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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini merupakan studi kasus pada tim salespeople PT. 

Multi Top Indonesia Cabang Semarang. Penelitian yang dilakukan 

berkaitan dengan persepsi konsumen terhadap kinerja salespeople yang 

sering terlihat dalam kehidupan sehari-hari, yang mana konsumen tidak 

dapat jauh dari  proses pemasaran suatu produk. Dalam hal ini produk 

yang ditawarkan oleh PT. Multi Top Indonesia adalah produk yang 

berkaitan dengan keamanan gas LPG yang digunakan oleh masyarakat 

sehari-hari. 

Berdasarkan hasil-hasil analisis deskriptif kualitatif dari semua variabel 

indikator kinerja salespeople dapat dibuat kesimpulan yaitu sebagai 

berikut : 

Dari indikator Profesionalisme sebagian besar responden 

menjawab bahwa sales PT. Multi Top Indonesia memiliki kemampuan 

dalam memilih target yang akan dikunjungi, sedangkan dalam mengetahui 

data-data konsumen, sales kurang mampu untuk mengetahui data 

konsumen sebelum melakukan kunjungan ke beberapa konsumen. Dari 

indikator Performance sales PT. Multi Top Indonesia sudah rapi dalam 

berpenampilan serta memiliki kesopanan yang tinggi dalam berbicara. 
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Sedangkan dari indikator Product Knowledge salesman benar-benar 

memahami karakteristik produk yang akan dijual serta sales menjelaskan 

kepada konsumen kelebihan dan kelemahan produk yang akan dijual. Pada 

indikator Etika, salesman mempunyai norma kesopanan yang tinggi 

kepada konsumen serta sales PT. Multi Top Indonesia mempunyai 

kejujuran yang tinggi. 

Pada indikator yang terakhir yaitu Creative selling, salesman PT. Multi 

Top Indonesia belum memiliki cara penjualan yang berbeda dari sales-

sales yang lain. Tetapi dalam hal kemampuan berkomunikasi, salesman 

PT. Multi Top Indonesia memiliki cara komunikasi yang efektif sehingga 

dapat mempengaruhi konsumennya untuk membeli produk 

 

5.2. SARAN 

Penelitian ini dilakukan hanya untuk mengetahui persepsi 

konsumen terhadap kualitas kinerja salespeople pada saat melakukan 

proses selling melalui presentasi atau secara tatap muka antara salespeople 

dan konsumen secara langsung. Dengan melihat proses kinerja salespeople 

saat mengenalkan produk dan melakukan proses presentasi secara 

langsung maka dapat diketahui tanggapan responden itu sendiri. 

Karena dengan melalui proses penjualan secara langsung, suatu 

produk dapat diketahui apakah produk tersebut disukai oleh masyarakat 

saja. Sedangkan saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini antara 

lain: 
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Bagi PT. Multi Top Indonesia Cabang Semarang dapat dijadikan 

sebagai masukan pemikiran untuk pengembangan perusahaan itu sendiri, 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan terdapat masukan bahwa dari 

5 indikator yang dijelaskan salesman PT. Multi Top Indonesia sudah baik 

dalam indikator Product Knowledge, Performance, dan Perilaku Etis. 

Adapun beberapa indikator yang kurang baik yaitu profesionalisme, 

dimana salesman kurang mengetahui data-data pelanggan yang akan 

dikunjungi. Maka itu perusahaan sebaiknya mampu memberikan database 

lengkap berhubungan dengan data-data pelanggan. Selain itu dalam 

indikator creative selling salesman kurang memiliki cara penjualan yang 

berbeda dibandingkan dengan salesman produk yang lain, diharapkan 

sales diberikan pelatihan kerja tentang creative selling terutama cara untuk 

menarik perhatian konsumen, agar penjualan yang dilakukan sales berbeda 

dengan sales produk lainnya. 
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