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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Sales Representatif 

Ketika mendengar kata “sales”, maka hal yang terbesit dalam pikiran 

orang kebanyakan adalah SPG (Sales Promotion Girl) dan salesman. Banyak 

orang menganggap bahwa kedua pekerjaan ini sama. Pekerjaan dari salesman dan 

SPG memang sama, yaitu melakukan promosi penjualan, akan tetapi mereka 

adalah beda. Perbedaan antara SPG dan salesman dapat dilihat dari keterlibatan 

konsumen dalam memproses informasi produk hingga akhirnya melakukan 

keputusan pembelian. SPG menjual produk berharga jual murah yang dalam 

proses pengambilan keputusannya dilakukan oleh konsumen dengan mudah tanpa 

harus melakukan kontak yang intens dengan SPG yang menawarkan (Low 

Involvement) seperti produk rokok dan makanan ringan. Sedangkan salesman  

menjual produk yang berharga jual tinggi dan dalam proses pengambilan 

keputusannya dilakukan oleh konsumen dengan pertimbangan yang matang 

setelah melakukan kontak dan komunikasi dengan salesman secara intens untuk 

menanyakan informasi-informasi yang berkaitan dengan produk yang ditawarkan 

(High Involvement) seperti rumah dan kendaraan bermotor. 

Untuk memperjelas perbedaan antara SPG dan salesman juga dapat 

dilihat dari produk yang ditawarkan. Dalam buku “Anatomy of Selling” (2010 : 

99), Hary Jap mengatakan bahwa SPG menawarkan produk yang bersifat Low 

Ticket Items sedangkan salesman menawarkan barang yang bersifat High Ticket 

Items. Produk high involvement dan high ticket items memiliki sifat yang sama, 

begitu pula dengan produk low involvement dengan produk low ticket items. 

Untuk menghindari kesalahpahaman antara SPG dan salesman berikut tabel 

perbedaan antara produk High Ticket Items dan Low Ticket Items: 
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Tabel 2.1  

Perbedaan Produk High Ticket Item dan Low Ticket Item 

 High Ticket Items Low Ticket Items 

Objections Diharapkan dan siapkan 

“penangkal” berupa handling 

objection 

Dihindari, jualan murah 

tidak perlu pakai negosiasi 

atau putar-putar dengan 

lontaran objections 

 

Proses pengambilan 

keputusan 

Cautious (hati-hati) Impulsif (langsung sikat) 

Kalau salah 

memutuskan untuk 

membeli? 

Bisa pusing tujuh keliling Biarin saja, harganya 

murah kok 

Jika kita sudah punya, 

akan membeli lagi? 

Belum tentu bisa beli lagi Anda pasti bisa beli lagi 

Pikiran bawah sadar si 

pembeli 

Tidak mudah menemukan 

pembenaran atau justifikasi 

atas perilaku pembelian 

tersebut, karena mahal, kalau 

salah beli bisa gawat 

Langsung justifikasi 

(pembenaran), yaitu “biar 

saja saya beli, kalaupun 

jelek, ini juga berharga 

murah” 

 

Pengambilan 

keputusan 

Harus tanya orang tua atau 

pasangan 

Bisa putuskan sendiri, 

karena nilainya rendah, 

harganya murah 

Sumber: Hary Jap dan Edwin Satyadi “Anatomy of Selling” hal. 99 

 

Salesman sering disebut juga sebagai sales representative, penyebutan 

istilah ini berbeda-beda tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing. 

Sihite (1996:86) menyebutkan bahwa sales adalah merchandise (something to 

be sold) plus service. Dalam buku yang sama juga dijabarkan mengenai 
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salesmanship yaitu kecakapan seorang sales dalam menjual yang meliputi 

proses dalam penjualan yang dimulai dari langkah pertama sampai dengan 

terlaksananya suatu penjualan. 

Jadi pengertian sales person atau salesman atau sales representative di 

sini adalah individu yang menawarkan suatu produk dalam suatu proses 

penjualan. Fungsi dari seorang sales representative adalah : 

• Untuk memotivasi calon pelanggan agar ia bertindak dengan suatu cara 

yang dikehendaki olehnya yaitu membeli. 

• Dapat mengarahkan sasaran mana dan kepada siapa produk akan 

ditawarkan dan dijual. 

• Dapat meyakinkan atas manfaat dan kelebihan produk yang ditawarkan. 

• Dapat meyakinkan calon pelanggan yang diketahui ragu-ragu dalam 

mengambil keputusan atau menentukan pilihan. 

Menurut Sihite (1996:78), sales representative juga memiliki tugas-

tugas secara umum, yaitu : 

1. Melaksanakan kegiatan penjualan melalui telepon terhadap target 

konsumen (perusahaan-perusahaan perdagangan dan industri, kantor-

kantor pemerintah, asosiasi perkumpulan keagamaan, olahraga, sosial, 

konsulat) secara sistematik, serta melengkapi laporan kegiatan untuk 

setiap hubungan yang dilakukan. 

2. Memelihara semua hasil analisis penjualan yang telah dibuat. 

3. Atas persetujuan pimpinan, dalam melaksanakan kerjasama dengan 

perwakilan perusahaan lain dalam memperoleh peluang usaha, melakukan 

penjualan bersama, mendiskusikan strategi dan sebagainya. 

4. Melakukan tindak lanjut pelayanan, untuk memberikan kepuasan kepada 

konsumen. 

5. Melakukan tindak lanjut setiap kegiatan yang dilakukan untuk 

memperoleh peluang usaha pada saat mendatang. 
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6. Menghubungi humas setiap saat dan memberikan bantuan apabila 

diperlukan, misalnya dalam memberikan hadiah-hadiah promosi kepada 

para pelanggan. 

7. Melaksanakan kegiatan pemasaran lainnya sesuai dengan tugas yang 

diberikan oleh manajer penjualan. 

 

Pekerjaan seorang sales representative adalah mencari customer, 

menawarkan, dan menjual produk dari perusahaan. Kegiatan ini berlangsung 

secara terus menerus dan akhirnya menjadi siklus penjualan. Berikut merupakan 

gambar dari proses atau siklus pekerjaan sales representative menurut Hary Jap 

dan Edwin.Satyadi (2010 : 11) 
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Gambar 2.1 

Siklus Penjualan 

Sumber : Hari Jap dan Edwin Satyadi (2010 : 3) 
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Sebuah proses selling dimulai dari: 

• Planning 

Merencanakan apa yang ingin Anda jual, berapa banyakyang ingin 

Anda jual, jumlah yang ingin Anda jual, strategi menjual, apapun 

rencana Anda tentang menjual. 

• Making Appointment atau Approaching 

Melakukan kontak pertama kali dengan calon pembeli, biasanya 

melalui telepon (warm calling atau cold calling) atau melalui 

kanvasing (cold canvasing). 

• Prospecting atau Meet the Prospect 

Banyak sales agent yang tidak siap secara fisik (ilmu) dan mental 

untuk bertemu dengan calon pembeli. Pada pertemuan pertama ini 

perbaiki penampilan karena calon pembeli akan menilai penampilan 

Anda untuk hubungan ke depannya. 

• Fact Finding 

Pada tahap ini, sales representative harus bisa menemukan hal-hal 

yang diinginkan oleh calon pembeli. Karena itu, menanyakan latar 

belakang dan kebutuhan klien adalah hal yang harus dilakukan 

sebelum melakukan presentasi. 

• Presentation 

Calon pembeli pada masa kini sangat ketat waktu, sehingga sajikan 

presentasi yang ideal sebagai berikut: 

- Concise, maksudnya adalah seringkas mungkin. 

- Visual, sebisanya mungkin gunakan grafik, gambar, dan tulisan. 

- Emotional, menggunakan nada bicara emosional yang mampu 

meraih sisi emosional calon pembeli. Kebanyakan pembeli membeli 

bukan dari sisi logis, melainkan dari sisi emosional. 
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• Handling Objection & Negotiation 

Seorang sales representative yang baik dan berkualitas, harus senang 

menerima keberatan yang sifatnya memberi sinyal pembelian. Jika 

calon pembeli menyatakan keberatan-keberatannya terhadap produk 

yang ditawarkan, maka menjadi tugas sales representative untuk 

menggali dan bertanya lebih lanjut mengenai kebutuhan calon 

pembeli. 

• Closing 

Proses ini merupakan penutup dari terjadinya proses pembelian atau 

tidaknya. Pada proses ini sales representative tetap harus menerima 

dengan baik apapun keputusan calon pembeli agar hubungan yang 

terjalin nanti ke depannya tetap baik baik secara pribadi maupun 

dengan perusahaan.. 

• After Sales Service 

Proses tambahan dari penjualan adalah melakukan layanan purnajual 

dengan baik. Mengingatkan customer untuk melakukan service rutin 

bisa menciptakan hubungan baik dan keuntungan bagi sales 

representative jika customer tersebut bisa memberikan referensi 

secara effortless. 

 

Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya, maka sales 

representative diharuskan memiliki beberapa hal sebagai berikut: 

1. Product Knowledge (Pengetahuan Tentang Produk) 

Adalah yang meliputi masalah yang berhubungan dengan keadaan fisik, 

jenis, ukuran, design dan warna, manfaat terhadap konsumen, bahkan 

kelebihannya dengan produk lain yang sama. 
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2. Price Policy (Kebijaksanaan Harga Jual) 

Sejenis produk yang ditawarkan atau dijual mempunyai klasifikasi 

harga. Adanya suatu design harga tertentu yang ditawarkan untuk suatu 

volume penjualan. Apakah ada insentif tertentu (discount/commission) 

bagi pembeli. 

3. Human Relation  

Kemampuan tenaga penjual dalam hubungannya dengan masyarakat 

pasar tertentu untuk mempengaruhinya dan pada akhirnya menjadi 

konsumen. Pendekatan perorangan sangat membantu keberhasilan 

dengan ditunjang kemampuan berkomunikasi. 

 

2.2 Komunikasi 

Kata komunikasi atau communication dalam bahasa inggris, berasal dari 

bahasa latin communis yang berarti ”sama”, communico, atau communicare 

yang berarti ”membuat sama”. Istilah communis adalah istilah yang paling 

sering disebut sebagai asal usul komunikasi, yang merupakan akar dari kata-

kata Latin lainnya yang mirip. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, 

suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama.  

Beberapa ahli komunikasi mendefinisikan komunikasi sebagai berikut: 

1. Menurut Bernard Berelson dan Gary A. Steiner komunikasi adalah 

transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya, 

dengan menggunakan simbol-simbol kata-kata, gambar, figur, grafik, dan 

sebagainya. 

2.  Menurut Wilbur Scham (1955), mengemukakan bahwa komunikasi 

merupakan tindakan melaksanakan kontak antara pengirim dengan 

penerima, dengan bantuan pesan, pengirim dan penerima memiliki 

beberapa pengalaman bersama yang memberi arti pada pesan dan simbol 

yang dikirim oleh pengirim dan diterima serta ditafsirkan oleh penerima 

(Suranto, 2005 : 14 ). 
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3. Menurut Carl I. Hovland sebagaimana dilansir dari buku Ilmu komunikasi 

Suatu Pengantar, komunikasi adalah suatu proses yang memungkinkan 

seseorang ( komunikator ) menyampaikan rangsangan (biasanya lambang-

lambang verbal ) untuk mengubah perilaku orang lain (komunikate). ( 

Mulyana, 2005 : 62 ) 

Dari pendapat-pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi adalah proses penyampaian pesan, berita, informasi dari seseorang 

kepada orang lain atau sekelompok orang melalui berbagai jenis media dimana 

dalam proses penyampaian pesan tersebut pengirim pesan berharap 

mendapatkan feedback dari informasi atau berita yang disampaikan. 

 

Tujuan komunikasi menurut Effendy (2000:55) adalah sebagai berikut: 

1. Mengubah sikap (to change attitude) 

Dengan adanya komunikasi yang baik dan pesan yang disampaikan dapat 

diterima dengan baik, maka melalui teknik komunikasi seseorang dapat 

mengubah sikap yang negatif menjadi suatu yang positif. 

2. Mengubah opini atau pendapat atau pandangan (to change the opinion) 

Dengan adanya komunikasi yang disampaikan tujuan lainnya adalah 

mengubah opini atau pandangan orang tentang sesuatu. 

3. Mengubah perilaku (to change behaviour) 

Tujuan komunikasi lainnya dengan adanya pesan yang disampaikan 

adalah dapat mengubah perilaku seseorang. 

4. Mengubah masyarakat (to change society) 

Mengubah masyarakat dalam artinya adalah agar dengan adanya pesan 

yang disampaikan dan pesan tersebut dapat dimengerti, maka pesan atau 

informasi yang disampaikan dapat mengubah perilaku, pandangan, dan 

sikap masyarakat. 
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Komunikasi sebagai proses penyampaian pesan juga memiliki fungsi 

bagi manusia, fungsi-fungsi tersebut antara lain:  

1. Menginformasikan (to inform) 

Pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, penyebaran berita, data, 

gambar, fakta, opini, dan komentar yang dibutuhkan agar orang dapat 

mengerti dan bereaksi secara jelas terhadap situasi yang diberitakan. 

2.  Mendidik  (to educate) 

Pengalihan ilmu pengetahuan sehingga mendorong perkembangan 

intelektual, pembentukan watak, dan pendidikan yang diperlukan pada 

semua bidang kehidupan. 

3. Mengibur  (to entertain) 

Untuk penyebarluasan simbol, suara, tari kesenian, musik, komedi dan 

sebgainya untuk kesenangan kelompok individu. 

4. Mempengaruhi (to influence) 

Untuk mempengaruhi perilaku atau nilai-nilai dari sajian media massa 

dengan mempelajari khayalak berperilaku dan nilai yang penting. 

 

Onong Uchana Effendy dalam bukunya Ilmu Komunikasi Teori dan 

Praktek menjelaskan bahwa komunikasi memiliki sifat-sifat. (Effendy 2002:7) 

Adapun beberapa sifat komunikasi tersebut, yakni: 

1.  Tatap muka (face to face) 

2.  Bermedia (mediated) 

3.  Verbal 

 - Lisan 

 - Tulisan 

4. Non verbal 

 - Gerakan isyarat badaniah (gestural) 

 - Bergambar (picturial) 
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Dalam melakukan komunikasi pun terkadang muncul hambatan. 

Hambatan komunikasi secara umum dalam kehidupan masyarakat sehari – hari 

adalah: 

1. Kurangnya pengetahuan 

2. Kurangnya kecakapan komunikasi 

3. Komunikasi yang berlebihan  

4. Komunikasi satu arah 

5. Kesalahan bahasa 

6. Indera yang rusak 

 

Komunikasi memiliki beberapa model dalam pelaksanaannya. Dalam 

penelitian kali ini penulis memakai model komunikasi berdasarkan teori dari 

Phillip Kotler, sebagai berikut : 

Sender Encoding  Message Decoding Receiver 

    Media 

 

    

 

    

 

Gambar 2.2 

Model Komunikasi Phillip Kotler 

Sumber : Effendy, (2005: 18) 

 

Penegasan tentang unsur-unsur dalam model komunikasi di atas adalah 

sebagai berikut (Effendy, 2005: 18 – 19): 

 

 

 

Feedback Response 

Noise 
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1. Sender  

Komunikator yang menyampaikan pesan kepada seseorang atau sejumlah 

orang. Pesan yang disampaikan berupa lisan atau tulisan yang baik secara 

individu atau kelompok. 

2. Encoding 

Penyandian yakni proses pengalihan pikiran ke dalam bentuk lambang 

yang kemudian menjadi suatu pesan yang disampaikan kepada penerima. 

3. Message  

Pesan merupakan seperangkat lambang bermakna yang disampaikan oleh 

komunikator. 

4. Media  

Saluran komunikasi tempat berlalunya pesan dari komunikator kepada 

komunikan. Media yang digunakan hendaknya dapat diterima panca 

indera. 

5. Decoding 

Proses dimana komunikan menetapkan makna pada lambang yang 

disampaikan oleh komunikator kepadanya. 

6. Receiver  

Komunikan yang menerima pesan dari komunikator. 

7. Response 

Tanggapan, seperangkat reaksi pada komunikan setelah menerima pesan 

dari komunikator. 

8. Feedback  

Umpan balik, yakni tanggapan komunikan terhadap pesan yang 

disampaikan. 

9. Noise 

Gangguan yang tidak terencana yang dapat menjadi penghambat proses 

komunikasi. 
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Berikut merupakan beberapa jenis pendekatan yang dapat dilakukan 

dalam berkomunikasi yang sering diterapkan dalam membuat iklan, yaitu: 

a. Pendekatan Ketakutan (Fear Appeal) 

Para pengiklan memang paling jarang menggunakan pendekatan ini 

karena mereka merasa beberapa produk tidak cocok dengan tipe ini. 

Beberapa contoh produk yang sekiranya cukup relevan dengan jenis 

ini adalah iklan mobil yang menyerukan bahwa saat anda mengendarai 

mobil yang bukan buatan merk yang mereka tawarkan dapat 

mengakibatkan kecelakan yang tidak anda inginkan. 

b. Pendekatan Humor (Humor Appeal) 

Humor dianggap sebagai pendekatan iklan yang efektif, karena dapat 

dengan mudah ditangkap oleh konsumen. Namun para pengiklan harus 

berhati-hati mungkin bagi beberapa kalangan hal itu merupakan hal 

yang lucu akan tetapi bagi kalangan yang lain hal itu menyinggung 

perasaan mereka. 

c. Pendekatan Seks (Sex Appeals) 

Seks menjual, tetapi juga bisa menyinggung perasaan. Jadi apakah 

seks itu efektif dalam kampanye iklan banyak tergantung pada apakah 

itu adalah terang-terangan, sugestif, atau simbolis. Sebuah model 

berpakaian minim membelai sebuah mobil contoh yang baik dari seks 

menyolok dalam iklan, benar-benar seperti iklan yang dirancang untuk 

menarik laki-laki. Akan tetapi dalam nyatanya saat ini banyak juga 

wanita yang mengkonsumsi mobil sehingga beberapa wanita feminis 

menganggap bahwa iklan tersebut merendahkan kaum perempuan. 

Oleh karena itu jika pengiklan ingin menggunakan pendekatan ini 

mereka harus lebih berhati-hati. 

d. Pendekatan Rasional (Rational Appeal) 

Rasionalitas adalah pendekatan iklan yang penting karena iklan harus 

memberikan informasi yang cukup bagi orang secara rasional untuk 



 20

membenarkan apa yang mereka inginkan secara emosional. Sebagai 

contoh saya telah memiliki mobil manual dan muncul sebuah produk 

mobil automatic. Secara emosional saya berpikir ingin membeli, akan 

tetapi dalam otak saya mengatakan bahwa saya kan sudah punya satu 

mobil lalu pada saat itu muncul iklan mobil automatic yang 

menyebutkan bahwa dengan mobil automatic membuat saya menjadi 

lebih mudah dalam mengendarai dan memiliki keunggulan yang jauh 

lebih banyak dari mobil manual. Oleh karena itu dengan berbekal 

bahwa mobil automatic lebih unggul maka saya membeli mobil 

tersebut. 

e. Pendekatan Kelangkaan (Scarcity Appeals) 

Terkadang sebagai manusia, kita lebih merasa tergugah dengan hal-hal 

yang terbatas. Dapat kita lihat saat kita melihat produk yang 

dikeluarkan dengan jumlah terbatas maka pada saat itu jumlah 

permintaan produk semakin bertambah dan orang-orang semakin 

berlomba untuk mendapatkan produk tersebut. Begitu pula dengan 

keterbatasan waktu yang ada. Saat ada promosi produk dalam waktu 

tertentu membuat kita terpacu atau tertantang untuk mendapatkan 

produk tersebut. Sebagai contoh mobil yang hanya diproduksi dalam 

jumlah tertentu membuat orang berani mengeluarkan uang sebanyak 

apa pun agar bisa memiliki salah satu mobil yang hanya dapat dimiliki 

beberapa orang tersebut. 

 

Komunikasi Pemasaran  

Komunikasi pemasaran adalah semua elemen-elemen promosi dari 

marketing mix yang melibatkan komunikasi antar organisasi dan target audience 

pada segala bentuknya yang ditujukan untuk performance pemasaran 

(Prisgunanto, 2006:8). Proses komunikasi pemasaran pasti diawali dengan 

pendefenisian yang jelas dan tegas tentang audience sasaran. Misalnya pesan 
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tertentu akan ditujukan pada : pembeli potensial produk perusahaan, pemakai, 

pengambil keputusan (decider), atau pembawa pengaruh (influencer). Bisa 

berupa kelompok, individu, publik tertentu, atau publik secara umum. Menurut 

Kotler (2001:115) Audiens sasaran sangat berpengaruhi terhadap keputusan 

yang akan diambil komunikator, apa yang dikatakan, bagaimana 

mengatakannya, kapan mengatakannya, dimana mengatakannya, dan siapa yang 

akan mengatakannya. Menurut Prisgunanto (2006:8), target audience 

(khalayak) di sini diartikan sebagai orang-orang atau pihak yang terlibat atau 

tertuju, baik dalam proses komunikasi antar organisasi atau mereka yang berada 

di luar organisasi itu sendiri. 

Menurut Kotler (2001:205) sarana-sarana komunikasi pemasaran, yaitu :  

1.  Penjualan Personal (Personal Selling)  

Interaksi langsung antara satu atau lebih calon pembeli dengan 

tujuan melakukan penjualan.  

2.  Periklanan (Advertising)  

Semua bentuk persentasi non-personal dan promosi ide, barang, atau 

jasa oleh sponsor yang ditunjuk dengan mendapat bayaran.  

3.  Promosi Penjualan (Sales Promotion)  

Insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau 

pembelian produk dan jasa.  

4.  Hubungan Masyarakat dan Publisitas (Public Relation and Publicity)  

Yaitu berbagai program yang dirancang untuk mempromosikan dan 

melindungi citra perusahaan atau produk individualnya.  

5.  Penjualan langsung (Direct Selling) 

Yaitu penggunaan surat, telepon, dan alat penghubung nonpersonal 

lain untuk berkomunikasi dengan atau mendapatkan respon dari 

pelanggan dan calon tertentu.  
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2.3 Strategi Komunikasi 

Strategi dapat dikatakan sebagai taktik operasional untuk mencapai 

suatu tujuan. Demikian halnya dengan komunikasi, menurut Onong Uchjana 

Effendi (1981 : 84) strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan 

komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai suatu tujuan. Dari hal 

ini, maka strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana 

operasinalnya secara taktis harus dilakukan, dalam artian pendekatan melalui 

strategi komunikasi ini bisa berbeda-beda, tergantung pada situasi dan kondisi 

yang sedang dihadapi. Strategi komunikasi ini juga berbicara mengenai 

langkah-langkah yang diambil untuk keberhasilan proses penyampaian pesan 

oleh seseorang kepada orang lain, untuk memberitahu, mengubah sikap atau 

pendapat atau perilaku, baik secara lisan maupun tidak langsung melalui media. 

Dalam hal ini masih menurut Effendi (1994) strategi komunikasi baik 

secara makro (planned multimedia strategy) maupun secara mikro (single 

communication medium  strategy) memiliki fungsi ganda, yaitu yang pertama 

untuk menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif, 

dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang 

optimal. Kedua, untuk menjembatani “kesenjangan budaya” (cultural gap) 

akibat kemudahan diperolehnya dan kemudahan dioperasionalkannya media 

massa yang begitu ampuh yang jika dibiarkan akan merusak nilai-nilai budaya.  

Menurut R. Wayne, Brent D. Petterson, dan M. Dallas Burnet (1979) 

tujuan strategi komunikasi tersebut sebagi berikut: 

a. Untuk memastikan bahwa terjadi suatu pengertian dalam berkomunikasi. 

b. Untuk menanggapi sebuah penerimaan, sehingga nantinya akan dapat 

terbina hubungan yang baik. 

c. Untuk memotivasi 

d. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pihak komunikator dari 

proses komunikasi tersebut. 
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2.4 Hasil Penelitian Sebelumnya 

Penggalian dari wacana penelitian terdahulu dilakukan sebagai upaya 

memperjelas variabel-variabel dalam penelitian ini sekaligus untuk 

membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya. Beberapa hasil 

pengujian dari penelitian terdahulu dapat dilihat dalam tabel berikut: 

 

Tabel 2.2 

Hasil Penelitian Sebelumnya 

 Mey Chritien Lamaliwa Rike Neisya Caesaria 

Judul Sales Promotion Girl 

sebagai Iklan (Studi 

Peran SPG di 

Perusahaan Rokok PT. 

Djarum) 

Karakteristik 

Komunikasi 

Interpersonal SPG 

Bir Hitam Guiness 

Terhadap Calon 

Pembeli Dalam 

Upaya Peningkatan 

Penjualan Produk 

Strategi 

Komunikasi 

Sales 

Representatif 

Honda 

Salatiga Jaya 

Tujuan 

Penelitian 

Menggambarkan peran 

SPG sebagai iklan 

rokok Djarum. 

Untuk mengetahui 

karakteristik 

komunikasi 

interpersonal SPG 

Guiness pada 

penjualan produk bir 

hitam Guiness 

dengan 

konsumennya. 

Untuk 

mengetahui 

strategi 

komunikasi 

sales 

representative 

Honda 

Salatiga Jaya. 

Kesimpulan 1. Peran SPG sebagai 

iklan produk Djarum 

adalah merupakan 

bentuk media beriklan 

1. SPG belum 

memperlihatkan sisi 

keterbukaan karena 

SPG hanya 
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yang baru dengan 

menggunakan orang 

yang hidup. 

2. SPG dapat 

menjalankan tujuh 

fungsi iklan melalui 

kemampuan 

performance, body 

language, dan 

communicating style. 

3. Brand switching 

masuk dalam salah satu 

elemen fungsi iklan 

yang mampu dijalankan 

oleh SPG. 

memberikan 

informasi yang positif 

saja mengenai 

produk. 

2. SPG menunjukkan 

sikap empati melalui 

sikap ramah. 

3. SPG memiliki 

sikap yang positif 

dengan cara bersikap 

baik dan sopan. 

4. SPG memiliki 

strategi komunikasi 

untuk memberikan 

kenyamanan kepada 

calon pembeli. 

5. SPG memiliki daya 

ekspersi melalui body 

language. 

 

Apabila ditinjau dari hasil penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini 

jelas terdapat perbedaan, yaitu: 

1. Penelitian sekarang meneliti tentang strategi komunikasi Sales 

Representatif. 

2.  Penelitian sekarang dilakukan di perusahaan Honda Salatiga Jaya. 
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2.5 Kerangka Pemikiran 

Secara skematis kerangka penelitian dapat digambarkan seperti di bawah 

ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

Kerangka Pemikiran 

 

 

Honda Salatiga Jaya 

Sales Representative 

Customer 

Strategi Komunikasi: 
- Planning 
- Making appointment 
- Meet the prospect 
- Presentation 
- Handling Objection & 
Negotiation 
- After Sales Service 


