalah SMA/SMK/Sederajat dengan usia terbanyak 

antara 24-27 dengan jumlah responden 5 orang. 

 

4.2.2 Tabulasi data reponden berdasarkan usia dan lama bekerja 

Hasil tabulasi data reponden berdasarkan usia dan lama bekerja responden 

karyawan sales (bagian penjualan) pada PT. Kimia Farma Trading & Distribution 

Semarang adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Tabulasi data reponden berdasarkan usia dan lama bekerja 

Usia Lama bekerja Total 

0-1 2-3 4-5 

20-23 

24-27 

28-31 

1 

2 

0 

1 

4 

0 

0 

1 

3 

2 

7 

3 

Total 3 5 4 12 

Sumber: data primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan tabulasi di atas diketahui bahwa responden terbanyak 

memiliki lama bekerja selama 2-3 tahun dengan usia terbanyak antara 24-27 

dengan jumlah responden 4 orang 
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4.2.3 Tabulasi data reponden berdasarkan lama bekerja dan pendidikan 

terakhir 

Hasil tabulasi data reponden berdasarkan lama bekerja dan pendidikan 

terakhir responden karyawan sales (bagian penjualan) pada PT. Kimia Farma 

Trading & Distribution Semarang adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Tabulasi data reponden berdasarkan lama bekerja dan pendidikan terakhir 

Lama bekerja Pendidikan terakhir Total 

SMA/SMK/Sederajat D3 

0-1 

2-3 

4-5 

1 

5 

4 

2 

0 

0 

3 

5 

4 

Total 10 2 12 

Sumber: data primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan tabulasi di atas diketahui bahwa responden terbanyak 

memiliki pendidikan terakhir adalah SMA/SMK/Sederajat dengan lama bekerja 

selama 2-3 tahun dengan jumlah responden 5 orang 
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4.3 Gambaran umum mengenai deskripsi pekerjaan karyawan sales (bagian 

penjualan) pada PT. Kimia Farma Trading & Distribution Semarang 

I. Tujuan jabatan 

1. Untuk melakukan penggarapan saluran segmen pasar reguler yang 

menjadi tujuan distribusi suatu produk 

2. Untuk melakukan penciptaan pesanan / order dan pembiasaan outlet 

secara optimal 

3. Untuk melakukan perencanaan pesanan / order dan pembinaan outlet 

secara optimal 

4. Untuk melakukan pengembangan dan penambahan outlet 

5. Untuk melaksanakan Blue Print perusahaan 

II. Tugas dan tanggung jawab 

1. Bertugas dan bertanggung jawab menyusun data secara lengkap 

mengenai pelanggan, potensi dan target sesuai area coverage (rayon) 

dengan : 

a. Nama Pelanggan 

b. Alamat Pelanggan 

c. Nama dan alamat penanggung jawab atau penentu kebijakan 

pembelian 

d. Nomor NPWP pelanggan 

e. Jadwal terima kunjungan 

f. Costumer Card (kartu pelanggan) 

2. Bertugas dan bertanggung jawab menyusun rencana target produk 

dalam wilayah kerja yang di breakdown per outlet 
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3. Bertugas dan bertanggung jawab menyusun daftar prospek outlet yang 

ada dalam wilayah kerja 

4. Bertugas dan bertanggung jawab merencanakan, melakukan kunjungan 

outlet per bulan yang di breakdown per hari serta membuat laporan 

kunjungan dan realisasinya kepada Atasan Langsungnya 

5. Bertugas dan bertanggung jawab menawarkan secara aktif produk KF 

dan Prinsipal yang diageni kepada pelanggan 

6. Bertugas dan bertanggung jawab menyampaikan informasi kepada 

outlet pelanggan apabila ada perubahan harga dan kondisi / program 

penjualan atau produk baru 

7. Bertugas dan bertanggung jawab untuk melaporkan kendala dan kondisi 

pesaing yang dihadapi dan upaya yang akan dilakukan setiap hari 

kepada Atasan Langsungnya 

8. Bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan Blue Print perusahaan 

secara aktif 

9. Bertugas dan bertanggung jawab membina dan terciptnya hubungan 

baik dengan pelanggan dan menghindari tindakan–tindakan yang dapat 

merugikan dan merusak citra perusahaan demi peningkatan penjualan 

produk yang diageni 

10. Bertugas dan bertanggung jawa batas pencapaian target sesuai RKAP 

11. Bertugas dan bertanggung jawab atas hasil penjualan barang Narkotika 

secara tunai kepada pelanggan (cash & carry) 
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12. Bertugas dan bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan 

persyaratan pesanan serta data pelanggan sebagaimana persyaratan 

yang ditetapkan perusahaan dalam SOP yang berlaku 

III. Wewenang 

Menolak Surat Pesanan dari pelanggan dengan kondisi : 

1. Memiliki umur piutang diatas 3 bulan 

2. Memiliki piutang macet, atau 

3. Pelanggan yang memiliki risiko piutang macet 
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4.4 Persepsi responden terhadap faktor penyebab stres kerja 

Persepsi responden terhadap faktor penyebab stres kerja dilakukan dengan 

menggunakan analisis deskriptif terhadap kuesioner yang telah dikumpulkan 

meliputi deskripsi data dari jawaban responden atas seluruh pernyataan dengan 

tujuan untuk mempermudah dalam mengetahui tanggapan umum responden 

terhadap kuesioner yang telah dibagikan oleh peneliti. Deskripsi hasil jawaban 

responden dibagi 3 kategori yaitu faktor lingkungan, faktor organisasional, dan 

faktor individual, kemudian disajikan kedalam tabel sebagai berikut: 

4.4.1 Faktor lingkungan 

Hasil tabel data reponden berdasarkan faktor lingkungan terhadap 

responden karyawan sales (bagian penjualan) pada PT. Kimia Farma Trading & 

Distribution Semarang adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 

Faktor lingkungan 

No. Pernyataan Skor Rata 

– 

rata 

Ket 

stres 

kerja SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1.  Kebijakan atau aturan 

pemerintah terhadap 

penjualan obat yang memiliki 

kandungan narkotika menjadi 

penyebab saya stres 

0 0 0 12 0 2,00 R 

2.  Cuaca yang kurang 

mendukung pada saat bekerja 

menjadi penyebab saya stres 

0 8 0 4 0 3,33 T 

3.  Kemacetan di jalan pada saat 

bekerja menjadi penyebab 

saya stres 

0 12 0 0 0 4,00 T 

4.  Jalan rusak pada saat bekerja 

menjadi penyebab saya stres 

0 10 0 2 0 3,66 T 

5.  Perbaikan jalan pada saat 

bekerja menjadi penyebab 

saya stres 

0 12 0 0 0 4,00 T 

Rata-rata (faktor lingkungan) 3,39 T 

Sumber: data primer yang diolah, 2017               Keterangan: T= tinggi, R= rendah 

Berdasarkan hasil penelitian dilihat dari tabel 4.4 diatas secara keseluruhan 

faktor lingkungan yang diresponden karyawan sales (bagian penjualan) pada PT. 

Kimia Farma Trading & Distribution Semarang mengenai persepsi faktor 

lingkungan terhadap faktor penyebab stres kerja menghasilkan nilai rata-rata 

(mean) 3,39 yang artinya faktor lingkungan menyebabkan stres kerja tinggi. 

Secara rinci persepsi stres kerja responden faktor lingkungan dengan hasil stres 

kerja rendah sebagai berikut: 
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1. Kebijakan atau aturan pemerintah terhadap penjualan obat yang memiliki 

kandungan narkotika 

Dari 12 responden (lampiran hal. 92) semuanya menjawab tidak setuju 

dengan nilai rata-rata 2,00 yang artinya stres kerja karyawan sales rendah. Disini 

responden mempersepsikan terbatasnya penjualan karena aturan yang berlaku 

yaitu kebijakan atau aturan pemerintah dalam Undang-Undang No. 35. Tahun. 

2009 tentang penjualan obat yang memiliki kandungan narkotika.  

Kebijakan atau aturan pemerintah tersebut membuat responden lebih 

memilih mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dan responden masih dapat 

menjual produk lainnya yang tidak mengandung narkotika. Pemesanan obat oleh 

apotik atau pelanggan ada 2 golongan : 

a) Non Narkotika, pemesanannya dengan nota pemesanan dari 

pelanggan/ apotik yang diterima oleh sales, nota tersebut diberikan 

pada operator dan diproses, kemudian barang yang dipesan dikirim 

oleh petugas pengirim barang 

b) Narkotika, pemesanan dengan nota pemesanan narkotika dari apotik 

yang diterima oleh sales kemudian nota diberikan kepada bagian 

penyimpanan barang narkotika, nota pemesanan diterima dan diproses. 

Bagian tersebut mengeluarkan surat ijin penjualan narkotika dengan 

obat dan jumlah yang dipesan yang di tanda tangani oleh apoteker 

KFTD. Barang dikirim oleh  bagian pengiriman dan apoteker apotik 

yang memesan obat tersebut tanda tangan kemudian juga melaporkan 

ke Dinas Kesehatan dan Balai POM. 
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Kemudian persepsi stres kerja responden faktor lingkungan dengan hasil stres 

kerja tinggi sebagai berikut: 

1. Cuaca yang kurang mendukung pada saat bekerja 

Dari 12 responden (lampiran hal. 92) 8 orang menjawab setuju dengan 

nilai rata-rata 3,33 yang artinya stres kerja karyawan tinggi. Kondisi cuaca yang 

kurang mendukung di presepsikan  oleh karyawan sales adalah hujan, hal tersebut 

menyebakan malas dan tidak semangat dalam melakukan kunjungan, juga 

menyebabkan kondisi atau daya tahan tubuh menurun (sakit). Kemudian 4 orang 

menjawab tidak setuju karena masih dapat berteduh, memakai jas hujan, atau 

order lewat HP (SMS/chat) 

Cuaca yang kurang mendukung akan dapat mengganggu kinerja sales 

sehingga berdampak pada order pemesanan menurun yang berakibat pendapatan 

sales menurun yang dapat mengakibatkan stres kerja. 

2. Kemacetan di jalan pada saat bekerja 

Dari 12 responden (lampiran hal. 92) semuanya menjawab setuju dengan 

nilai rata-rata 4,00 yang artinya stres kerja karyawan tinggi.  Kemacetan di jalan 

pada saat bekerja tersebut mengakibatkan membuang-buang waktu responden 

dalam melakukan kunjungan dan kondisi tersebut tidak dapat di prediksi 
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Kemacetan di daerah Semarang yang terjadi pada waktu jam kerja antara 

lain: jalan Pandanaran, jalan Majapahit, jalan Pemuda, jalan Simongan, jalan K.H. 

Agus Salim, jalan S. Parman (area sekitar taman diponegoro), jalan Sriwijaya, 

jalan Imam Bonjol, Jalan Lamper Raya, Jalan Ngresep Raya, jalan M.T. Haryono 

(area sekitar Java Supermall), Bundaran Simpang Lima, dan Bundaran Tugu 

Muda 

Kemacetan di jalan akan dapat menggangu waktu kerja sales sehingga 

waktu untuk menuju ke pelanggan / apotik berkurang, disini berdampak pada 

penurunan order barang sehingga mempengaruhi pendapatan sales yang kemudian 

berpengaruh pada stres kerja 

3. Jalan rusak pada saat bekerja 

Dari 12 responden (lampiran hal. 92) 10 orang menyatakan setuju karena 

kurang nyaman saat melewatinya, dan 2 orang menyatakan tidak setuju dengan 

nilai rata-rata 3,66 yang artinya stres kerja karyawan tinggi.  Jalan rusak pada saat 

bekerja tersebut berpengaruh atau menganggu kerja karyawan. 

Jalan rusak yang ada pada area Semarang antara lain: jalan Yos Sudarso, 

Kawasan LIK, jalan Barito, jalan Siliwangi, jalan Imam Soeparto. Jalan yang 

rusak dapat menggangu waktu kerja sales dan motor sales dapat rusak sehingga 

berdampak pada pengeluaran perbaikan motor sales, disini berpengaruh pada stres 

kerja. 
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4. Perbaikan jalan pada saat bekerja 

Dari 12 responden (lampiran hal. 92) semuanya menyatakan setuju dengan 

nilai rata-rata 4,00 yang artinya stres kerja karyawan tinggi.  Perbaikan jalan 

tersebut dapat menyebabkan kemacetan yang berpengaruh atau menganggu kerja 

karyawan 

Perbaikan jalan pada area Semarang antara lain: jalan Teuku Umar (fly 

over jalan tol), jalan Pantura Semarang-Kendal (betonisasi area Mangkang), jalan 

Gatot Subroto (pembuatan jalan tol), jalan Kaligawe Raya (betonisasi), jalan 

Sambiroto (pelebaran jalan). 

Perbaikan jalan akan dapat menggangu waktu kerja sales menjadi lambat 

sehingga untuk menuju ke pelanggan / apotik terhambat, disini berdampak pada 

penurunan order barang sehingga mempengaruhi pendapatan sales yang kemudian 

berpengaruh pada stres kerja 

4.4.2 Faktor organisasional 

Hasil tabel data responden berdasarkan faktor organisasional terhadap 

responden karyawan sales (bagian penjualan) pada PT. Kimia Farma Trading & 

Distribution Semarang adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 

Faktor organisasional 

No. Pernyataan Skor Rata 

– 

rata 

Kat 

stres 

kerja 
SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1.  Tuntutan target yang diberikan 

perusahaan menjadi penyebab 

saya stres 

4 3 0 5 0 3,50 T 

2.  Penekanan penjualan terhadap 

barang yang kurang laku menjadi 

penyebab saya stres 

0 0 0 12 0 2,00 R 

3.  Menyelesaikan laporan tidak 

tepat waktu menjadi penyebab 

saya stres 

0 0 0 12 0 2,00 R 

4.  Retur barang menjadi penyebab 

saya stres 

1 11 0 0 0 4,08 T 

5.  Tanggung jawab dalam 

penjualan obat yang memiliki 

kandungan narkotika menjadi 

penyebab saya stres 

0 0 1 11 0 2,08 R 

6.  Konflik antar karyawan sales 

menjadi penyebab saya stres 

0 0 0 12 0 2,00 R 

7.  Sikap pilih kasih atasan pada 

karyawan sales menjadi 

penyebab saya stres 

0 0 0 12 0 2,00 R 

8.  Peraturan kewajiban karyawan 

dalam keikutsertaan briefing 

menjadi penyebab saya stres 

0 0 0 12 0 2,00 R 

9.  Peraturan kewajiban absensi 

menjadi penyebab saya stres 

0 0 0 12 0 2,00 R 

10.  Stok barang kurang menjadi 

penyebab saya stres 

3 9 0 0 0 4,25 T 

11.  Stok barang kosong menjadi 

penyebab saya stres 

3 9 0 0 0 4,25 T 

Rata-rata (faktor oganisasional) 2,74 R 

Sumber: data primer yang diolah, 2017               Keterangan: T= tinggi, R= rendah 
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Berdasarkan hasil penelitian dilihat dari tabel 4.5 diatas secara keseluruhan 

faktor organisasional yang diresponden karyawan sales (bagian penjualan) pada 

PT. Kimia Farma Trading & Distribution Semarang mengenai persepsi faktor 

organisasional terhadap faktor penyebab stres kerja menghasilkan nilai rata-rata 

(mean) 2,74 yang artinya faktor organisasional menyebabkan stres kerja rendah. 

Secara rinci persepsi stres kerja responden pada faktor organisasional dengan hasil 

stres kerja rendah sebagai berikut: 

1. Penekanan penjualan terhadap barang yang kurang laku 

Dari 12 reponden (lampiran hal. 92) semuanya menyatakan tidak setuju 

karena merasa tidak pernah ditekan terhadap penjualan produk yang kurang laku. 

Secara keseluruhan nilai rata-rata 2,00 yang artinya stres kerja karyawan rendah. 

Penekanan penjualan terhadap barang yang kurang laku tersebut bagi karyawan 

tidak berpengaruh pada stres kerja. Berikut hasil wawancara kepada karyawan 

sales terhadap 10 barang kurang laku selama 3 bulan. 
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Tabel 4.6 

Barang Kurang Laku  

PT. Kimia Farma Trading & Distribution Semarang Tahun  2017 

No. Nama Barang 

1 BIOGESIC BLISTER 100 S 

2 CODIKAF 15 MG TABLET 

3 DIAZINK TABLET DISPERSIBEL 

4 ERYTHROMYCIN 250 MG CAP 

5 FITUNO 

6 GLYCERIL GUAIACOLAT TABL100 MG 

7 PROBIO C SPRAY 50 ML 

8 TRUVADA 

9 VERSILON 6 TAB @100 

10 ZIRCUM KID 60 ML 

     Sumber: data primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan tabel diatas dari hasil wawancara dengan sales dapat 

diketahui 10 jenis barang yang kurang laku. Dimana penekanan penjualan 

terhadap barang  yang kurang laku tidak berpengaruh pada stres kerja karyawan. 

2. Menyelesaikan laporan tidak tepat waktu 

Dari 12 responden (lampiran hal. 92) semuanya menyatakan tidak setuju 

dengan nilai rata-rata 2,00 yang artinya stres kerja karyawan rendah. Karyawan 

menyelesaikan laporan yang semuanya tepat waktu karena waktu yang diberikan 

untuk menyelesaikannya cukup. Karyawan menyelesaikan laporan tepat waktu 

setiap tanggal 28, karena tanggal tersebut juga tanggal karyawan menerima 

pembayaran gaji. 
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3. Tanggung jawab dalam penjualan obat yang memiliki kandungan 

narkotika 

Dari 12 responden (lampiran hal. 92) 1 menyatakan netral karena semua 

pekerjaan mempunyai tanggung jawab dan resiko masing-masing, dan 11 orang 

menyatakan tidak setuju karena merasa tidak terbebani dengan tanggung jawab 

yang ada disebabkan perusahaan sudah memberikan surat ijin terhadap produk 

tersebut dan sales hanya berhati-hati saja dalam memasarkanya. Secara 

keseluruhan nilai rata-rata 2,08 yang artinya stres kerja karyawan rendah. 

Tanggung jawab dalam penjualan obat yang memiliki kandungan narkotika 

tersebut bagi karyawan tidak berpengaruh pada stres kerja. Pemasaran dalam 

penjualan obat berdasarkan golongan: 

a) Obat Bebas 

Obat bebas dapat dijual bebas di warung kelontong, toko obat 

berizin, supermarket serta apotik. Obat golongan ini ditandai 

dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. 

b) Obat Bebas Terbatas 

Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat 

keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter. 

Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas adalah 

lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. obat jenis ini 

hanya dapat dijual bebas di toko obat berizin dan apotik. 
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c) Obat Keras 

Golongan obat yang hanya boleh diberikan atas resep dokter 

dengan tanda lingkaran merah dan terdapat huruf K di dalamnya 

dan hanya boleh dipasarkan pada apotik. 

d) Obat Narkotika 

Golongan obat yang hanya boleh diberikan atas resep dokter 

dengan tanda palang merah dengan garis tepi baerwarna merah dan 

hanya boleh dipasarkan pada apotik. 

 

4. Konflik antar karyawan sales 

Dari 12 responden (lampiran hal. 92) semuanya menyatakan tidak setuju 

karena karyawan sales sudah diberikan wilayah masing-masing. Secara 

keseluruhan nilai rata-rata 2,00 yang artinya stres kerja karyawan rendah. 

Pembagian wilayah sales ditentukan oleh supervisor dan wilayah yang 

didapat sales rata-rata sebagian besarnya adalah daerah tempat tinggal sales itu 

sendiri. Wilayah dibagi dalam 6 wilayah yang masing-masing wilayah diisi oleh 2 

sales, dengan wilayah sebagai berikut: 

a) Kecamatan Semarang Utara, dan Kecamatan Semarang Tengah 

b) Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Gajahmungkur, dan 

Kecamatan Candisari 

c) Kecamatan Banyumanik, dan Kecamatan tembalang 

d) Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Gayamsari, Kecamatan 

Genuk, dan Kecamatan Pedurungan 
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e) Kecamatan Semarang Barat, dan Kecamatan Gunung pati 

f) Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Tugu, dan Kecamatan Mijen 

5. Sikap pilih kasih atasan pada karyawan sales 

Dari 12 responden (lampiran hal. 92) semuanya menyatakan tidak setuju 

karena merasa atasan tidak pilih kasih. Secara keseluruhan nilai rata-rata 2,00 

yang artinya stres kerja karyawan rendah. Sikap pilih kasih atasan pada karyawan 

sales tidak berpengaruh pada stres kerja. 

6. Peraturan kewajiban karyawan dalam keikutsertaan briefing 

Dari 12 responden (lampiran hal. 92) semuanya menyatakan tidak setuju 

karena merasa briefing adalah kegiatan yang penting disebabkan karyawan bisa 

mendapatkan informasi terbaru tentang produk dan sebagai ajang share antar 

karyawan sales terhadap atasan. Secara keseluruhan nilai rata-rata 2,00 yang 

artinya stres kerja karyawan rendah. Peraturan kewajiban karyawan dalam 

keikutsertaan briefing tidak berpengaruh pada stres kerja 

7. Peraturan kewajiban absensi 

Dari 12 responden (lampiran hal. 92) semuanya menyatakan tidak setuju 

karena karyawan sales merasa kewajiban absensi tidak memberatkan. Secara 

keseluruhan nilai rata-rata 2,00 yang artinya stres kerja karyawan rendah. 

Peraturan kewajiban absensi tidak berpengaruh pada stres kerja. Karyawan absen 

masuk kerja setiap pukul 8.00 WIB dan mulai kerja pukul 8.30 WIB. Untuk 

absensi pulang kantor pukul 16.00 WIB 
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Kemudian persepsi stres kerja responden faktor organisasional dengan hasil stres 

kerja tinggi sebagai berikut: 

1. Tuntutan target yang diberikan perusahaan 

Dari 12 responden (lampiran hal. 92) 4 responden menyatakan sangat 

setuju dan 3 responden menyatakan setuju dengan nilai rata-rata 3,50 yang artinya 

stres kerja karyawan tinggi. Tuntutan target yang diberikan perusahaan membuat 

karyawan merasa target yang diberikan terlalu tinggi. 

Rata-rata sales kesulitan dalam memenuhi target yang ditetapkan oleh 

perusahaan dengan pencapaian target minimal 80% dari target yang telah 

ditetapkan. Berikut hasil wawancara kepada 3 sales mengenai realisasi penjualan 

sales selama 3 bulan. 

Tabel 4.7 

Target dan Realisasi Penjualan Sales 

PT. Kimia Farma Trading & Distribution Semarang, Febuari sampai April 2017 

Responden 1 2 3 

Bulan 

1 

Target Rp 370.000.000 Rp 380.000.000 Rp 400.000.000 

Realisasi Rp 139.093.158 Rp 171.673.174 Rp 221.930.002 

Bulan 

2 

Target Rp 370.000.000 Rp 380.000.000 Rp 400.000.000 

Realisasi Rp 140.137.944 Rp 172.008.045 Rp 222.250.845 

Bulan 

3 

Target Rp 370.000.000 Rp 380.000.000 Rp 400.000.000 

Realisasi Rp 140.776.653 Rp 172.709.978 Rp 222.536.111 

Sumber: data primer yang diolah, 2017 
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Berdasarkan tabel diatas menunjukkan semua realisasi penjualan sales 

tidak memenuhi target penjualan reguler dengan minimal pencapaian 80%. 

Berdasarkan dari hasil wawancara dapat diketahui penetapan target penjualan 

menciptakan  karyawan stres dalam bekerja. 

2. Retur barang 

Dari 12 responden (lampiran hal. 92) 1 responden menyatakan sangat 

setuju dan 11 responden menyatakan setuju dengan nilai rata-rata 4,08 yang 

artinya stres kerja karyawan tinggi. Retur barang mengurangi omset yang diterima 

oleh sales sehingga dapat mengakibatkan stres kerja karyawan meningkat. 

Syarat barang yang dapat di retur: 

a) Barang cacat atau rusak (segel rusak, liquid berubah warna atau 

berbuih, tanggal kadaluarsa hilang) 

b) Umur kadaluarsa lebih dari 3 bulan 

 

3. Stok barang kurang 

Dari 12 responden (lampiran hal. 92) 3 responden menyatakan sangat 

setuju dan 9 responden menyatakan setuju karena karyawan sales merasa apabila 

stok barang kurang, omset yang di peroleh sales tidak maksimal dan tidak dapat 

memenuhi target.  Secara keseluruhan nilai rata-rata 4,25 yang artinya stres kerja 

karyawan tinggi. Stok barang yang kurang berpengaruh pada stres kerja 

dikarenakan karyawan tidak dapat menjual barang yang dibutuhkan pelanggan 

yang berakibat menurunnya target penjualan karyawan. 
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4. Stok barang kosong 

Dari 12 responden (lampiran hal. 92) 3 responden menyatakan sangat 

setuju dan 9 responden menyatakan setuju karena karyawan sales merasa apabila 

stok barang kosong berakibat tidak bisa kerja karena barang yang dijual tidak ada 

sehingga menyebabkan omset yang di peroleh sales tidak maksimal dan tidak 

dapat memenuhi target. Secara keseluruhan nilai rata-rata 4,25 yang artinya stres 

kerja karyawan tinggi, Stok barang yang kosong berpengaruh pada stres kerja.  

4.4.3 Faktor individual 

Hasil tabel data responden berdasarkan faktor individual terhadap 

responden karyawan sales (bagian penjualan) pada PT. Kimia Farma Trading & 

Distribution Semarang adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Faktor Individual 

No. Pernyataan Skor Rata 

– 

rata 

Kat 

stres 

kerja 
SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1.  Masalah keluarga menggangu 

pekerjaan menjadi penyebab 

saya stres 

0 0 0 12 0 2,00 R 

2.  Masalah keuangan 

menggangu pekerjaan 

menjadi penyebab saya stres 

0 4 0 8 0 2,66 R 

3.  Kebutuhan yang harus 

dipenuhi menjadi penyebab 

saya stres 

0 0 0 12 0 2,00 R 

Rata-rata (faktor individual) 2,22 R 

Sumber: data primer yang diolah, 2017               Keterangan: T= tinggi, R= rendah 
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Berdasarkan hasil penelitian dilihat dari tabel 4.10 diatas secara 

keseluruhan faktor organisasional yang diresponden karyawan sales (bagian 

penjualan) pada PT. Kimia Farma Trading & Distribution Semarang mengenai 

persepsi faktor individual  terhadap faktor penyebab stres kerja menghasilkan nilai 

rata-rata (mean) 2,22 yang artinya faktor individual menyebabkan stres kerja 

rendah. Secara rinci persepsi stres kerja responden pada faktor individual dengan 

hasil stres kerja rendah sebagai berikut: 

1. Masalah keluarga menggangu pekerjaan 

Dari 12 responden (lampiran hal. 92) semuanya menyatakan tidak setuju 

karena karyawan merasa dapat memisahkan persoalan keluarga dengan pekerjaan 

dan tidak mencapur adukan masalah keluarga dengan pekerjaan. Kemudian dari 

12 responden terdapat 3 responden yang telah menikah dan faktor tersebut tidak 

menyebabkan mereka mengalami stress kerja dalam hal persoalan keluarga. 

Secara keseluruhan nilai rata-rata 2,00 yang artinya stres kerja karyawan rendah. 

Persoalan keluarga tidak berpengaruh pada stres kerja 

2. Masalah keuangan menggangu pekerjaan 

Dari 12 responden (lampiran hal. 92) 4 orang menyatakan setuju karena 

untuk menjalankan pekerjaan dibutuhkan biaya tersendiri (biaya operasional 

kendaraan dan makan), dan 8 orang menyatakan tidak setuju karena dapat 

mengelola dan mengatur keuanganya dengan baik dan tergantung pada diri 

masing-masing untuk mengelola keuangannya. Secara keseluruhan nilai rata-rata 

2,66 yang artinya stres kerja karyawan rendah. Masalah keuangan menggangu 

pekerjaan tidak berpengaruh pada stres kerja 
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3. Kebutuhan yang harus dipenuhi 

Dari 12 responden (lampiran hal. 92) semuaya menyatakan tidak setuju 

karena tergantung masing-masing seseorang dalam memenuhi kebutuhannya, 

merasa kebutuhan akan selalu ada yang terpenting harus dapat mendahulukan 

kebutuan daripada keinginan atau memprioritaskan kebutuhan yang pokok, 

merasa dapat mengatur kebutuhannya dengan pendapatan yang diterima dan 

kebutuhan yang harus dipenuhi adalah motivasi bagi karyawan sales untuk lebih 

rajin dalam mendapatkan order. Secara keseluruhan nilai rata-rata 2,00 yang 

artinya stres kerja karyawan rendah. Kebutuhan yang harus dipenuhi tidak 

berpengaruh pada stres kerja 

Kemudian persepsi stres kerja responden faktor individual dengan hasil stres kerja 

tinggi tidak ada, karena tidak ada hasil pernyataan dari responden dengan stres 

kerja tinggi. 
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4.5 Upaya karyawan sales dan pihak manajemen dalam mengatasi stres kerja 

karyawan sales 

Kemudian dari hasil presepsi responden terhadap faktor penyebab stres 

kerja dicari upaya untuk mengatasi stres kerja dan lebih mengutamakan untuk 

mengatasi stres kerja dengan kategori tingkat stres kerja tinggi. Hasilnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Cuaca yang kurang mendukung pada saat bekerja menjadi penyebab stress 

Disini responden menganggap cuaca yang kurang mendukung 

menyebabkan menjadi malas dan tidak semangat dalam melakukan kunjungan 

kemudian juga menyebakan kondisi atau daya tahan tubuh berkurang (sakit) 

Karena cuaca yang kurang mendukung itulah sales perlu mengatasinya agar 

aktivitas sales dapat terselenggara dengan baik, cara yang dilakukan oleh sales 

antara lain: 

a) Perhatikan petunjuk cuaca (media cetak, elektronik, atau sosial) 

Petunjuk Cuaca saat ini mulai banyak, kalau dahulu hanya ada 

BMKG yang memberitakan cuaca yang akan terjadi besok, saat ini 

dengan adanya media sosial sales dapat memanfaatkannya untuk 

mengetahui kondisi cuaca yang terjadi. Dengan bertanya melalui 

facebook, twitter, WhatsApp tentang cuaca yang terjadi di daerah 

tujuan, bisa dengan mengunjungi website prakiraan cuaca 

www.accuweather.com atau dengan mendownload aplikasi tentang 

prakiraan cuaca. 

 

 

http://www.accuweather.com/
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b) Pemesanan lewat HP 

Sales perhatikan jadwal kunjungan bila setelah melihat cuaca yang 

terjadi sepanjang jalan menuju arah tujuan kunjungan yang akan di 

tuju tidak memungkinkan untuk dilanjutkan maka dapat dilakukan 

dengan cara pemesanan menghubungi pelanggan lewat handphone 

dan tidak melakukan kunjungan ke pelanggan yang bersangkutan. 

 

2. Kemacetan di jalan pada saat bekerja menjadi penyebab saya stress 

Disini responden menganggap kemacetan di jalan pada saat bekerja 

membuat pekerjaan kurang optimal karena pada saat terjadi kemacetan akan 

membuang-buang waktu karyawan sales dalam melakukan kunjungan ke apotik-

apotik. Dengan semakin canggihnya teknologi saat ini masalah seperti itu bisa 

diatasi. Dengan smartphone, sales dapat menggunakan aplikasi peta yaitu Waze. 

Waze sendiri adalah aplikasi yang membantu kita mencari rute, memandu kita 

mengikuti rute tersebut ketika berkendara, serta melaporkan kondisi lalu lintas di 

sekitar kita dan di rute yang akan kita tempuh secara langsung. Dengan teknologi 

tersebut sales dapat mencari jalan alaternatif untuk menghindari kemacetan. 
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3. Jalan rusak pada saat bekerja menjadi penyebab saya stress 

Disini responden menganggap jalan rusak pada saat bekerja 

menyebabakan sales kurang nyaman saat melewatinya kemudian hal tersebut juga 

dapat merusak kendaraan yang di gunakan oleh sales, hal yang perlu di perhatikan 

pada saat melewati jalan rusak antara lain: 

a) Siapkan kendaraan (service kendaraan secara berkala) 

Ada dua kerugian yang sangat penting yang harus  diterima ketika 

sales harus setiap hari melewati jalanan tersebut, yaitu perjalanan 

yang kurang nyaman dan kendaraan pun akan dapat mudah rusak 

jika melewatinya. Kerugian ini akan terus  dirasakan selama jalan 

yang di lewati masih rusak dan berlubang. 

Maka yang harus diperhatikan adalah kondisi kendaraan (karena 

menggunakan kendaraan pribadi), bukan hanya ketika saat waktu 

mudik saja melainkan setiap waktu secara berkala harus service 

kendaraan, agar ketika di jalan performa kendaraan mampu 

maksimal menghadapi kondisi ada di jalan. 

b) Melewati jalur alternatif 

Dengan semakin canggihnya teknologi saat ini masalah seperti itu 

bisa diatasi. Dengan smartphone, sales dapat menggunakan aplikasi 

peta yaitu Waze. Waze sendiri adalah aplikasi yang membantu kita 

mencari rute, memandu kita mengikuti rute tersebut ketika 

berkendara, serta melaporkan kondisi lalu lintas di sekitar kita dan 

di rute yang akan kita tempuh secara langsung. Dengan teknologi 
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tersebut sales dapat mencari jalan alaternatif untuk menghindari 

jalan rusak. 

c) Berhati-hati saat melewati jalan rusak  

Pada musim kemarau jalanan berdebu jika di lewati kendaraan dan 

debu-debu tersebut sebagai polusi udara yang dapat menyebabkan 

kurang nyaman sebaliknya jika musim hujan tiba jalanan rusak dan 

berlubang itu berubah menjadi kolam-kolam seakan-akan menjadi 

ranjau untuk pengendara, sales harus pintar-pintar memilih dan memilah 

dalam melewati jalan tersebut. 

 

4. Perbaikan jalan pada saat bekerja menjadi penyebab saya stres 

Disini responden menganggap perbaikan jalan biasanya menjadi penyebab 

macet sehingga perjalanan ke kantor terhambat yang mengakibatkan 

keterlambatan kerja. Dengan semakin canggihnya teknologi saat ini masalah 

seperti itu bisa diatasi. Dengan smartphone, sales dapat menggunakan aplikasi 

peta yaitu Waze. Waze sendiri adalah aplikasi yang membantu kita mencari rute, 

memandu kita mengikuti rute tersebut ketika berkendara, serta melaporkan 

kondisi lalu lintas di sekitar kita dan di rute yang akan kita tempuh secara 

langsung. Dengan teknologi tersebut sales dapat mencari jalan alaternatif untuk 

menghindari perbaikan jalan yang menjadi penyebab macet. 
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5. Tuntutan target yang diberikan perusahaan menjadi penyebab saya stress 

Disini responden menganggap tuntutan target yang di berikan oleh 

perusahaan terlalu tinggi. Tuntutan target yang di berikan terlalu tinggi menjadi 

beban kerja dimana dapat menyebabkan tekanan dalam diri seseorang sehingga 

menimbulkan stres. Dibutuhkan keahlian untuk dapat bagaimana target penjualan 

tercapai dan mengatasi stres yang dialami antara lain: 

a) Pelayanan terhadap pelanggan dan memotivasi tim penjualan 

Persaingan dalam pemasaran terus terjadi serta tingginya gempuran 

produk sejenis, kondisi demikian memaksa supervisor dan tim 

penjualan lebih cepat dan lebih baik dalam pelayanan ke pelanggan. 

Untuk itu sebagai seorang supervisor dalam perusahaan tugas 

pertama adalah mendongkrak penjualan dalam tim penjualan dan 

membiasakan diri untuk bergerak cepat dan mau tak mau harus 

mampu memotivasi tim penjualan. Memotivasi anggota tim 

penjualan adalah tugas bagi supervisor dan sales juga wajib 

memotivasi dirinya sendiri agar mampu menghadapi target yang 

diberikan. Sehingga diharapkan sales dapat lebih cepat, lebih siap 

dan lebih semangat dalam menghadapi kondisi apapun. 

b) Komitmen dan fokus pada Program dan perencanaan kerja 

Supervisor penjualan wajib memiliki program dan rencana kerja 

yang baku dan dengan tujuan yang jelas yang dapat dipahami dan 

dilaksanakan oleh tim penjualan yang ada di bawahnya. Oleh 

karenanya program dan rencana kerja harus disusun dengan 

mempertimbangkan aspek yang benar-benar terukur. Semua pihak 
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mulai dari supervisor hingga tim penjualan harus fokus untuk 

mengawal program dan rencana kerja agar dapat berhasil. 

c) Kreatif 

Seorang sales harus memiliki banyak cara dan  selalu mencoba ide-

ide baru tentang cara bagaimana meningkatkan penjualannya. 

Kreatifitas sangat dibutuhkan caranya dengan mencari dan 

menemukan pelanggan / apotik yang baru, dengan demikian 

langkah kerja kita akan terus berjalan dan tidak berhenti pada data 

pelanggan yang diberikan oleh perusahaan. Dalam hal ini bagi 

supervisor harus mendukung dan memberi pengarahan bagi para 

karyawan sales agar dapat mendongkrak penjualan sehingga 

mencapai target yang diingikan. 

d) Promosi atau pemberian diskon 

Umumnya dalam menawarkan produknya, perusahaan berpedoman 

kepada komponennya terdiri dari harga, wujud dan jenis produk itu 

sendiri, cara dan gaya promosi produk dapat memikat minat 

pelanggan. dalam hal ini KFTD selalu memberikan promosi atau 

pemberian diskon pada produk-produk tertentu agar dapat menarik 

pelanggan dan dapat bersaing dengan kompetitor lainnya. Promosi 

atau program diskon dapat berupa potongan harga barang, bonus 

jumlah barang yang dibeli, bonus lainnya dalam barang yang dibeli. 
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6. Retur barang menjadi penyebab saya stress 

Disini responden menganggap retur dapat mengurangi omset sehingga 

dapat mnyebabkan stres, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya antara 

lain: 

a) Ikuti peraturan atau SOP yang telah diberikan perusahaan dan 

membina hubungan baik dengan pelanggan 

Retur barang atau retur penjualan akan menjadi masalah atau akan 

menjadi sesuatu yang kurang mengenakkan bagi seorang sales 

maupun perusahaan. Untuk barang rusak atau cacat dan barang 

tidak sesuai pesanan memang sewajarnya diretur atau ditukar 

Untuk barang rusak atau cacat memang semestinya harus diretur, 

hal tersebut untuk menjaga kualitas produk yang di berikan 

perusahaan. Untuk barang tidak sesuai pesanan, sewajarnyalah 

pelanggan atau apotik meretur atau mengembalikan produk 

tersebut, karena memang tidak menginginkan produk bersangkutan. 

Jika apotik atau pelanggan melakukan retur atau tukar barang 

karena produk bersangkutan tidak laku, dimana produk tersebut 

tidak rusak atau tidak cacat, sudah sesuai pesanan, dan tidak sesuai 

dengan syarat retur lebih baik sales mengikuti peraturan dan SOP 

yang telah di tetapkan perusahaan dengan menolak produk yang di 

retur oleh pelanggan atau apotik kemudian agar tidak terjadi 

kesalahpahaman antara sales dan pelanggan atau apotik dalam 

masalah retur barang atau pesanan yang tidak sesuai maka perlu 
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membina hubungan baik dengan komunikasi yang baik agar 

kedepannya kerja sama dapat terus terjalin. 

b) Fleksibel 

Klaim retur oleh pelanggan atau apotik dapat mengurangi omset 

yang diterima oleh sales disini sales dituntut harus mempunyai 

sikap fleksibel dalam mengatasi retur yang di klaim oleh pelanggan 

atau apotik, jika sales hanya mengganti jumlah barang yang di retur 

maka dapat di pastikan sales tersebut tidak dapat berkembang dan 

kaku sebaliknya sales dapat bersikap fleksibel dengan menawarkan 

kepada pelanggan atau apotik pemesanan barang lebih banyak dari 

barang yang di retur.   

 

7. Stok barang kurang 

Disini responden menganggap stok barang yang kurang dapat 

menyebabkan omset yang di peroleh sales tidak maksimal dan tidak dapat 

memenuhi target yang telah di tetapkan perusahaan, upaya yang dapat dilakukan 

untuk mengatasinya antara lain: 

a) Perencanaan dan Proyeksi Persediaan 

Pihak perusahaan yaitu supervisor dapat membuat perencanaan dan 

proyeksi untuk mengelola persediaan barang, perencanaan dan 

proyeksi persediaan juga dapat membantu ketika akan melakukan 

pemesanan barang. Dengan perencanaan yang matang, persediaan 

atau stok barang tidak akan kurang ataupun berlebih. Dengan 

adanya proyeksi ini, perusahaan dapat memperkirakan jumlah 
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minimum stok di gudang sebagai tolak ukur saat akan melakukan 

pemesanan barang. 

b) Sistem Persediaan 

Sistem persedian yang di gunakan adalah Metode FIFO (First In 

First Out) Metode yang digunakan dalam metode fifo adalah barang 

yang pertama kali masuk adalah yang keluar pertama kali. Dengan 

menggunakan metode ini barang yang dahulu masuk akan keluar 

pertama dan ini mencegah barang yang dahulu masuk agar tidak 

terlalu lama di gudang. 

c) Jadwal dan pemeriksaan persediaan barang 

Dengan mengatur jadwal dan pemeriksaan persediaan barang, 

perusahaan akan dengan  mudah mengelola persedian dalam 

gudang. Perusahaan  atau supervisor dapat menentukan jadwal 

pembelian persediaan dan jadwal barang keluar dari gudang. 

Dengan adanya jadwal dan pemeriksaan untuk keluar masuknya 

barang, perusahaan dapat dengan mudah mengurangi risiko 

kerugian dan terhindar dari kekurangan barang, kekosongan barang, 

barang yang rusak ataupun kadaluwarsa. Jadwal pesediaan juga 

dapat membantu perusahaan untuk dapat tepat waktu dan tepat 

jumlah dalam pemesanan. 

d) Tepat waktu dalam penerimaan barang yang dipesan 

Barang yang dipesan dari prinsipal kimia farma membutuhkan 

waktu 1 sampai 2 hari untuk dapat diterima KFTD sedangkan dari 

prinsipal pusat kimia farma dan non-prinsipal (prinsipal perusahaan 
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lainnya atau perusahaan di luar kimia farma) membutuhkan waktu 3 

sampai 7 hari untuk dapat diterima KFTD. 

e) Miliki daftar dan informasi stok 

Ketika pelanggan mencari produk yang dibutuhkan, mereka tidak 

ingin menunggu terlalu lama. Oleh karena itu, sales harus memiliki 

daftar stok barang yang dilengkapi dengan jumlah yang tersedia. 

f) Menawarkan barang yang sejenis 

Sales harus bisa menawarkan ke pelanggan atau apotik barang 

pengganti atau sejenis dari barang yang stoknya kurang ataupun 

kosong, sehingga pelanggan atau apotik tidak beralih ke distributor 

lainnya. 

 

8. Stok barang kosong 

Disini responden menganggap stok barang yang kosong dapat 

menyebabkan omset yang di peroleh sales tidak maksimal dan tidak dapat 

memenuhi target yang telah di tetapkan perusahaan, upaya yang dapat dilakukan 

untuk mengatasinya antara lain: 

a) Perencanaan dan Proyeksi Persediaan 

Pihak perusahaan yaitu supervisor dapat membuat perencanaan dan 

proyeksi untuk mengelola persediaan barang, perencanaan dan 

proyeksi persediaan juga dapat membantu ketika akan melakukan 

pemesanan barang. Dengan perencanaan yang matang, persediaan 

atau stok barang tidak akan kurang ataupun berlebih. Dengan 

adanya proyeksi ini, perusahaan dapat memperkirakan jumlah 
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minimum stok di gudang sebagai tolak ukur saat akan melakukan 

pemesanan barang. 

b) Sistem Persediaan 

Sistem persedian yang di gunakan adalah Metode FIFO (First In 

First Out) Metode yang digunakan dalam metode fifo adalah barang 

yang pertama kali masuk adalah yang keluar pertama kali. Dengan 

menggunakan metode ini barang yang dahulu masuk akan keluar 

pertama dan ini mencegah barang yang dahulu masuk agar tidak 

terlalu lama di gudang. 

c) Jadwal dan pemeriksaan persediaan barang 

Dengan mengatur jadwal dan pemeriksaan persediaan barang, 

perusahaan akan dengan  mudah mengelola persedian dalam 

gudang. Perusahaan  atau supervisor dapat menentukan jadwal 

pembelian persediaan dan jadwal barang keluar dari gudang. 

Dengan adanya jadwal dan pemeriksaan untuk keluar masuknya 

barang, perusahaan dapat dengan mudah mengurangi risiko 

kerugian dan terhindar dari kekurangan barang, kekosongan barang, 

barang yang rusak ataupun kadaluwarsa. Jadwal pesediaan juga 

dapat membantu perusahaan untuk dapat tepat waktu dan tepat 

jumlah dalam pemesanan. 

d) Tepat waktu dalam penerimaan barang yang dipesan 

Barang yang dipesan dari prinsipal kimia farma membutuhkan 

waktu 1 sampai 2 hari untuk dapat diterima KFTD sedangkan dari 

prinsipal pusat kimia farma dan non-prinsipal (prinsipal perusahaan 



62 
 

lainnya atau perusahaan di luar kimia farma) membutuhkan waktu 3 

sampai 7 hari untuk dapat diterima KFTD. 

e) Miliki daftar dan informasi stok 

Ketika pelanggan mencari produk yang dibutuhkan, mereka tidak 

ingin menunggu terlalu lama. Oleh karena itu, sales harus memiliki 

daftar stok barang yang dilengkapi dengan jumlah yang tersedia. 

f) Menawarkan barang yang sejenis 

Sales harus bisa menawarkan ke pelanggan atau apotik barang 

pengganti atau sejenis dari barang yang stoknya kurang ataupun 

kosong, sehingga pelanggan atau apotik tidak beralih ke distributor 

lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


