
LAMPIRAN 2 
TRANSKRIP WAWANCARA 

 
Narasumber 1 
Nama : Armando David Christiono 
Pendidikan Terakhir : S1 Ekonomi Manajemen 
Posisi : SR Lapangan  
Lama Bekerja sbg SR di Honda : 3,5 tahun 

 
1. Apakah Anda diberi target penjualan dari perusahaan? 

Ya, 2 unit per bulan. 
 

2. Bagaimana cara Anda mendapatkan customer? 
Kadang-kadang dapat customer dari hasil kanvasing dan pameran atau dari referensi orang. 
 

3. Bagaimana cara Anda memulai komunikasi dengan customer? 
Tersenyum dan menyapa dengan ramah kemudian saya beri brosur produk Honda. 
 

4. Bahasa apa yang Anda gunakan saat berkomunikasi dengan customer? 
Tergantung dengan customer yang ditemui. Kalau orang tua kita menggunakan bahasa indonesia 
yang sopan, kalau anak muda ya bahasa sehari-hari yang santai tapi tetap sopan dan nggak pake 
kata-kata kasar, dan tanpa membedakan ras, untuk customer orang tua yang keturunan jawa saya 
biasanya menggunakan bahasa krama jawa.  
 

5. Apakah Anda juga menggunakan bahasa tubuh saat berkomunikasi dengan customer? 
Tentu saja. 
 

6. Jika iya, bahasa tubuh seperti apa yang Anda gunakan? 
Senyuman. Saya selalu tersenyum saat berbicara dengan customer, saya juga menggunakan tangan 
saya untuk menunjuk bagian-bagian produk saat menjelaskan. Selain itu saya juga selalu 
bersalaman saat bertemu dan berpisah dengan customer. Kadang-kadang juga menepuk pundak 
supaya rasanya lebih dekat dengan customer. 
 

7. Pakaian apa yang Anda kenakan saat bertemu dengan customer? 
Seragam kalau pas jam kerja. Di luar jam kerja ya yang penting rapi dan sopan 
 

8. Bagaimana cara Anda membuat janji bertemu dengan customer? 
By phone, biasanya saya telepon atau sms atau BBM. Kalau nggak ada tanggapan ya saya dadakan 
langsung datang ke rumah customer. 

 
9. Apakah Anda menguasai produk yang Anda tawarkan? 

Sangat menguasai 
 
10. Bagaimana cara Anda mengenal produk yang Anda tawarkan? 

Lewat training yang diadakan oleh Honda, ada Brush Up & Product Knowledge dan IDT (Internal 
Dealer Training). Di situ kita ajarkan untuk mengenal dan memahami produk Honda. 

 
 
 
 



11. Apakah SR juga diajarkan cara menjual oleh perusahaan? 
Iya. Ada training selling skill dan kami kadang-kadang juga melakukan role play. Role play itu 
kami latihan melayani customer dengan sesama SR dari mulai menawarkan sampai menanggapi 
keberatan customer. 
 

12. Bagaimanakah strategi Anda saat mempresentasikan produk sehingga customer dapat menangkap 
informasi yang Anda sampaikan? 
Semenarik mungkin supaya customer nggak bosen. Biasanya saya selingi dengan gojek-gojek 
(humor) atau biar customer lebih yakin saya ajak test drive langsung. 
 

13. Apakah ada customer yang minta dijelaskan tentang produk tetapi tidak mau ditemui? Bagaimana 
cara Anda menyikapinya? 
Ada. Customer yang mau tau info tapi ga mau diajak ketemuan, jadi ya mau nggak mau saya 
jelaskan lewat telepon atau sms dan bbm. 
 

14. Apakah ada aturan dalam menawarkan produk? 
Yang utama kita tidak boleh menjelek-jelek kan produk pesaing, yang lainnya bebas. Pada intinya, 
apapun caranya yang penting bisa deal. 
 

15. Apakah Anda pernah mendapati keluhan dan keberatan dari customer? 
Wah, sering. 
 

16. Bagaimana cara Anda menanggapi keluhan dan keberatan tersebut? 
Menjadi pendengar yang baik, kemudian saya mencoba menawarkan solusi dari semua keberatan 
yang customer sampaikan. Tentu saja tetap dengan bersikap ramah dan tidak memaksa.  
 

17. Bagaimana cara Anda menjaga hubungan dengan customer selama belum terjadi keputusan 
pembelian? 
Follow up, saya tetap kontak by phone tp tidak terlalu sering. Tarik ulur begitulah, yang penting 
jangan sampai lupa dengan saya. 
 

18. Bagaimana cara Anda menjaga hubungan baik dengan customer, baik setelah terjadi/tidak terjadi 
proses pembelian? 
Tetap keep in touch sekedar menanyakan kabar by phone juga bercandaan jadi customer tidak 
merasa dipaksa untuk harus membeli, memberikan info kalau ada promo, mampir ke rumah 
customer kalau kebetulan lewat, dan mengingatkan untuk service berkala buat customer yang 
sudah beli. 
 

19. Apakah ada persyaratan khusus untuk menjadi SR Honda? 
Kreatif, percaya diri, dan mau belajar.  
 

20. Menurut Anda apa peran SR bagi perusahaan Honda sendiri? 
Kami adalah kaki dan tangan perusahaan. Kalau kami nggak bergerak dan nggak njalankan tugas 
dengan seharusnya maka perusahaan pun tidak bisa berjalan. 

 
 
 
 
 
 
 



Narasumber 2 
Nama : Andy Winardi 
Pendidikan Terakhir : SMA 
Posisi : SR Lapangan 
Lama Bekerja sbg SR di Honda : 1,5 tahun 

 
1. Apakah Anda diberi target penjualan dari perusahaan? 

Iya, 2 unit per bulan. 
 

2. Bagaimana cara Anda mendapatkan customer? 
Referensi dari kerabat atau customer, canvasing, dan orang-orang yang ditemui di pameran. 
 

3. Bagaimana cara Anda memulai komunikasi dengan customer? 
Menyapa dengan senyuman yang ramah lalu saya berikan brosur produk kami sambil saya ajak 
bicara basa-basi. 
 

4. Bahasa apa yang Anda gunakan saat berkomunikasi dengan customer? 
Tergantung customernya. Kalau orang tua ya formal kalau muda yang informal tapi ya dilihat juga 
dari tipe orang itu sendiri, suka bercanda atau tidak. Yang jelas untuk memulai selalu 
menggunakan bahasa indonesia dulu. 
 

5. Apakah Anda juga menggunakan bahasa tubuh saat berkomunikasi dengan customer? 
Iya. 
 

6. Jika iya, bahasa tubuh seperti apa yang Anda gunakan? 
Gerakan tangan saat menjelaskan, menepuk pundak atau sentuhan fisik lainnya kalau sedang 
bercanda tapi tetap sopan dan menghormati customer. Ekspresi wajah tersenyum dan pandangan 
mata melihat ke customer saat berbicara. 
 

7. Pakaian apa yang Anda kenakan saat bertemu dengan customer? 
Pakai seragam kantor kalau pas jam kantor dan pakaian formal, rapi, sopan saat di luar jam kerja 
yang jelas bawa name tag perusahaan. 
 

8. Bagaimana cara Anda membuat janji bertemu dengan customer? 
Kalau kebetulan pas ketemu customer pas canvassing atau pameran tapi sedang terburu-buru ya 
saya tanya langsung kapan ada waktu kosong? Kalau dapet customer dari referensi ya saya minta 
nomor telpon atau nomer pin BB yang bisa dihubungi, nanti saya telepon atau sms atau BBM. 
 

9. Apakah Anda menguasai produk yang Anda tawarkan? 
Tentu saja. 
 

10. Bagaimana cara Anda mengenal produk yang Anda tawarkan? 
Dari training yang diadakan Honda. Dari awal masuk sudah diajarkan dan stiap ada prubahan dari 
produk juga diadakan training. 

 
11. Apakah SR juga diajarkan cara menjual oleh perusahaan? 

Iya. Kami dilatih pake role play, latihan melayani customer tapi yang jadi customer pura-puranya 
ya sesama SR. 
 
 



12. Bagaimanakah strategi Anda saat mempresentasikan produk sehingga customer dapat menangkap 
informasi yang Anda sampaikan? 
Menerangkan fitur-fitur produk yang customer inginkan sekomplit-komplitnya dengan 
menggunakan brosur serta mengajak customer untuk melihat unit produk secara langsung biar 
customer lebih yakin. 
 

13. Apakah ada customer yang minta dijelaskan tentang produk tetapi tidak mau ditemui? Bagaimana 
cara Anda menyikapinya? 
Ada, ya saya jawab pertanyaannya tergantung customer nghubungi pake apa. Kalo telepon ya saya 
jelaskan lewat telpon. Tapi biasanya saya tetap coba buat ajak ketemuan. 
 

14. Apakah ada aturan dalam menawarkan produk? 
Ada. Tidak boleh menjelek-jelekkan produk kompetitor. Ya boleh membandingkan mengenai 
spesifikasi dan keunggulan teknologi Honda tapi tidak menceritakan kelemahan produk 
kompetitor. 
 

15. Apakah Anda pernah mendapati keluhan dan keberatan dari customer? 
Sering sekali, terutama masalah harga dan sparepart mobil mahal. 
 

16. Bagaimana cara Anda menanggapi keluhan dan keberatan tersebut? 
Ya saya dengarkan dulu, kalau masalah harga nanti saya sarankan untuk kredit dengan harapan 
bisa mengurangi tingkat keberatan. Kalau masalah sparepart ya saya mencoba menjelaskan 
dengan cara memposisikan diri saya sebagai seorang customer, seandainya saya berada di posisi 
customer dengan harga sparepart yang mahal kalau dibandingkan dengan kualitas dan 
keawetannya ya harga itu signifikan. 
 

17. Bagaimana cara Anda menjaga hubungan dengan customer selama belum terjadi keputusan 
pembelian? 
Follow up, dengan cara pendekatan menggali kebutuhan customer. Menanyai kebutuhan atau hal 
yang diinginkan customer bisa diajak ketemu atau telpon atau sms atau bbm tentunya dengan tidak 
mengurangi rasa hormat dan tidak memaksa. 
 

18. Bagaimana cara Anda menjaga hubungan baik dengan customer, baik setelah terjadi/tidak terjadi 
proses pembelian? 
Follow up, menanyakan ada keluhan atau kendala apa? by phone tentunya, lalu memberikan 
ucapan selamat saat hari besar atau hari ultah, memberikan info promo dengan harapan jika 
customer belum mau membeli produk honda mereka bisa memberikan referensi customer yang 
lainnya. 
 

19. Apakah ada persyaratan khusus untuk menjadi SR Honda? 
Asalkan niat dan mau bekerja keras. 
 

20. Menurut Anda apa peran SR bagi perusahaan Honda sendiri? 
SR adalah sesuatu. Kami membawa kontribusi penting untuk perusahaan. Kami menawarkan, 
menjual, dan menjaga citra baik perusahaan. Terkadang saya merasa menjadi SR juga menjadi 
iklan secara tidak langsung. 
 
 
 
 
 



Narasumber 3 
Nama : Yusuf Nur 
Pendidikan Terakhir : D3 
Posisi : SR Lapangan 
Lama Bekerja sbg SR di Honda : 3 tahun 

 
1. Apakah Anda diberi target penjualan dari perusahaan? 

Iya, 2 unit per bulan. 
 

2. Bagaimana cara Anda mendapatkan customer? 
Biasanya saya dapat customer dari hasil canvasing keliling area. 
 

3. Bagaimana cara Anda memulai komunikasi dengan customer? 
Menyapa sambil tersenyum kemudian mempersilahkan melihat unit jika saat itu memang ada unit 
yang ditawarkan dan saya minta nomor telpon yang bisa dihubungi, kalau tidak ya saya berikan 
saja brosur. 
 

4. Bahasa apa yang Anda gunakan saat berkomunikasi dengan customer? 
Bahasa indonesia atau bahasa krama jawa, tergantung dengan customer yang dihadapi.  
 

5. Apakah Anda juga menggunakan bahasa tubuh saat berkomunikasi dengan customer? 
Iya. 
 

6. Jika iya, bahasa tubuh seperti apa yang Anda gunakan? 
Saya menggunakan kedua tangan untuk lebih meyakinkan customer.  Ekspresi wajah juga harus 
serius tapi tetap tersenyum jadi kita tetap terlihat meyakinkan tapi tetep luwes. 
 

7. Pakaian apa yang Anda kenakan saat bertemu dengan customer? 
Seragam Honda atau pakaian rapi dan sopan juga membawa name tag. 
 

8. Bagaimana cara Anda membuat janji bertemu dengan customer? 
Lewat telepon atau saat bertemu langsung ya langsung saya ajak janjian ketemuan. 
 

9. Apakah Anda menguasai produk yang Anda tawarkan? 
Pasti. 
 

10. Bagaimana cara Anda mengenal produk yang Anda tawarkan? 
Belajar saat training product knowledge. 
 

11. Apakah ada training sebelum bekerja? 
Ada. 
 

12. Bagaimanakah strategi Anda saat mempresentasikan produk sehingga customer dapat menangkap 
informasi yang Anda sampaikan? 
Biasanya saat presentasi saya ajak makan malam biar suasananya nggak kaku, lalu saja 
menjelaskan tentang produk yang diinginkan lalu saya ajak test drive. 
 

13. Apakah ada customer yang minta dijelaskan tentang produk tetapi tidak mau ditemui? Bagaimana 
cara Anda menyikapinya? 
Ya ada, ya saya cuma menanggapi njawab pertanyaan lewat telpon atau sms. 
 



14. Apakah ada aturan dalam menawarkan produk? 
Jangan menjelekan produk tetangga.  
 

15. Apakah Anda pernah mendapati keluhan dan keberatan dari customer? 
Sering. 
 

16. Bagaimana cara Anda menanggapi keluhan dan keberatan tersebut? 
Pertama-tama saya menenangkan pihak customer dulu dengan saya ajak bercanda lalu saya 
memberikan saran untuk keberatan yang disampaikan kalau tidak berhasil ya juga ya saya 
temukan dengan supervisor saya. 
 

17. Bagaimana cara Anda menjaga hubungan dengan customer selama belum terjadi keputusan 
pembelian? 
Menjalin silaturahmi atau komunikasi lewat telepon. 
 

18. Bagaimana cara Anda menjaga hubungan baik dengan customer, baik setelah terjadi/tidak terjadi 
proses pembelian? 
Terkadang memberi ucapan selamat atau ultah, atau kalau yang sudah beli mengingatkan untuk 
service berkala. 
 

19. Apakah ada persyaratan khusus untuk menjadi SR Honda? 
Ada, berpenampilan menarik dan punya niat untuk cari uang. 
 

20. Menurut Anda apa peran SR bagi perusahaan Honda sendiri? 
Kami seperti napas bagi perusahaan. Tanpa SR perusahaan tidak bisa hidup. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Narasumber 4 
Nama : Dominicus Agus Panji Indra 
Pendidikan Terakhir : S1 
Posisi : SR Lapangan 
Lama Bekerja sbg SR di Honda : 3,5 tahun 

 
1. Apakah Anda diberi target penjualan dari perusahaan? 

Iya, 2 unit stiap bulannya. 
 

2. Bagaimana cara Anda mendapatkan customer? 
Saya biasanya dapat customer dari referensi, hasil canvasing atau kalau pas ada pameran. 
 

3. Bagaimana cara Anda memulai komunikasi dengan customer? 
Menyapa dan memperkenalkan diri dengan senyuman tentunya supaya customer tidak takut. 
 

4. Bahasa apa yang Anda gunakan saat berkomunikasi dengan customer? 
Saya awali dengan bahasa indonesia, kalau customer juga menggunakan bahasa indo ya saya 
lanjutkan menggunakan bahasa indo. Kalau customer menggunakan bahasa jawa ya saya juga 
menyesuaikan dengan bahasa krama jawa. 
 

5. Apakah Anda juga menggunakan bahasa tubuh saat berkomunikasi dengan customer? 
Tentu saja. 
 

6. Jika iya, bahasa tubuh seperti apa yang Anda gunakan? 
Menggunakan tangan saat menjelaskan tentunya, senyuman, lalu sedikit mendekatkan badan saat 
mendengarkan customer berbicara supaya csutomer tau kalau saya sedang mendengarkan.  
 

7. Pakaian apa yang Anda kenakan saat bertemu dengan customer? 
Seragam Honda atau pakaian berkerah, rapi, dan sopan. 
 

8. Bagaimana cara Anda membuat janji bertemu dengan customer? 
By phone, telepon, sms atau BBM. Semua cara yang bisa menghubungkan saya dengan customer. 
 

9. Apakah Anda menguasai produk yang Anda tawarkan? 
Sangat. 
 

10. Bagaimana cara Anda mengenal produk yang Anda tawarkan? 
Belajar saat training pengenalan product knowledge dan saat IDT setiap ada perubahan pada 
produk. 
 

11. Apakah SR diajarkan cara menjual oleh perusahaan? 
Kami diajarkan selling skill dengan cara melakukan role play dimana kami berpura-pura melayani 
customer yang diperankan oleh sesama SR sendiri.  
 

12. Bagaimanakah strategi Anda saat mempresentasikan produk sehingga customer dapat menangkap 
informasi yang Anda sampaikan? 
Saya jelaskan secara ringkas dan jelas. Pada dasarnya orang-orang sudah tau mengenai produk 
kami jadi kami tinggal menekankan point-point keunggulan produk kami dibanding produk 
pesaing. Biasanya saya selingi dengan humor juga supaya customer tidak bosan. 
 



13. Apakah ada customer yang minta dijelaskan tentang produk tetapi tidak mau ditemui? Bagaimana 
cara Anda menyikapinya? 
Banyak. Ya untuk tetap meninggalkan kesan yang baik ya saya tetap menjelaskan lewat telpon 
atau sms tapi tetap saya coba untuk ajak ketemuan biar lebih jelas untuk penjelasan produknya. 
 

14. Apakah ada aturan dalam menawarkan produk? 
Jangan terlalu memaksa atau mendesak customer juga jangan menjelekan produk pesaing. 
 

15. Apakah Anda pernah mendapati keluhan dan keberatan dari customer? 
Sangat sering. 
 

16. Bagaimana cara Anda menanggapi keluhan dan keberatan tersebut? 
Biasanya saja dengarkan dulu lalu saya membantu mencari jalan keluar dari keberatan tersebut 
dengan cara memposisikan diri saya sebagai customer sehingga customer merasa dimengerti. 
 

17. Bagaimana cara Anda menjaga hubungan dengan customer selama belum terjadi keputusan 
pembelian? 
Saya follow up by phone. Tapi nggak sering-sering juga supaya customer tidak merasa terganggu 
dengan kehadiran saya. 
 

18. Bagaimana cara Anda menjaga hubungan baik dengan customer, baik setelah terjadi/tidak terjadi 
proses pembelian? 
Saya sms atau BBM sewaktu ada hari raya untuk memberikan ucapan atau sewaktu ada promo. 
Untuk yang sudah beli saya sms atau telpo atau BBM untuk service berkala. 
 

19. Apakah ada persyaratan khusus untuk menjadi SR Honda? 
Berpenampilan menarik dan mau bekerja keras. 
 

20. Menurut Anda apakah arti SR bagi perusahaan? 
SR merupakan penjual sekaligus penjaga citra bagi perusahaan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Narasumber 5 
Nama : Darnia Ekawati 
Pendidikan Terakhir : S1 
Posisi : SR Counter 
Lama Bekerja sbg SR di Honda : 4 tahun 

 
1. Apakah Anda diberi target penjualan dari perusahaan? 

Tentu, 4 unit setiap bulan. 
 

2. Bagaimana cara Anda mendapatkan customer? 
Customer saya biasanya dari orang yang memang datang ke show room untuk memberli atau 
service, selain itu juga dari referensi kerabat atau customer yang lama. 
 

3. Bagaimana cara Anda memulai komunikasi dengan customer? 
Saya selalu menyapa dengan tersenyum dan mempersilahkan customer untuk melihat-lihat unit 
yang ada di show room. 
 

4. Bahasa apa yang Anda gunakan saat berkomunikasi dengan customer? 
Bahasa indonesia yang mudah dipahami. 
 

5. Apakah Anda juga menggunakan bahasa tubuh saat berkomunikasi dengan customer? 
Tentu saja. 
 

6. Jika iya, bahasa tubuh seperti apa yang Anda gunakan? 
Tersenyum. Menggerakan tangan mempersilahkan masuk dan melihat unit, berjabat tangan saat 
berkenalan. 
 

7. Pakaian apa yang Anda kenakan saat bertemu dengan customer? 
Seragam Honda. 
 

8. Bagaimana cara Anda membuat janji bertemu dengan customer? 
Karena customer yang saya temui banyak yang datang ke show room ya jadi saya langsung 
tanyakan bisa ketemu lagi kapan.  Kalau yang dari hasil referensi orang saya biasanya telepon 
dulu untuk buat janji. 
 

9. Apakah Anda menguasai produk yang Anda tawarkan? 
Tentu saja. 
 

10. Bagaimana cara Anda mengenal produk yang Anda tawarkan? 
Saya belajar tentang produk pas training Honda. Training dari Honda pusat maupun dari yang 
diadakan dealer sendiri.  
 

11. Apakah SR dilatih menjual oleh perusahaan? 
Ya kami mengadakan role play untuk melatih kemampuan berjualan kami. Di situ kami berpura-
pura menawarkan produk kepada customer yang diwakili oleh teman sesama SR sendiri sampai 
kami menjelaskan dan membujuk customer untuk membeli. 
 
 
 
 



12. Bagaimanakah strategi Anda saat mempresentasikan produk sehingga customer dapat menangkap 
informasi yang Anda sampaikan? 
Saya menjelaskan sambil memperlihatkan unit yang ada di show room. Dengan adanya bentuk 
visual yang nyata itu sangat membantu customer untuk lebih mengerti terlebih kalau mereka mau 
melakukan test drive, mereka bisa langsung merasakan sendiri produk yang kami tawarkan. 
 

13. Apakah ada customer yang minta dijelaskan tentang produk tetapi tidak mau ditemui? Bagaimana 
cara Anda menyikapinya? 
Ada tetapi sangat jarang sekali. Cara saya menyikapi ya saya coba jelaskan sebisanya lewat 
telepon. Kalau bisa ya saya undang untuk datang langsung ke show room untuk melihat unit 
produk nya sendiri. 
 

14. Apakah ada aturan dalam menawarkan produk? 
Tidak boleh menjelek-jelekkan produk kompetitor dan tidak boleh terlalu memaksa. 
 

15. Apakah Anda pernah mendapati keluhan dan keberatan dari customer? 
Sering sekali. 
 

16. Bagaimana cara Anda menanggapi keluhan dan keberatan tersebut? 
Ya saya dengarkan dulu pendapat mereka, lalu saya mencoba mencoba menjelaskan dan 
mencarikan jalan keluar dari keluhan mereka tetapi tetap dengan tidak memaksa. Saya tetap 
menjaga wajah saya untuk tetap tersenyum dan bicara dengan tenang tidak terpancing emosi. 
Kalau memang tidak bisa saya panggilkan manager saya. 
 

17. Bagaimana cara Anda menjaga hubungan dengan customer selama belum terjadi keputusan 
pembelian? 
Saya follow up, by phone saya tanya kabar dan apakah sudah ada keputusan untuk membeli atau 
tidak tetapi tetap dengan sopan. 
 

18. Bagaimana cara Anda menjaga hubungan baik dengan customer, baik setelah terjadi/tidak terjadi 
proses pembelian? 
Ya saya menjalin tali silaturahmi dengan tetap berkomunikasi lewat bbm atau sms untuk 
memberikan info promo, mengucapkan ucapan selamat hari besar atau ulang tahun. Khusus untuk 
customer yang sudah pernah beli produk honda lebih dar 1x biasanya saya telepon saat 
memberikan info dan mengucapkan ucapan selamat. 
 

19. Apakah ada persyaratan khusus untuk menjadi SR Honda? 
Secara khusus tidak ada, hanya kami mencari orang yang memang mau bekerja dan belajar dan 
tidak mudah menyerah karena menghadapi customer yang mau membeli mobil itu tidaklah 
mudah. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Narasumber 6 
Nama : Yetti Haryono 
Pendidikan Terakhir : D3 
Posisi : SR Counter 
Lama Bekerja sbg SR di Honda : 4 tahun 

 
1. Apakah Anda diberi target penjualan dari perusahaan? 

Iya, untuk sales counter 4 unit setiap bulan. 
 

2. Bagaimana cara Anda mendapatkan customer? 
Customer biasanya datang sendiri ke showroom kadang-kadang juga dari hasil referensi orang. 
 

3. Bagaimana cara Anda memulai komunikasi dengan customer? 
Biasanya saya tersenyum dulu lalu mempersilahkan masuk customer yang datang dan saya tanya 
”ada yang bisa dibantu?” 
 

4. Bahasa apa yang Anda gunakan saat berkomunikasi dengan customer? 
Bahasa indonesia, bahasa jawa, tergantung customer yang ditemui. 
 

5. Apakah Anda juga menggunakan bahasa tubuh saat berkomunikasi dengan customer? 
Tentu saja, tersenyum, menggerakan tangan terkadang saya juga menyenggol atau menggandeng 
customer (khusus yang perempuan) saat bercanda. 

 
6. Pakaian apa yang Anda kenakan saat bertemu dengan customer? 

Seragam Honda. 
 

7. Bagaimana cara Anda membuat janji bertemu dengan customer? 
Kalau sewaktu ketemu bisa saya tanya ya saat itu juga kita janjian, kalo ga bisa ya lewat telepon 
atau sms atau bbm. 
 

8. Apakah Anda menguasai produk yang Anda tawarkan? 
Tentu saja. 
 

9. Bagaimana cara Anda mengenal produk yang Anda tawarkan? 
Lewat training yang diadakan honda. Awalnya saat training product knowledge yang diadakan 
dealer Honda se jateng DIY , lalu sekarang stiap ada perubahan pada produk ada IDT di kantor 
sendiri. 
 

10. Apakah SR dilatih untuk berjualan oleh perusahaan? 
Ya, kami mengadakan roleplay untuk melatih dan mengembangkan selling skill kami. 
 

11. Bagaimanakah strategi Anda saat mempresentasikan produk sehingga customer dapat menangkap 
informasi yang Anda sampaikan? 
Saya menjelaskan pakai bahasa indonesia informal sehingga lebih mudah dipahami sambil 
menunjukkan langsung unit nya dan mempersilahkan customer untuk test drive, dan jika masih 
belum ada keputusan pembelian saya bawakan brosur supaya biasa dibaca di rumah. 
 

12. Apakah ada customer yang minta dijelaskan tentang produk tetapi tidak mau ditemui? Bagaimana 
cara Anda menyikapinya? 
Jarang ya.. sekalipun ada ya saya menjelaskan melalui telepon atau sms dan bbm. 
 



13. Apakah ada aturan dalam menawarkan produk? 
Tentu. Tidak boleh menjelekan produk kompetitor, membandingkan tidak apa-apa tapi kalau 
menjelekkan tidak boleh. 
 

14. Apakah Anda pernah mendapati keluhan dan keberatan dari customer? 
Sering sekali. 
 

15. Bagaimana cara Anda menanggapi keluhan dan keberatan tersebut? 
Ya saya dengarkan dulu. Baru saya menjawab dengan sopan tanpa berusaha menggurui atau sok 
dan memberikan alternatif jalan keluar yang tetap saya arahkan untuk membeli produk kami 
tetntunya. 
 

16. Bagaimana cara Anda menjaga hubungan dengan customer selama belum terjadi keputusan 
pembelian? 
Saya follow up lewat telepon. Saya tanya kabar dan bagaimana keputusannya. 
 

17. Bagaimana cara Anda menjaga hubungan baik dengan customer, baik setelah terjadi/tidak terjadi 
proses pembelian? 
Menjalin tali silaturahmi dengan berkomuniikasi lewat telepon, sms atau bbm. Mengingatkan 
untuk service berkala, memberikan ucapan selamat pada awktu hari besar atau ulang tahun, 
kemudian juga memberikan info promo Honda. Untuk customer yang merupakan langganan 
Honda saat hari raya saya mengirimkan parsel. 
 

18. Apakah ada persyaratan khusus untuk menjadi SR Honda? 
Berpenampilan menarik, mau belajar dan bekerja keras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Narasumber 7 
Nama : Rina D Maria 
Pendidikan Terakhir : SMA 
Posisi : SR Lapangan 
Lama Bekerja sbg SR di Honda : 2,5 tahun 

 
1. Apakah Anda diberi target penjualan dari perusahaan? 

Iya, 2 unit per bulan. 
 

2. Bagaimana cara Anda mendapatkan customer? 
Dari hasil kanvasing, pameran dan referensi. 
 

3. Bagaimana cara Anda memulai komunikasi dengan customer? 
Menyapa dan memperkenalkan diri dengan senyuman tentunya supaya customer tidak takut. 
 

4. Bahasa apa yang Anda gunakan saat berkomunikasi dengan customer? 
Bahasa indonesia formal dan informal, tergantung customer yang ditemui. 
 

5. Apakah Anda juga menggunakan bahasa tubuh saat berkomunikasi dengan customer? 
Iya donk 
 

6. Jika iya, bahasa tubuh seperti apa yang Anda gunakan? 
Menggunakan tangan saat menjelaskan tentunya, senyuman, lalu sedikit mendekatkan badan saat 
mendengarkan customer berbicara supaya csutomer tau kalau saya sedang mendengarkan.  
 

7. Pakaian apa yang Anda kenakan saat bertemu dengan customer? 
Seragam Honda atau pakaian kemeja yang rapi dan sopan. 
 

8. Bagaimana cara Anda membuat janji bertemu dengan customer? 
Lewat telepon atau saat bertemu langsung ya langsung saya ajak janjian ketemuan. 
 

9. Apakah Anda menguasai produk yang Anda tawarkan? 
Tentu donk. 
 

10. Bagaimana cara Anda mengenal produk yang Anda tawarkan? 
Belajar saat training tentang produk di kantor. 
 

11. Apakah SR diajarkan cara berjualan oleh kantor? 
Iya. Kami diajarkan selling skill lewat permainan roleplay.  
 

12. Bagaimanakah strategi Anda saat mempresentasikan produk sehingga customer dapat menangkap 
informasi yang Anda sampaikan? 
Semenarik mungkin supaya customer nggak bosen. Biasanya saya selingi dengan gojek-gojek 
(humor) atau biar customer lebih yakin saya ajak test drive langsung. 
 

13. Apakah ada customer yang minta dijelaskan tentang produk tetapi tidak mau ditemui? Bagaimana 
cara Anda menyikapinya? 
Ya saya jelaskan lewat media yang dia gunakan untuk menghubungi saya, biasanya sih kalau 
nggak sms ya telepon. 
 
 



14. Apakah ada aturan dalam menawarkan produk? 
Ada, tidak boleh menjelekan produk kompetitor. 
 

15. Apakah Anda pernah mendapati keluhan dan keberatan dari customer? 
Sering lah. 
 

16. Bagaimana cara Anda menanggapi keluhan dan keberatan tersebut? 
Pertama-tama saya menenangkan pihak customer dulu dengan saya ajak bercanda lalu saya 
memberikan saran untuk keberatan yang disampaikan kalau tidak berhasil ya juga ya saya 
temukan dengan supervisor saya. 
 

17. Bagaimana cara Anda menjaga hubungan dengan customer selama belum terjadi keputusan 
pembelian? 
Saya follow up by phone. Tapi nggak sering-sering juga supaya customer tidak merasa terganggu 
dengan kehadiran saya. 
 

18. Bagaimana cara Anda menjaga hubungan baik dengan customer, baik setelah terjadi/tidak terjadi 
proses pembelian? 
Saya sms atau BBM sewaktu ada hari raya untuk memberikan ucapan atau sewaktu ada promo. 
Untuk yang sudah beli saya sms atau telopn atau BBM untuk service berkala. 
 

19. Apakah ada persyaratan khusus untuk menjadi SR Honda? 
Sehat jasmani rohani, berpenampilan menarik, pinter ngomong. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Narasumber 8 
Nama : Desi 
Pendidikan Terakhir : SMK 
Posisi : SR Lapangan  
Lama Bekerja sbg SR di Honda : 3 bulan 

 
1. Apakah Anda diberi target penjualan dari perusahaan? 

Ya, 2 unit per bulan. 
 

2. Bagaimana cara Anda mendapatkan customer? 
Selama ini saya dapat dari hasil pameran dan referensi orang. 
 

3. Bagaimana cara Anda memulai komunikasi dengan customer? 
Saya sapa dan saya berikan brosur dengan ramah dan tersenyum. 
 

4. Bahasa apa yang Anda gunakan saat berkomunikasi dengan customer? 
Bahasa indonesia informal. 
 

5. Apakah Anda juga menggunakan bahasa tubuh saat berkomunikasi dengan customer? 
Kadang-kadang. 
 

6. Jika iya, bahasa tubuh seperti apa yang Anda gunakan? 
Senyum, dan menggerakan tangan. 
 

7. Pakaian apa yang Anda kenakan saat bertemu dengan customer? 
Seragam honda atau pakaian yang rapi dan sopan. 
 

8. Bagaimana cara Anda membuat janji bertemu dengan customer? 
Lewat telepon kalo ga tidak diangkat ya sms. 
 

9. Apakah Anda menguasai produk yang Anda tawarkan? 
Tidak terlalu. Masih sering lupa karna saya masih baru. 
 

10. Bagaimana cara Anda mengenal produk yang Anda tawarkan? 
Lewat training yang diadakan kantor. 
 

11. Apakah SR diajarkan cara berjualan oleh perusahaan? 
Kami diajari roleplay, untuk berlatih menawarkan, menjelaskan produk ke customer yang 
diperankan sesama SR . 
 

12. Bagaimanakah strategi Anda saat mempresentasikan produk sehingga customer dapat menangkap 
informasi yang Anda sampaikan? 
Saya berikan brosur untuk mereka lihat dan saya ajak melihat produknya, karna saya belum begitu 
menguasai produk honda jadi biasanya saya mengajak teman sesama SR saat menjelaskan produk 
ke customer. 
 

13. Apakah ada customer yang minta dijelaskan tentang produk tetapi tidak mau ditemui? Bagaimana 
cara Anda menyikapinya? 
Belum pernah. 
 
 



14. Apakah ada aturan dalam menawarkan produk? 
Tidak boleh menjelekkan produk pesaing. 
 

15. Apakah Anda pernah mendapati keluhan dan keberatan dari customer? 
Pernah. 
 

16. Bagaimana cara Anda menanggapi keluhan dan keberatan tersebut? 
Saya dengarkan lalu saya operkan ke supervisor saya, karena saya masih baru jadi saya belum 
begitu bisa menanggapi. 
 

17. Bagaimana cara Anda menjaga hubungan dengan customer selama belum terjadi keputusan 
pembelian? 
Ya saya follow up lewat sms atau telepon. 
 

18. Bagaimana cara Anda menjaga hubungan baik dengan customer, baik setelah terjadi/tidak terjadi 
proses pembelian? 
Saya ingatkan untuk service  atau saya tanya ada keluhan apa dari produk itu. 
 

19. Apakah ada persyaratan khusus untuk menjadi SR Honda? 
Berpenampilan menarik dan mau bekerja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Narasumber 9 
Nama : Daniel Gunawan 
Pendidikan Terakhir : S1 
Posisi : Sales Manager 
Lama Bekerja sbg SR di Honda : 3 tahun 

 
1. Apakah SR diberi target penjualan dari perusahaan? 

Iya, untuk SR Lapangan 2 unit per bulan, untuk SR Counter 4 unit per bulan masing-masing SR. 
 

2. Bagaimana cara Anda mendapatkan customer? 
Biasanya customer ada yang datang langsung ke showroom, ada juga yang datang ke pameran 
kalau sedang ada pameran, tapi juga dari hasil canvasing sales itu sendiri atatu referensi dari 
orang. 
 

3. Bagaimana cara Anda memulai komunikasi dengan customer? 
Dimulai dengan menyapa dan memperkenalkan diri dengan ramah dan selalu senyum. 
 

4. Bahasa apa yang Anda gunakan saat berkomunikasi dengan customer? 
Bahasa Indonesia. 
 

5. Apakah Anda juga menggunakan bahasa tubuh saat berkomunikasi dengan customer? Jika iya, 
bahasa tubuh seperti apa yang Anda gunakan? 
Iya, gerakan tangan, ekspresi wajah dan intonasi suara harus yang enak dan menyenangkan dan 
jangan meremehkan customer. 
 

6. Pakaian apa yang Anda kenakan saat bertemu dengan customer? 
Seragam Honda atau kemeja yang rapi dan sopan. 
 

7. Bagaimana cara Anda membuat janji bertemu dengan customer? 
By phone atau secara langsung saat bertemu customer. 
 

8. Apakah Anda menguasai produk yang Anda tawarkan? 
Tentu saya sangat menguasai. 
 

9. Bagaimana cara Anda mengenalkan produk yang Anda tawarkan kepada SR? 
Saya kirim SR untuk training pengenalan product knowledge ke honda pusat di Semarang dan 
mengadakan IDT  di kantor setiap ada perubahan pada produk yang ditawarkan. 
 

10. Apakah SR diajari cara berjualan oleh perusahaan? 
Iya. Kami mengadakan permainan roleplay untuk mengasah selling skill para SR. Mereka akan 
berlatih menawarakan, menjelaskan, membujuk bahkan menangani keluhan customer yang 
diperankan oleh sesam SR sendiri. 
 

11. Bagaimanakah strategi Anda saat mempresentasikan produk sehingga customer dapat menangkap 
informasi yang Anda sampaikan? 
Saya jelaskan sambil menunjukkan unit nya secara langsung dan saya ajak test drive. 
 

12. Apakah ada customer yang minta dijelaskan tentang produk tetapi tidak mau ditemui? Bagaimana 
cara Anda menyikapinya? 
Ada, ya kami jelaskan lewat telpon, sms atau bbm. Kalau kami tau rumahnya ya kami antarkan 
brosur supaya bisa dipelajari sendiri. 



13. Apakah ada aturan dalam menawarkan produk? 
Tidak boleh menjelekan produk kompetitor dan jangan terlalu memaksa customer. 
 

14. Apakah Anda pernah mendapati keluhan dan keberatan dari customer? 
Sering 
 

15. Bagaimana cara Anda menanggapi keluhan dan keberatan tersebut? 
Ya saya dengarkan dulu lalu saya beri penjelasan dan menyarankan beberapa usulan jalan keluar 
tanpa meremehkan customer dengan cara memposisikan diri saya sebagai customer. 
 

16. Bagaimana cara Anda menjaga hubungan dengan customer selama belum terjadi keputusan 
pembelian? 
Keep in contact aja. Tegur sapa by phone atau saya ajak makan malam, memberikan kesan yang 
baik bagi customer. 
 

17. Bagaimana cara Anda menjaga hubungan baik dengan customer, baik setelah terjadi/tidak terjadi 
proses pembelian? 
Tegur sapa by phone, memberikan info promo dan mengingatkan service. 
 

18. Apakah ada persyaratan khusus untuk menjadi SR Honda? 
Berpenampilan menarik, percaya diri, mau belajar, dan mau bekerja keras. 
 

19. Menurut Anda apakah arti SR bagi perusahaan? 
SR adalah komponen penting dalam perusahaan. Jika mereka tidak menjalankan tugasnya maka 
pekerja di bagian lain pun tidak punya hal yang bisa dikerjakan. SR selain menjual, mereka juga 
menjadi PR bagi perusahaan. Mereka membawa citra perusahaan dan menghubungkan perusahaan 
dengan customer maka dari itu SR harus pintar menjaga hubungan baik dengan customernya.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAMPIRAN 3 
DOKUMENTASI 

 

 
  

Sales Representatif Honda Beserta Manager 
 
 

       
Saat DO Brio ke rumah customer Saat pameran di Bank Mandiri 
 
 

  
Saat Pameran di Toko Laris Ambarawa Saat pameran di Toko Ada Baru



LAMPIRAN 1 
CODING HASIL WAWANCARA 

 
 
No. Nama Planning Approaching & 

making 
appointment 

Prospecting (Meet 
the Prospect) 

Presentation Handling Objection 
& Negotiation 

After Sales 
Service 

1. Daniel 
Gunawan 

SR diberikan target 
penjualan per bulan, 
yaitu SR lapangan 2 
unit dan SR counter 4 
unit masing-masing 
SR. 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. 
 

Tidak ada pembedaan 
dalam memilih 
customer. Customer 
didapat dari hasil 
canvassing, pameran 
(kalau sedang 
diadakan), referensi 
orang, atau memang 
customer yang dating 
sendiri ke showroom. 
Membuat janji 
bertemu dengan 
menggunakan telepon 
atau handphone, bisa 
sms atau bbm 
customer. 

Saat bertemu 
memulai 
percakapan dengan 
menyapa dan 
memperkenalkan 
diri menggunakan 
bahasa indonesia 
dan mengenakan 
seragam Honda 
atau kemeja yang 
rapi dan sopan. 

Menjelaskan dengan 
menunjukkan unit 
secara langsung dan 
diselingi dengan 
candaan. Penjelasan 
menggunakan bahasa 
Indonesia informal 
yang sopan didukung 
dengan intonasi yang 
tidak memaksa, 
ekspresi wajah 
tersenyum, dan gerakan 
tubuh seperti gerakan 
tangan, jabat tangan, 
dan tepukan ringan. 
 

Saat customer 
mengatakan keluhan 
dan keberatannya 
kami mendengarkan 
dengan seksama 
dengan mendekatkan 
badan sedikit lebih 
dekat supaya 
customer merasa 
didengarkan 
kemudian kami 
memberikan saran 
atas keberatannya 
tersebut dengan tetap 
tersenyum dan tanpa 
nada memaksa. 
 

Memberikan 
perhatian dengan 
memberikan 
ucapan saat hari 
raya atau hari 
ulang tahun, 
memberikan info 
promo, dan 
mengingatkan 
untuk service 
berkala melalui 
telepon, sms, 
ataupun BBM. 

2. David 
Armando 
Christiono 

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 

Customer bisa siapa 
saja dan bisa didapat 
darimana saja. Dari 
hasil canvassing , 
pameran, dan 
referensi orang. 
Untuk membuat janji 
bertemu 
menggunakan media 
telepon dan 
handphone dengan 

Saat bertemu 
dengan customer 
menggunakan 
seragam atau 
pakaian rapi, sopan, 
dan membawa 
name tag Honda 
kemudian menyapa 
dengan senyuman 
dan 
memperkenalkan 

Menjelaskan secara 
ringkas dan jelas 
menggunakan bahasa 
Indonesia atau bahasa 
jawa yang sopan 
diselingi dengan humor 
supaya tidak bosan. 
Dan juga menggunakan 
gerakan tangan dan 
tubuh seperti 
mengangguk, 

Kami menjadi 
pendengar yang baik 
atas keluhan dan 
keberatan customer 
dengan tetap 
tersenyum kemudian 
mecoba memberikan 
beberapa saran 
sebagai jalan keluar 
dari keberatan 
customer tanpa nada 

Memberikan 
perhatian dengan 
memberikan 
ucapan saat hari 
raya atau hari 
ulang tahun, 
memberikan info 
promo, dan 
mengingatkan 
untuk service 



didapat dari 
permainan role play 
setiap bulan. 

cara sms atau BBM. diri dengan sopan 
menggunakan 
bahasa indonesia 
atau bahasa jawa 
krama. 
 
 

tersenyum, menepuk 
pundak, dan berjabat 
tangan. 
 

memaksa tapi tetap 
meyakinkan. 

berkala melalui 
telepon, sms, 
ataupun BBM. 

3. Andy 
Winardi 

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. 

Tidak ada pembedaan 
customer, customer 
didapat dari hasil 
canvassing , 
pameran, dan 
referensi orang. 
Terkadang dari 
customer yang dating 
langsung ke 
showroom. 
Membuat janji secara 
langsung saat 
bertemu customer 
atau meminta nomor 
telepon atau pin BB 
yang bisa dihubungi 
untuk membuat janji. 
 

Saat bertemu 
dengan customer 
menggunakan 
seragam atau 
pakaian rapi, sopan, 
dan membawa 
name tag Honda 
kemudian menyapa 
dengan senyuman 
dan 
memperkenalkan 
diri dengan sopan 
menggunakan 
bahasa Indonesia. 

Menjelaskan secara 
ringkas dan jelas 
menggunakan bahasa 
Indonesia atau bahasa 
jawa yang sopan 
diselingi dengan humor 
supaya tidak bosan. 
Dan juga menggunakan 
gerakan tangan dan 
tubuh seperti 
mengangguk, 
tersenyum, menepuk 
pundak, dan berjabat 
tangan. 
 

Kami menjadi 
pendengar yang baik 
atas keluhan dan 
keberatan customer 
dengan tetap 
tersenyum kemudian 
mecoba memberikan 
beberapa saran 
sebagai jalan keluar 
dari keberatan 
customer tanpa nada 
memaksa tapi tetap 
meyakinkan. 

Memberikan 
perhatian dengan 
memberikan 
ucapan saat hari 
raya atau hari 
ulang tahun, 
memberikan info 
promo, dan 
mengingatkan 
untuk service 
berkala melalui 
telepon, sms, 
ataupun BBM. 

4. Yusuf Nur 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 

Tidak ada pembedaan 
customer, customer 
didapat dari hasil 
canvassing, pameran 
(kalau sedang 
diadakan), referensi 
orang. 
Membuat janji secara 
langsung saat 
bertemu customer 
atau meminta nomor 
telepon atau pin BB 

Saat bertemu 
memulai 
percakapan dengan 
menyapa dan 
memperkenalkan 
diri menggunakan 
bahasa indonesia 
atau bahasa jawa 
krama dan 
mengenakan 
seragam Honda 
atau kemeja yang 

Menjelaskan dengan 
menunjukkan unit 
secara langsung dan 
diselingi dengan 
candaan. Penjelasan 
menggunakan bahasa 
Indonesia informal 
yang sopan didukung 
dengan intonasi yang 
tidak memaksa, 
ekspresi wajah 
tersenyum, dan gerakan 

Kami menjadi 
pendengar yang baik 
atas keluhan dan 
keberatan customer 
dengan tetap 
tersenyum kemudian 
mecoba memberikan 
beberapa saran 
sebagai jalan keluar 
dari keberatan 
customer tanpa nada 
memaksa tapi tetap 

Memberikan 
perhatian dengan 
memberikan 
ucapan saat hari 
raya atau hari 
ulang tahun, 
memberikan info 
promo, dan 
mengingatkan 
untuk service 
berkala melalui 



permainan role play 
setiap bulan. 

yang bisa dihubungi 
untuk membuat janji. 

rapi dan sopan. tubuh seperti gerakan 
tangan, jabat tangan, 
dan tepukan ringan. 
 

meyakinkan. telepon, sms, 
ataupun BBM. 

5. Dominicus 
Agus Panji 
Indra 

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. 

Customer bisa siapa 
saja dan bisa didapat 
darimana saja. Dari 
hasil canvassing , 
pameran, dan 
referensi orang. 
Untuk membuat janji 
bertemu 
menggunakan media 
telepon dan 
handphone dengan 
cara sms atau BBM. 

Saat bertemu 
dengan customer 
menggunakan 
seragam atau 
pakaian rapi, sopan, 
dan membawa 
name tag Honda 
kemudian menyapa 
dengan senyuman 
dan 
memperkenalkan 
diri dengan sopan 
menggunakan 
bahasa indonesia 
atau bahasa jawa 
krama. 

Menjelaskan secara 
ringkas dan jelas 
menggunakan bahasa 
Indonesia atau bahasa 
jawa yang sopan 
diselingi dengan humor 
supaya tidak bosan. 
Dan juga menggunakan 
gerakan tangan dan 
tubuh seperti 
mengangguk, 
tersenyum, menepuk 
pundak, dan berjabat 
tangan. 

Saat customer 
mengatakan keluhan 
dan keberatannya 
kami mendengarkan 
dengan seksama 
dengan mendekatkan 
badan sedikit lebih 
dekat supaya 
customer merasa 
didengarkan 
kemudian kami 
memberikan saran 
atas keberatannya 
tersebut dengan tetap 
tersenyum dan tanpa 
nada memaksa. 
 

Memberikan 
perhatian dengan 
memberikan 
ucapan saat hari 
raya atau hari 
ulang tahun, 
memberikan info 
promo, dan 
mengingatkan 
untuk service 
berkala melalui 
telepon, sms, 
ataupun BBM. 

6. Darnia 
Ekawati 

SR 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. 

Customer didapat 
dari hasil referensi 
kerabat dan customer 
yang dating ke 
showroom dengan 
sendirinya. Untuk 
membuat janji 
bertemu bisa secara 
langsung ditanya atau 
melalui telepon. 

Saat bertemu 
dengan customer 
menggunakan 
seragam kemudian 
menyapa dengan 
senyuman dan 
memperkenalkan 
diri dengan sopan 
dan 
mempersilahkan 
untuk melihat unit 
menggunakan 
bahasa indonesia 
atau bahasa jawa 
krama. 

Menjelaskan dengan 
menunjukkan unit 
secara langsung dan 
diselingi dengan 
candaan dan 
mempersilahkan untuk 
test drive. Penjelasan 
menggunakan bahasa 
Indonesia informal 
yang sopan didukung 
dengan intonasi yang 
tidak memaksa, 
ekspresi wajah 
tersenyum, dan gerakan 
tubuh seperti gerakan 
tangan, jabat tangan, 

Kami menjadi 
pendengar yang baik 
atas keluhan dan 
keberatan customer 
dengan tetap 
tersenyum kemudian 
mecoba memberikan 
beberapa saran 
sebagai jalan keluar 
dari keberatan 
customer tanpa nada 
memaksa tapi tetap 
meyakinkan. 

Memberikan 
perhatian dengan 
memberikan 
ucapan dan 
mengirimkan 
parsel saat hari 
raya (parsel 
khusus untuk 
pelanggan) atau 
hari ulang tahun, 
memberikan info 
promo, dan 
mengingatkan 
untuk service 



dan tepukan ringan. 
 

berkala melalui 
telepon, sms, 
ataupun BBM. 
 
 

7. Yetty 
Haryono 

SR 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. 

Customer didapat 
dari hasil referensi 
kerabat dan customer 
yang dating ke 
showroom dengan 
sendirinya. Unutk 
membuat janji bisa 
secara langsung atau 
melalui telepon, sms, 
dan bbm. 

Saat bertemu 
dengan customer 
menggunakan 
seragam kemudian 
menyapa dengan 
senyuman dan 
memperkenalkan 
diri dengan sopan 
dan menanyakan 
kebutuhan 
customer dengan 
menggunakan 
bahasa indonesia 
atau bahasa jawa 
krama. 

Menjelaskan dengan 
menunjukkan unit 
secara langsung dan 
diselingi dengan 
candaan dan 
mempersilahakn untuk 
test drive. Penjelasan 
menggunakan bahasa 
Indonesia informal 
yang sopan didukung 
dengan intonasi yang 
tidak memaksa, 
ekspresi wajah 
tersenyum, dan gerakan 
tubuh seperti gerakan 
tangan, jabat tangan, 
dan tepukan ringan. 
 

Kami menjadi 
pendengar yang baik 
atas keluhan dan 
keberatan customer 
dengan tetap 
tersenyum kemudian 
mecoba memberikan 
beberapa saran 
sebagai jalan keluar 
dari keberatan 
customer tanpa nada 
memaksa tapi tetap 
meyakinkan. 

Memberikan 
perhatian dengan 
memberikan 
ucapan dan 
mengirimkan 
parsel saat hari 
raya (parsel 
khusus untuk 
pelanggan) atau 
hari ulang tahun, 
memberikan info 
promo, dan 
mengingatkan 
untuk service 
berkala melalui 
telepon, sms, 
ataupun BBM. 
 

8. Rina D Maria 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 

Customer bisa siapa 
saja dan bisa didapat 
darimana saja. Dari 
hasil canvassing , 
pameran, dan 
referensi orang. 
Untuk membuat janji 
bertemu 
menggunakan media 
telepon dan sms. 

Saat bertemu 
dengan customer 
menggunakan 
seragam atau 
pakaian rapi, sopan, 
dan membawa 
name tag Honda 
kemudian menyapa 
dengan senyuman 
dan 
memperkenalkan 

Menjelaskan secara 
ringkas dan jelas 
menggunakan bahasa 
Indonesia atau bahasa 
jawa yang sopan 
diselingi dengan humor 
supaya tidak bosan. 
Dan juga menggunakan 
gerakan tangan dan 
tubuh seperti 
mengangguk, 

Kami menjadi 
pendengar yang baik 
atas keluhan dan 
keberatan customer 
dengan tetap 
tersenyum kemudian 
mecoba memberikan 
beberapa saran 
sebagai jalan keluar 
dari keberatan 
customer tanpa nada 

Memberikan 
perhatian dengan 
memberikan 
ucapan saat hari 
raya atau hari 
ulang tahun, 
memberikan info 
promo, dan 
mengingatkan 
untuk service 



didapat dari 
permainan role play 
setiap bulan. 

diri dengan sopan 
menggunakan 
bahasa Indonesia. 

tersenyum, menepuk 
pundak, dan berjabat 
tangan. 
 

memaksa tapi tetap 
meyakinkan. 

berkala melalui 
telepon dan sms. 

9. Desi 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. 

Customer didapat 
dari hasil jaga 
pameran dan 
referensi, untuk 
membuat janji 
bertemu melalui 
telepon atau sms. 

Saat bertemu 
dengan customer 
menggunakan 
seragam atau 
pakaian rapi, sopan, 
dan membawa 
name tag Honda 
kemudian menyapa 
dengan senyuman 
dan 
memperkenalkan 
diri dengan sopan 
menggunakan 
bahasa Indonesia. 
 

Memberikan brosur 
untuk menjelaskan dan 
mempersilahkan untuk 
melihat unit 
menggunakan bahasa 
Indonesia dengan 
ekspresi tersenyum. 

Saya dengarkan dan 
saya operkan kepada 
supervisor untuk 
menangani keberatan 
customer tersebut. 

Mengingatkan 
untuk service 
berkala melalui 
media sms. 

 
 


