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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Gambaran Responden 

Pada penelitian ini, peneliti mewawancara delapan responden sebagai 

narasumber yang merupakan sales representatif dari perusahaan Honda Salatiga 

Jaya. Untuk dapat lebih mengenal responden ini, maka pada tabel berikut akan 

diuraikan latar belakang responden sebagai sales representatif Honda Salatiga 

Jaya. 

Tabel 5.1 

Gambaran Responden 

No. Responden Gambaran Responden 

1. Andy Winardi SR Andy telah bekerja di Honda 

Salatiga Jaya sebagai SR lapangan 

selama 1,5 tahun. 

Jenjang pendidikan terakhirnya adalah 

SMA. 

Pengalaman kerja sebelumnya sebagai 

sales team di Perusahaan Selancar 

Mandiri (Planet Surf). 

2. Armando David Christiono SR Armando telah bekerja sebagai SR 

lapangan di Honda Salatiga Jaya selama 

3,5 tahun. 

Jenjang pendidikan terakhirnya Sarjana 

Ekonomi Manajemen. 

Tidak memiliki pengalaman kerja secara 

resmi. 
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3. Darnia Ekawati SR Nia telah bekerja sebagai SR counter 

di Honda Salatiga Jaya selama 4 tahun 

dari awal pertama berdirinya HSJ. 

Jenjang pendidikan terakhirnya Sarjana 

(S1). 

Tidak memiliki pengalaman kerja 

sebelumnya. 

4. Desi SR Desi baru menjadi SR lapangan 

Honda Salatiga Jaya selama 3 bulan. 

Jenjang pendidikan terakhirnya SMK. 

Pengalaman kerja sebelumnya sebagai 

SPG Property Perumahan. 

5. Dominicus Agus Panji Indra SR Indra telah menjadi SR lapangan 

Honda Salatiga Jaya selama 3,5 tahun. 

Jenjang pendidikan terakhirnya Sarjana 

Ekonomi Akuntansi. 

Tidak memiliki pengalaman kerja 

sebelumnya.  

6. Rina Dwi Maria SR Rina telah menjadi SR lapangan 

Honda Salatiga Jaya selama 2,5 tahun. 

Jenjang pendidikan terakhirnya SMA. 

Sebelum bergabung dengan Honda, SR 

Rina hanya melakukan kegiatan ibu 

rumah tangga. 

7. Yetty Hartoyo SR Yetty telah menjadi SR counter di 

Honda Salatiga Jaya selama 4 tahun 

sejak awal berdirinya HSJ di Salatiga. 

Jenjang pendidikan terakhirnya D3. 
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Tidak memiliki pengalaman kerja 

sebelumnya. 

8. Yusuf Nur SR Ucup telah menajdi SR lapangan 

Honda Salatiga Jaya selama 2,5 tahun. 

Jenjang pendidikan terakhirnya D3. 

Tidak memiliki pengalaman kerja secara 

resmi. 

Sumber : Diolah Kembali, 2013 

 

5.2 Kegiatan yang Dilakukan Sales Representatif Dalam Melakukan 

Pemasaran 

Setiap SR memiliki strategi dalam menawarkan produk yang mereka 

jual. Tidak hanya melalui satu cara tetapi berbagai cara agar mereka berhasil 

menjualkan produk Honda. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan masing-

masing SR dalam melakukan pemasaran di luar kegiatan pemasaran yang telah 

dipersiapkan oleh perusahaan dapat kita lihat pada tabel berikut : 

Tabel 5.2 

Kegiatan Pemasaran Sales Representatif 

No. Sales Representatif Kegiatan Pemasaran yang Dilakukan 

1. Andy Winardi Setelah bekerja selama 1,5 tahun sebagai 

SR lapangan HSJ, SR Andy telah 

melakukan beberapa kegiatan pemasaran 

atau promosi sebagai berikut: 

a. kanvasing 

Kegiatan ini dilakukan dengan cara 

berputar keliling area segmen dealer 

HSJ (door to door) menggunaka 

kendaraan pribadi berupa motor untuk 
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mencari customer dengan 

memberikan brosur Honda dan 

identitas SR yang bersangkutan. 

b. sms promo 

Kegiatan ini dilakukan melalui media 

telepon dan handphone. Menelepon 

atau mengirimkan pesan info promo 

yang diadakan perusahaan kepada 

customer melalui sms atau bbm. 

c. sponsorship 

kegiatan ini dilakukan SR Andy 

dengan membuatkan “geber” untuk 

rumah makan pecel madya yang di 

sponsori HSJ yang pada spanduk itu 

juga dituliskan perusahan Honda 

dengan contact person SR Andy. 

2. Armando David Christiono Setelah menjadi SR lapangan HSJ 

selama 3,5 tahun, SR Armando juga 

melakukan kegiatan yang tidak jauh 

berbeda dengan SR Andy, yaitu 

mengadakan pameran, kanvasing 

menggunakan sepeda motor atau mobil 

pribadi, dan sms promo. Hanya saja SR 

Armando juga melakukan kegiatan 

pemasaran melalui media internet 

dengan membuat blog Honda atas 

namanya sendiri. Hanya saja kegiatan itu 

berlangsung pada satu tahun pertamanya 
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bekerja di Honda, sekarang SR Armando 

sudah tidak melakukannya lagi karena 

dia sangat jarang mendapatkan customer 

melalui media tersebut. Pemilihan 

customer berdasarkan feeling karena 

kekayaan seseorang tidak hanya dapat 

dilihat dari penampilan luarnya saja. 

3. Desi SR Desi baru menjadi SR lapangan 

selama 3 bulan, karena itu tidak banyak 

kegiatan pemasaran yang telah dia 

lakukan. Dia hanya menjalankan 

kegiatan pameran dan kanvasing. Dari 

kegiatan yang dia lakukan hingga saat 

ini, dia baru mendapat satu customer 

yang melakukan pembelian. 

4. Dominicus Agus Panji Indra Menjadi SR lapangan HSJ selama 3,5 

tahun, SR Indra juga telah melakukan 

kegiatan pemasaran yaitu, mengadakan 

pameran, kanvasing, sms promo. Selain 

itu SR Indra juga terkadang memasang 

iklan di surat kabar. Pemilihan customer 

berdasarkan feeling sendiri. 

5. Rina D Maria Selama menjadi SR lapangan HSJ selama 

2,5 tahun, SR Rina telah melakukan 

kegiatan pemasaran seperti mengadakan 

pameran, kanvasing menggunakan sepeda 

motor pribadi, dan sms promo. Pemilihan 

customer saat kanvasing berdasarkan bentuk 

rumah yang terlihat. Jika terlihat mewah 



 46

maka diangap mampu untuk membeli mobil 

Honda sehingga akan diberikan brosur. 

6. Yusuf Nur Selama 2,5 tahun menjadi SR lapangan 

HSJ, SR Ucup juga melakukan kegiatan 

pemasaran seperti pameran, kanvasing 

menggunakan sepeda motor pribadi, dan 

sms promo. Pemilihan customer dilihat 

dari penampilan dan pembawaan 

seseorang apakah kira-kira memiliki 

budget yang cukup untuk membeli 

mobil atau tidak. 

7. Darnia Ekawati Menjadi SR counter selama 4 tahun, SR 

Nia tidak banyak melakukan kegiatan 

pemasaran. Karena berbeda dengan SR 

lapangan, SR Nia hanya melayani 

customer yang datang ke showroom. 

Karena itu SR Nia berusaha 

mendapatkan customer lainnya dengan 

melakukan kegiatan pemasaran melalui 

sms promo, dengan cara mengirimkan 

pesan berisi info promo dari Honda 

kepada customer yang nomor handphone 

nya dia dapat dari data penjualan 

kendaraan di Salatiga. Selain itu SR Nia 

juga membuat spanduk (MMT) Honda 

yang dipasang di Mal Tamansari 

Ramayana Salatiga dengan contact 

person SR Nia sendiri. 
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8. Yetty Hartoyo Tidak berbeda dengan SR Nia, SR Yetty 

yang telah bekerja selama empat tahun di 

HSJ juga hanya mendapatkan customer dari 

konsumen yang datang ke show room. 

Selain itu dia juga melakukan kegiatan 

pemasaran dengan cara mengirimkan sms 

promo. 

Sumber : Diolah Kembali, 2013 

 

5.3 Strategi Komunikasi Sales Representatif Pada Proses Sales Cycle 

Sales Representatif menawarkan dan menjual produk yang 

membutuhkan keterlibatan yang tinggi dengan customer (high involvement). 

Karena itu, SR tidak hanya dituntut untuk bisa berkomunikasi yang baik tetapi 

juga memiliki strategi komunikasi dalam menjalankan tugasnya yaitu, 

menginformasikan, menjelaskan, dan membujuk customer untuk melakukan 

pembelian. Menurut Hari Jap dan Edwin Satyadi (2010:10), SR memiliki 

sebuah siklus pekerjaan yang tidak berubah. Siklus ini dimulai dari tahap 

planning, approaching/making appointment, prospecting, fact finding, 

presentation, handling objection & negotiation, closing, dan diakhiri dengan 

kegiatan after sales service. 

Pada penelitian ini yang diteliti adalah strategi komunikasi SR karena 

itu, peneliti akan menjabarkan strategi komunikasi yang dilakukan SR masing-

masing pada kegiatan yang melakukan hubungan komunikasi dengan customer 

sesuai acuan yang diberikan oleh Bp. Daniel Goenawan selaku Sales Manager 

dalam wawancara pada tanggal 23 Januari 2013 yaitu pada tahap kegiatan 

planning, approaching/making appointment, prospecting, presentation, 

handling objection & negotiation, dan after sales service. 

Merencanakan apa yang ingin Anda jual dan berapa banyak yang ingin 

Anda jual semuanya dirancang pada tahap planning. Selain itu, kemampuan 
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menjual dan pengetahuan mengenai produk pun harus dipersiapkan dalam tahap 

ini sebagai modal untuk melakukan kegiatan pada tahap selanjutnya. 

Menemukan target customer dan membuat janji untuk bertemu adalah tahap 

kedua yang dilakukan SR untuk memulai hubungan komunikasi dengan 

customer. Strategi komunikasi yang dilakukan SR pada tahap planning dan 

approaching/making appointment dapat dilihat pada tabel 5.3 di bawah ini. 

 

Tabel 5.3 

Strategi Komunikasi Tahap Planning dan Approaching/Making Appointment 

No. Sales 

Representatif 

Strategi Komunikasi 

Planning Approaching / Making 

Appointment 

1. Darnia 

Ekawati 

SR Nia mengatakan bahwa SR 

counter diberikan target 

penjualan 4 unit per bulan, 

Untuk menjalankan tugasnya 

SR dibekali dengan 

pengetahuan product 

knowledge yang diadakan 

melalui training dari Honda dan 

pelatihan selling skill yang 

didapat dari permainan role 

play setiap bulan. Dalam 

permainan ini SR dilatih untuk 

menghandle customer yang 

diperankan oleh sesama SR 

sendiri. 

SR Nia mengatakan 

bahwa customer didapat 

dari hasil referensi 

kerabat dan customer 

yang datang ke 

showroom. Untuk 

membuat janji bertemu 

dengan customer bisa 

dilakukan secara 

langsung atau melalui 

telepon, sms, dan bbm 

dengan menggunakan 

bahasa Indonesia yang 

sopan. 

2. Yetty Hartoyo Tidak berbeda dengan SR Nia, 

SR Yetty juga mengatakan 

“kami diberi target menjual 4  

SR Yetty, mengatakan 

bahwa customer didapat 

dari hasil referensi  
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No. Sales 

Representatif 

Strategi Komunikasi 

Planning Approaching / Making 

Appointment 

  unit setiap bulan untuk SR 

counter dan kami menguasai 

product knowledge melalui 

training yang diadakan honda. 

Awalnya saat training product 

knowledge yang diadakan 

dealer Honda se jateng DIY , 

lalu sekarang setiap ada 

perubahan pada produk ada 

IDT di kantor sendiri. kami 

juga mengadakan roleplay 

untuk melatih dan 

mengembangkan selling skill 

kami”. 

kerabat atau customer 

yang memang datang 

sendiri ke showroom. 

Untuk membuat janji 

bertemu bisa dilakukan 

secara langsung ketika 

bertemu tapi juga bisa 

melalui media telepon, 

sms atau bbm. 

3. Armando D. 

Christiono 

SR Armando mengatakan 

bahwa SR lapangan diberikan 

target penjualan 2 unit per 

bulan, Untuk menjalankan 

tugasnya SR dibekali dengan 

pengetahuan product 

knowledge yang diadakan 

melalui training dari Honda dan 

pelatihan selling skill yang 

didapat dari permainan role 

play setiap bulan. 

SR Armando mengatakan 

bahwa customer bisa siapa 

saja dan bisa didapat dari 

mana saja. Dari hasil 

canvassing, pameran, dan 

referensi orang. Untuk 

membuat janji bertemu bisa 

menggunakan media telepon 

dan handphone dengan cara 

sms atau BBM atau 

langsung datang ke rumah 

customer kalaau tahu 

alamatnya. 

4. D. Agus Panji 

Indra 

SR Indra mengatakan bahwa 

SR diberikan target penjualan 2. 

SR Indra mengatakan 

bahwa customer bisa  
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No. Sales 

Representatif 

Strategi Komunikasi 

Planning Approaching / Making 

Appointment 

  per bulan dari perusahaan, 

Untuk menjalankan tugasnya 

SR dibekali dengan 

pengetahuan produk yang 

diadakan melalui training dari 

Honda dan pelatihan selling 

skill yang didapat dari 

permainan role play. 

didapat dari mana saja, 

hasil kanvasing, pameran 

maupun refernsi. Dan 

untuk membuat jani 

bertemu bisa dilakukan 

secara langsung ataupun 

melalui telepon atau 

langsung datang ke 

rumahnya. 

5. Yusuf Nur Tidak berbeda dengan 

pengakuan SR lapangan 

lainnya, SR Ucup juga 

mengatakan bahwa SR 

diberikan target penjualan 2 

unit per bulan, Untuk 

menjalankan tugasnya SR 

dibekali dengan pengetahuan 

product knowledge yang 

diadakan melalui training dari 

Honda dan pelatihan selling 

skill yang didapat dari 

permainan role play setiap 

bulan. 

SR Ucup mengatakan 

bahwa customer didapat 

dari hasil kanvasing, 

pameran (kalau sedang 

diadakan),  dan referensi 

orang. Membuat janji 

secara langsung saat 

bertemu customer atau 

meminta nomor telepon 

atau pin BB yang bisa 

dihubungi untuk 

membuat janji. 

6. Rina D. Maria SR Rina mengatakan bahwa SR 

diberikan target penjualan 2 

unit per bulan, Untuk 

menjalankan tugasnya SR  

Berdasarkan pengakuan 

informan, Customer bisa 

siapa saja dan bisa 

didapat darimana saja.  
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No. Sales 

Representatif 

Strategi Komunikasi 

Planning Approaching / Making 

Appointment 

  dibekali dengan pengetahuan 

product knowledge yang diadakan 

melalui training dari Honda dan 

pelatihan selling skill yang didapat 

dari permainan role play setiap 

bulan. 

Dari hasil canvassing , 

pameran, dan referensi 

orang. Untuk membuat janji 

bertemu dengan customer 

menggunakan media telepon 

dan sms. 

7. Andy Winardi SR Andy mengatakan bahwa 

SR lapangan diberikan target 

penjualan 2 unit per bulan, 

Untuk menjalankan tugasnya 

SR dibekali dengan 

pengetahuan product 

knowledge yang diadakan 

melalui training dari Honda dan 

pelatihan selling skill yang 

didapat dari permainan role 

play setiap bulan. 

SR Andy mengatakan 

customer didapat dari hasil 

kanvasing, pameran, dan 

referensi orang. Terkadang 

juga dari customer yang 

datang langsung ke 

showroom. Membuat janji 

secara langsung saat 

bertemu customer atau 

meminta nomor telepon atau 

pin BB yang bisa dihubungi 

untuk membuat janji. 

8. Desi Berdasarkan pengakuan SR Desi, 

SR diberikan target untuk menjual 

2 unit per bulan. Karena SR Desi 

ini masih baru, dia belum 

mendapatkan training khusus dari 

Honda Pusat, sehingga dia belum 

begitu menguasai product 

knowledge. Akan tetapi dia telah 

mendapat ilmu selling skill yang 

dia dapat dari permainan roleplay 

selama tiga bulan ini. 

Berdasarkan pengakuan 

informan, selama tiga 

bulan ini dia 

mendapatkan customer 

dari hasil pameran dan 

kanvasing. Untuk 

membuat janji bertemu 

dengan customer 

menggunakan media 

telepon atau sms. 

Sumber : Diolah kembali, 2013 
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Menurut Hari Jap dan Edwin Satyadi (2010:13), prospecting merupakan 

pertemuan pertama antara SR dan customer secara resmi. Pada pertemuan 

pertama ini calon pembeli akan menilai penampilan SR untuk hubungan ke 

depannya karena itu, SR harus siap secara fisik dan mental untuk bertemu 

dengan customer. Calon pembeli atau custmoer pada masa kini sangat ketat 

waktu sehingga presentasi pun harus bisa disajikan dengan baik dalam artian 

singkat, padat tetapi tetap jelas dan tidak membosankan. Karena itu, SR harus 

kreatif untuk mengemas presentasi produk yang akan mereka sampaikan ke 

customer. Strategi komunikasi yang dilakukan SR pada tahap prospecting dan 

presentation dapat dilihat pada tabel 5.4 di bawah ini. 

 

Tabel 5.4 

Strategi Komunikasi Tahap Prospecting dan Presentation 

No. Sales 

Representatif 

Strategi Komunikasi 

Prospecting Presentation 

1. Darnia 

Ekawati 

Berdasarkan pengakuan SR 

Nia, pada saat bertemu 

dengan customer posisi SR 

selalu di dealer HSJ. Ketika 

bertemu dengan customer, SR 

mengenakan kostum seragam 

Honda. Untuk memulai 

komunikasi SR menyapa 

customer dengan senyuman 

dan memperkenalkan diri 

dengan sopan kemudian  

mempersilahkan untuk 

melihat unit menggunakan 

bahasa Indonesia. 

Pada saat presentasi, SR 

Nia akan menjelaskan 

secara visual dengan 

menunjukkan unit secara 

langsung dan diselingi 

dengan candaan dan 

mempersilahkan customer 

untuk test drive. Penjelasan 

menggunakan bahasa 

Indonesia informal yang 

dipahami oleh customer. 
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No. Sales 

Representatif 

Strategi Komunikasi 

Prospecting Presentation 

2. Yetty Hartoyo Berdasarkan pengakuan SR 

Yetty, saat bertemu dengan 

customer SR menggunakan 

seragam kemudian menyapa 

sambil memperkenalkan diri 

dengan sopan dan 

menanyakan kebutuhan 

customer datang ke show 

room dengan menggunakan 

bahasa Indonesia atau bahasa 

Jawa tergantung dari 

customer yang datang. 

Pada saat presentasi, SR 

Yetty akan menjelaskan 

dengan menunjukkan unit 

secara langsung dan 

mempersilahkan customer 

untuk test drive. Penjelasan 

menggunakan bahasa 

Indonesia informal atau 

bahawa Jawa yang sopan. 

3. Armando D. 

Christiono 

Berdasarkan pengakuan 

informan, saat bertemu 

dengan customer, SR 

mengenakan seragam atau 

pakaian rapi, sopan, dan 

membawa name tag Honda 

kemudian menyapa dan 

memperkenalkan diri dengan 

sopan menggunakan bahasa 

indonesia atau bahasa jawa 

krama tergantung customer 

yang ditemui. 

Berdasarkan pengakuan SR 

Armando, saat presentasi ia 

akan menjelaskan secara 

ringkas dan jelas 

menggunakan bahasa 

Indonesia atau bahasa Jawa 

yang sopan sambil 

menunjukan brosur Honda 

kemudian juga diselingi 

dengan humor supaya tidak 

bosan.  

 

4. D. Agus Panji 

Indra 

Berdasarkan pengakuan SR 

Indra, saat bertemu dengan 

customer, ia akan 

mengenakan seragam atau  

Berdasarkan pengakuan SR 

Indra, saat presentasi dia 

akan menjelaskan produk 

secara singkat saja karena  
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No. Sales 

Representatif 

Strategi Komunikasi 

Prospecting Presentation 

  pakaian rapi, sopan, dan 

membawa name tag Honda 

kemudian memulai 

komunikasi dengan menyapa 

dan memperkenalkan diri 

dengan sopan menggunakan 

bahasa Indonesia atau bahasa 

Jawa. 

kebanyakan orang sudah 

mengenal produk Honda. 

Jadi dia lebih sering untuk 

mempersilahkan customer 

melakukan test drive saja. 

5. Yusuf Nur Berdasarkan pengakuan SR 

Ucup, saat bertemu dengan 

customer, ia akan 

mengenakan seragam atau 

pakaian rapi, sopan, dan 

membawa name tag Honda 

kemudian memulai 

komunikasi dengan menyapa 

dan memperkenalkan diri 

dengan sopan menggunakan 

bahasa indonesia atau bahasa 

jawa krama. 

Berdasarkan pengakuan SR 

Ucup, mengatakan bahwa 

untuk bisa menjelaskan 

produk kepada customer 

dia akan menjelaskan 

secara ringkas dengan 

menyampaikan inti 

kelebihan dari produk. 

Ketika bertemu untuk 

menjelaskan dia akan 

mengajak bertemu di 

tempat makan supaya 

suasananya lebih santai. 

 

6. Rina D. Maria Saat bertemu dengan 

customer, SR Rina akan 

mengenakan seragam atau 

pakaian rapi, sopan, dan 

membawa name tag Honda 

kemudian memulai  

Berdasarkan pengakuan SR 

Rina, saat presentasi dia 

akan menjelaskan produk 

secara singkat dan jelas 

sambil menunjukkan brosur 

sambil diselingi dengan  
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No. Sales 

Representatif 

Strategi Komunikasi 

Prospecting Presentation 

  komunikasi dengan menyapa 

dan memperkenalkan diri 

dengan sopan menggunakan 

bahasa Indonesia. 

candaan menggunakan 

bahasa Indonesia informal. 

7. Andy Winardi Saat bertemu dengan 

customer, SR Andy 

mengenakan seragam atau 

pakaian rapi, sopan, dan 

membawa name tag Honda 

kemudian akan menyapa dan 

memperkenalkan diri dengan 

sopan menggunakan bahasa 

Indonesia. 

Berdasarkan pengakuan SR 

Andy, ia akan menjelaskan 

produk secara menyeluruh, 

memberikan semua 

informasi yang dia ketahui 

mengenai produk sambil 

menunjukkan gambar dari 

brosur menggunakan 

bahasa Indonesia informal 

yang sopan diselingi 

dengan humor supaya tidak 

bosan. 

8. Desi Berdasarkan pengakuan SR 

Desi, saat bertemu dengan 

customer ia akan mengenakan 

pakaian yang rapi dan sopan 

atau seragam. Untuk memulai 

komunikasi dia akan 

menyapa customer dan 

menanyakan kabar untuk 

berbasa basi menggunakan 

bahasa Indonesia. 

Berdasarkan pengakuan SR 

Desi, karena dia belum 

menguasai product 

knowledge maka saat 

presentasi dia biasanya 

akan menjelaskan sambil 

menunjukkan unit atau 

brosur. 

Sumber : Diolah kembali, 2013 
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Menurut Hari Jap dan Edwin Satyadi (2010:14) seorang SR yang baik 

dan berkualitas harus senang menerima keberatan yang bersifat memberi sinyal 

pembelian. Jika customer menyatakan keberatan-keberatannya terhadap produk 

yang ditawarkan, maka menjadi tugas SR untuk menggali dan bertanya lebih 

lanjut mengenai kebutuhan customer lalu membantu customer mencari jalan 

keluar. Pada fase ini SR pun dituntut untuk menunjukkan kemampuan negosiasi 

yang diperlihatkan melalui cara berkomunikasi dengan customer. 

Pada tahap terakhir yaitu after sales service atau layanan purna jual, 

menurut Hari Jap dan Edwin Satyadi (2010), mengingatkan customer untuk 

melakukan service rutin bisa menciptakan hubungan baik dan keuntungan bagi 

SR jika customer tersebut bisa memberikan referensi secara effortless. Strategi 

komunikasi yang dilakukan SR pada tahap handling objection & negotiation 

dan after sales service dapat dilihat pada tabel 5.5 di bawah ini. 

 

Tabel 5.5 

Strategi Komunikasi Tahap Handling Objection &Negotiation 

dan After Sales Service 

No. Sales 

Representatif 

Strategi Komunikasi 

Handling Objection 

&Negotiation 

After Sales Service 

1. Darnia 

Ekawati 

Berdasarkan pengalaman 

kerja SR Nia selama ini, ia 

akan menanggapi keberatan 

customer dengan cara 

mendengarkan tanpa menyela 

pembicaraan customer 

kemudian memberikan saran 

yang tetap bersifat membujuk 

untuk melakukan pembelian  

Berdasarkan pengalaman 

kerja informan, untuk 

menjaga hubungan baik 

dengan customer yang lalu 

ia tetap memberikan 

perhatian dengan cara 

mengingatkan service rutin, 

mengirimkan pesan saat 

ada promo atau produk baru  
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No. Sales 

Representatif 

Strategi Komunikasi 

Handling Objection 

&Negotiation 

After Sales Service 

  namun agar tidak terkesan 

memaksa, ia akan 

meyarankan customer untuk 

memikirkan keputusannya 

dulu tanpa terburu-buru. 

Memberi waktu customer 

untuk berpikir tetapi juga 

tetap menghubungi untuk 

follow up mengenai 

keputusan pembelian. Nomor 

handphone pun tidak pernah 

diganti agar customer mudah 

menghubungi SR Nia 

sewaktu-waktu. 

di Honda, dan mengirimkan 

ucapan selamat pada hari 

raya melalui telepon, sms, 

atau bbm. Untuk customer 

yang telah melakukan 

pembelian lebih dari dua 

kali SR Nia akan 

mengirimkan parsel secara 

pribadi kepada customer 

tersebut. 

2. Yetty Hartoyo Berdasarkan pengalaman kerja 

informan, saat customer sedang 

menyampaikan keberatannya SR 

Yetty akan mendengarkan 

kemudian membantu mencari 

jalan keluar dengan cara 

memposisikan diri sebagai 

customer untuk meraih hati dan 

sisi emosional customer. 

Keberatan yang pernah diterima 

oleh SR Yetty adalah mengenai 

ketidaksukaan customer dengan 

bentuk mobil. Untuk mengatasi 

keberatan tersebut SR Yetty 

mengatakan bahwa masalah  

Berdasarkan pengalaman 

kerja informan, untuk 

menjaga hubungan baik 

dengan csutomer ia 

memberikan perhatian 

berupa mengingatkan 

customer untuk melakukan 

service rutin. Atau sekedar 

sms menanyakan kabar atau 

kemungkinan ada kendala 

dari mobil yang sudah 

dibeli. Selain itu juga 

mengirimkan info promo 

dan ucapan selamat saat  
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No. Sales 

Representatif 

Strategi Komunikasi 

Handling Objection 

&Negotiation 

After Sales Service 

  bentuk itu soal selera tetapi dia 

akan menyebutkan keunggulan 

produk mobil tersebut untuk 

menutupi kekurangan dari 

produk itu. 

peringatan hari raya. 

3. Armando D. 

Christiono 

Berdasarkan pengalaman 

kerja informan, SR Armando 

menyatakan bahwa ketika 

customer mengatakan 

keberatannya dia akan 

mendengarkan kemudian 

membantu mencarikan jalan 

keluar tetapi tetap 

mengarahkan customer untuk 

melakukan pembelian tapi 

diselingi dengan sedikit 

humor yang sopan dan 

memberikan waktu untuk 

berpikir agar customer tidak 

merasa dipaksa. Saat 

customer berpikir, SR 

Armando akan tetap menjalin 

komunikasi untuk memfollow 

up mengenai keputusan 

pembelian melalui telepon 

atau bertemu langsung. 

Berdasarkan pengalaman 

kerja informan, SR 

Armando mengatakan 

untuk menjaga hubungan 

baik dengan customer dia 

selalu melakukan kontak 

dengan customer melalui 

telepon, sms atau bbm. 

Sekedar menanyakan kabar 

atau memberikan info 

mengenai promo yang ada 

di Honda. Terkadang juga 

mampir di rumah customer 

menjalin tali silaturahmi. 

4. D. Agus Panji 

Indra 

SR Indra akan mendengarkan 

semua keberatan yang  

Berdasarkan pengalaman 

kerja informan, SR Indra  
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No. Sales 

Representatif 

Strategi Komunikasi 

Handling Objection 

&Negotiation 

After Sales Service 

  disampaikan oleh customer 

kemudian membantu mencari 

jalan keluar. Keberatan yang 

pernah diterima oleh SR Indra 

adalah masalah ketersediaan 

barang yang diinginkan 

customer. Untuk mengatasi 

keberatan tersebut, SR Indra 

akan menjanjikan waktu 

perkiraan akan ketersediaan 

barang yang diinginkan. 

menjaga hubungan baik 

dengan customer dengan 

mengingatkan customer 

untuk melakukan service 

rutin. Kemudian 

memberikan info produk 

baru Honda dan promonya 

melalui telepon, sms, bbm 

atau juga ke rumah 

customer secara langsung. 

5. Yusuf Nur Berdasarkan pengalaman 

kerja informan, ketika 

customer menyampaikan 

keberatannya SR Ucup akan 

mendengarkannya sambil 

menyelingi dengan candaan 

agar suasana tidak kaku 

kemudian memberikan usulan 

jalan keluar dari keberatan 

yang disampaikan tetapi tetap 

membujuk customer untuk 

melakukan pembelian. 

Berdasarkan pegalaman 

kerja infroman, SR Ucup 

tetap menjalin tali 

silaturahmi dengan semua 

customernya dengan cara 

sekedar menyapa melalui 

telepon, sms atau bbm. 

Mengajak makan hanya 

untuk sekedar berbincang-

bincang. 

6. Rina D. Maria Berdasarkan pengalaman SR 

Rina, dia akan menanggapi 

keberatan dengan cara tetap 

mendengarkan kemudian 

mencoba memposisikan diri  

Berdasarkan pengalaman 

informan, untuk menjaga 

hubungan baik dengan 

customer ia akan tetap 

mengingatkan untuk  
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No. Sales 

Representatif 

Strategi Komunikasi 

Handling Objection 

&Negotiation 

After Sales Service 

  sebagai customer dengan 

harapan dapat mengambil hati 

customer kemudian setelah 

itu dia akan memberikan 

saran yang tetap 

mengarahkan customer untuk 

melakukan pembelian tanpa 

terkesan memaksa. 

melakukan service rutin 

kemudian memberikan info 

mengenai produk baru 

melalui sms. 

7. Andy Winardi Berdasarkan pengalaman SR 

Andy, kebanyakan keberatan 

yang dia terima adalah 

mengenai masalah harga, 

karena itu biasanya dia akan 

tetap mendengarkan dulu 

keluhan konsumen kemudian 

memberikan usulan sebagai 

jalan keluar dengan membeli 

secara kredit. 

Untuk menjaga hubungan baik 

dengan customer yang sudah 

lalu, SR Andy akan 

menghubungi melalui sms 

atau bbm untuk mengingatkan 

service rutin atau sekedar “say 

hello” menanyakan apakah 

ada keluhan tentang mobilnya. 

Selain itu ia juga selalu 

mengirimkan pesan ucapan 

selamat pada saat peringatan 

hari raya atau ulang tahun 

customer melalui sms atau 

bbm. 

8. Desi Berdasarkan pengalaman SR 

Desi, karena dia belum punya 

banyak pengalaman maka 

ketika ada customer yang 

menyampaikan keberatannya 

maka dia akan mendengarkan 

dulu kemudian mencoba 

Berdasarkan pengakuan 

informan, dia baru menjual 

satu unit dan untuk menjaga 

agar hubungannya tetap 

baik dengan csutomer dia 

mengingatkan customernya 

untuk melakukan service 
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membantu mencari jalan 

keluar dengan memberikan 

sedikit usulan. 

bulanan via sms atau 

telepon. 

Sumber: Diolah kembali, 2013 

 

5.4  Pembahasan dan Analisa Strategi Komunikasi Sales Representatif 

Dari hasil penelitian, SR harus mempunyai kemampuan dan strategi 

komunikasi untuk menjalankan tugas dan fungsinya (Sihite, 2000). Menurut 

Hari Jap dan Edwin Satyadi (2010:10), kemampuan berkomunikasi SR ini 

ditunjukkan dalam proses penjualan atau sales cycle pada tahap planning, 

approaching/making appointment, prospecting, presentation, handling 

objection and negotiation, dan after sales service. Pada sub 5.3 telah dijabarkan 

strategi komunikasi yang dilakukan oleh sales representatif Honda Salatiga 

Jaya satu per satu.  

Dari hasil penjabaran hasil wawancara dengan seluruh Sales 

Representatif (SR) Honda Salatiga Jaya dapat dikatakan bahwa latar belakang 

pendidikan dan pengalaman kerja seseorang sebelum menjadi SR di Honda 

tidak berpengaruh besar pada prestasi kerjanya di Honda, yang berpengaruh 

adalah seberapa lamanya dia telah bekerja di Honda. Hal ini dapat dilihat dari 

pengalaman kerja SR Yetty dan SR Andy yang merupakan lulusan D3 dan 

SMA yang tidak memiliki pengalaman kerja tetapi karena dia telah lama 

bekerja di Honda selama empat dan 1,5 tahun, dia tetap dapat menjalankan 

tugasnya sebagai SR Honda dengan baik seperti SR Armando dan SR Indra 

yang merupakan lulusan S1. 

Dengan dibekali pengetahuan produk yang diajarkan lewat training yang 

diadakan Honda Pusat pada awal bergabungnya SR ke Honda dan melalui 

Internal Dealer Training (IDT) yang diadakan oleh masing-masing cabang 

dealer ketika ada perubahan pada produk, serta pengajaran ilmu selling skill dari 

perusahaan Honda yang dilakukan dengan permainan role play dimana SR akan 
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berpura-pura meng-handle customer yang diperankan oleh sesama SR, serta 

pengalaman kerja selama di Honda, mereka dapat mencari customer, 

menjelaskan produk, mengatasi keberatan customer, membujuk sehingga 

customer melakukan pembelian dan tetap berhubungan baik dengan customer. 

Pada tahap planning semua SR mendapatkan perlakukan yang sama dari 

perusahaan. Hanya khusus SR Desi yang baru bergabung selama tiga bulan 

dengan HSJ belum mendapatkan training awal dari Honda Pusat karena pihak 

HSJ masih menunggu SR baru lainnya yang akan bergabung. Tetapi SR Desi 

telah mendapatkan ilmu selling skill yang diadakan oleh HSJ setiap bulan dan 

sedikit pengetahuan mengenai produk dari teman sesama SR sehingga dia 

memiliki modal untuk menjalankan tugasnya. 

Customer Honda didapat dari hasil pemasangan iklan di surat kabar dan 

spanduk, referensi kerabat, pameran, atau memang seseorang yang datang 

secara sengaja ke dealer untuk melihat produk Honda. Selain itu juga dari hasil 

kanvasing yang dilakukan oleh SR Lapangan di area segmen HSJ. Kegiatan 

kanvasing ini dilakukan menggunakan kendaraan pribadi SR berupa sepeda 

motor atau mobil, dan untuk menentukan customer yang akan ditawari produk 

Honda SR mengaku bahwa selain berdasarkan penampilan seseorang dan 

bentuk rumah yang terlihat mewah tetapi juga berdasarkan feeling SR pribadi 

karena customer tidak hanya bisa dilihat dari bentuk luarnya saja. 

Menurut Hari Jap dan Edwin Satyadi (2010:10), pada tahap 

approaching / making appointment adalah langkah pertama SR berkomunikasi 

dengan customer dan dari hasil penelitian, strategi yang digunakan oleh seluruh 

SR berbeda-beda. Sebagian dari mereka membuat janji untuk bertemu dengan 

customer lagi secara langsung ketika saat itu memang dalam kondisi sedang 

bertemu customer saat pameran atau customer datang ke show room. Tetapi 

untuk customer yang lainnya, SR akan membuat janji bertemu melalui media 

telepon, sms (short message system) ataupun BBM (blackberry messenger). 

Pada kasus tertentu, ada customer yang sulit dihubungi atau tidak menjawab 
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panggilan SR karena itu, SR akan langsung datang ke rumah customer secara 

tiba-tiba untuk bertemu seperti yang dilakukan oleh SR Armando dan SR Indra. 

Saat bertemu dengan customer pun semua SR memiliki cara yang sama yaitu 

mereka selalu menyapa dengan ramah dan memperkenalkan diri. Pakaian yang 

mereka kenakan pun selalu seragam Honda atau pakaian berkerah yang rapi dan 

sopan tetap dengan membawa nametag Honda. Ternyata hal ini memang 

peraturan yang ditetapkan oleh perusahan, hal ini dibenarkan oleh Bp. Daniel 

Goenawan selaku Sales Manager pada wawancara tanggal 21 Mei 2013. 

Menurut Hari Jap dan Edwin Satyadi (2010:10) pada saat presentation, 

SR harus dapat mengemas pesan secara concise yaitus seringkas mugkin, 

menggunakan visual berupa gambar, grafik, atau tulisan, dan emotional, yaitu 

dengan menggunakan nada bicara emosional yang mampu meraih sisi 

emosional calon pembeli. Berdasarkan hasil penelitian, strategi yang dilakukan 

oleh SR pada saat presentasi bermacam-macam, ada yang menjelaskan secara 

ringkas diselingi dengan candaan seperti SR Indra dan SR Armando tetapi juga 

ada yang menjelaskan dan memberikan informasi secara keseluruhan seperti SR 

Andy. Tetapi mereka semua menjelaskan dengan menunjukkan gambar visual 

berupa brosur atau produk asli yang ditawarkan. Berdasarkan observasi peneliti, 

SR juga berbicara dengan nada emosional, maksudnya adalah nada yang 

terdengar tidak datar tetapi terkadang keras dan terkadang terdengar lembut 

tergantung pada point yang ingin ditekankan oleh SR. 

Seorang SR yang baik dan berkualitas harus senang menerima keberatan 

yang sifatnya memberi sinyal pembelian (Hari Jap dan Edwin Satyadi, 2010:11) 

karena itu, ketika menghadapi keberatan customer semua SR harus memberikan 

kesempatan customer untuk berbicara dan mereka mendengarkan keberatan 

tersebut dengan baik. Berdasarkan pengakuan informas, kebanyakan keberatan 

yang disampaikan adalah mengenai harga, ketersediaan barang, dan bentuk 

mobil. Setelah mendengarkan keberatan customer, SR pun akan mencoba 

memberikan saran kepada customer dengan cara memposisikan diri sebagai 
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customer seperti yang dilakukan oleh SR Yetty dan SR Rina. Untuk mengatasi 

keberatan harga, SR biasanya akan menyarankan customer untuk melakukan 

pembelian secara kredit sedangkan untuk masalah ketersediaan barang, SR akan 

memberikan dan menjanjikan waktu perkiraan ketersediaannya barang tersebut, 

dan untuk keberatan mengenai bentuk mobil, SR akan mencoba menutupi 

kelemahan bentuk model tersebut dengan menyebutkan kelebihan-kelebihan 

lain dari produk mobil yang diinginkan. Ketika menyampaikan saran SR tidak 

boleh kelihatan memaksa karena itu, seperti yang SR Nia lakukan dia 

memberikan waktu kepada customer untuk memikirkan sarannya dengan baik 

sehingga tidak terjadi penyesalan. Pada saat customer diberikan waktu untuk 

berpikir maka hubungan komunikasi ini tidak terhenti begitu saja. SR akan tetap 

menghubungi customer melalui telepon atau bertemu langsung untuk mem-

follow up hasil negosiasi sebelumnya sampai pada akhirnya keputusan 

pembelian ditetapkan. Waktu yang diperlukan untuk dapat sampai pada akhir 

keputusan pembelian ini tidaklah singkat, bahkan bisa sampai berbulan-bulan 

karena itu, SR harus tetap menjaga hubungan baik melalui komunikasi yang 

pada kenyataan tidak bisa dilakukan hanya secara tatap muka. Maka SR tidak 

akan mengganti-ganti nomor telepon atau handphone mereka agar memudahkan 

customer untuk dapat menemukan mereka untuk bertanya mengenai informasi 

seputar produk atau memberitahukan keputusan pembelian. 

Pada tahap after sales service, strategi yang dilakukan oleh seluruh SR 

tidak jauh berbeda. Mereka tetap melakukan komunikasi walaupun tidak sering 

melalui telepon, sms, atau bbm. Sekedar menanyakan kabar, mengingatkan 

untuk service rutin, menanyakan ada keluhan atau kendala apa pada mobil yang 

telah dibeli, dan memberikan info promo dari Honda untuk produk lainnya serta 

mengucapakan ucapan selamat pada saat peringatan hari raya. Khusus yang SR 

Nia lakukan dengan memberikan parsel pada saat Lebaran atau Natal hal itu 

dapat memberikan kesan baik pada customer tidak hanya tentang pribadi SR 

Nia sendiri tetapi juga mengenai perusahaan Honda. 


