
 

 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 

 



 

 

 



 

DATA DARI PT SINAR NIAGA SEJAHTERA PALEMBANG 

1. Data Realisasi Penjualan Tahun 2009-2013 

Tahun Realisasi Penjualan 

2013 69.175.000.000 

2012 57.550.000.000 

2011 49.368.000.000 

2010 52.301.000.000 

2009 47.025.000.000 

 

2. Data Target Penjualan Tahun 2009-2013 

Tahun Target Penjualan 

2013 65.000.000.000 

2012 60.000.000.000 

2011 55.000.000.000 

2010 50.000.000.000 

2009 45.000.000.000 

 

3. Data Tenaga Penjual (Personal Selling) Tahun 2009-2013 

Tahun Jumlah Tenaga Personal Selling 

2013 35 Orang 

2012 31 Orang 

2011 28 Orang 

2010 27 Orang 

2009 25 Orang 

Total 146 Orang 

 

 

 

 



 

Hasil Wawancara dengan PT Sinar Niaga Sejahtera Palembang 

 

1. Apakah setiap tenaga penjual sebelum melakukan aktivitas penjualan diberikan 

pengarahan atau persiapan? 

Ya, setiap tenaga penjual yang ada di perusahaan sebelum melakukan penjualan 

selalu diberikan pengarahan, apalagi bagi tenaga penjual yang baru bergabung di 

perusahaan selalu diberikan pelatihan dan pengetahuan tentang produk yang kami 

jual, sehingga mereka bisa menjelaskan produk tersebut kepada calon konsumen. 

 

2. Bagaimana cara perusahaan menentukan penentuan lokasi pembeli potensial? 

Sebelum melakukan penjualan, perusahaan melihat terlebih dahulu penjualan yang 

telah dilakukan sebelumnya, dilihat dimana tempat yang mendapatkan realisasi 

yang paling besar, dan di sanan perusahaan akan lebih dominan melakkan 

penjualan. 

 

3. Apakah tenaga penjual selalu mempu mencapai target yang di tetapkan oleh 

perusahaan? 

Ada yang mampu mencapai target penjualan, tetapi ada juga yang tidak mampu 

mencapai target penjualan 

 

4. Apabila tenaga penjual mencapai target penjualan, apa yang akan didapatkan tenaga 

penjual tersebut? 

Tenaga penjual yang mencapai target penjualan, tidak mendapatkan apa-apa karena 

perusahaan sudah membayar gaji sesuai UMR dan memberikan tunjangan 

kesehatan. 

 

5. Apabila tenaga penjual tidak mampu mencapai target penjualan, apa yang akan 

dilakukan perusahaan? 

Perusahaan mempunyai standar kerja, batas ketidakmampuan tenaga penjual adalah 

3 bulan, apabila tenaga penjual tidak mampu mencapai target penjualan selama 3 

bulan berturut-turut maka perusahaan akan merumahkan tenaga penjual tersebut. 

 

6. Apakah tenaga penjual dalam melakukan pekerjaannya sudah dilengkapi dengan 

daftar kegiatan penjualan? 

Tidak, tenaga penjualan tidak dilengkapi dengan daftar kegiatan karena inti dari 

kegiatan penjualan tersebut adalah menjual produk dari perusahaan. Jadi tenaga 

penjual dibebaskan menjual produk dimana saja. 

 

 

 

 



 

 



 


