
  

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Bardasarkan data hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada PT. Istana 

Bandung Raya Motor, maka pada bab ini penulis mencoba menarik kesimpulan dan 

mengajukan saran-saran sebagai bahan pertimbangan pimpinan PT. Istana Bandung 

Raya Motor dalam melaksanakan promosi umumnya dan Personal Selling khususnya 

dimasa yang akan datang. 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT. Istana Bandung Raya Motor 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pelaksanaan personal selling yang dilakukan oleh PT. Istana Bandung 

Raya Motor yaitu tenaga penjual menawarkan produk perusahaan kepada 

konsumen atau calon konsumen yang mendatangi perusahaan. Personal 

selling dianggap paling efektif dalam meningkatkan penjualan karena 

mengingat kondisi pasar dan persaingan saat ini yang tidak akan 

menguntungkan perusahaan bila perusahaan hanya menunggu konsumen 

datang untuk membeli produk yang ditawarkan. Dengan menggunakan 

jasa personal selling yang sifatnya mobile, perusahaan dapat mengetahui 

konsumen yang di anggap potensial.  

 

 



  

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh tenaga penjual adalah : 

A. Kendala internal 

Merupakan masalah yang dihadapi tenaga penjual dari dalam 

perusahaan diantaranya : 

 Kekurangan fasilitas dari sumber daya manusia yang terbatas serta 

keterlambatan pengiriman barang dari dealer pusat 

 Kurangnya pelatihan dalam peningkatan skill personal selling yang 

akan berdampak pada keterampilan tenaga penjaul dalam 

mempengaruhi dan membujuk calon konsumen untuk membeli 

produk yang ditawarkan. 

B. Kendala Eksternal  

Merupakan masalah yang dihadapi tenaga penjual dari luar 

perusahaan diantaranya : 

  Krisis keuangan dan kenaikan harga mobil akibat kenaikan inflasi 

dan suku bunga, kedua faktor tersebut yang membuat industri 

otomotif khawatir karena akan berdampak pada penjualan produk 

yang ada di PT. Istana Bandung Raya Motor. 

 Pesaing merupakan yang hambatan yang kedua yang dialami oleh 

perusahaan. Semakin bertambahnya jumlah pesaing akan 

memperkecil efektifitas personal selling perusahaan baik itu untuk 

mempertahankan pelanggan maupun untuk perluasan pangsa pasar. 

Dengan harga yang ditawarkan oleh pesaing yang mungkin lebih 



  

rendah, dapat membuat para calon pelanggan beralih ke produk 

pesaing.  

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka selanjutnya penulis ingin 

mengjukan beberapa saran yang kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan dan 

masukan bagi perusahaan yaitu sebagai berikut : 

Perusahaan hendaknya lebih memperhatikan dan mengatasi masalah-masalah 

yang dihadapi tenaga penjual seperti : 

a. Perusahaan hendaknya memenuhi segala fasilitas sesuai dengan 

kebutuhan sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lain 

b. Perusahaan hendaknya memberikan hadiah seperti TV, Handphone, 

Audio System, Free Service, Dan Lain-Lain kepada konsumen yang telah 

melakukan transaksi sesuai ketentuan perusahaan 

c. Memperhatikan peraturan-peraturan mengenai industri otomotif yang 

dikeluarkan oleh pemerintah 

d. Menciptakan suasana kerja yang dapat memotivasi bagi karyawan di 

dalam perusahaan untuk kinerja yang optimal 

e. Memberikan pelatihan-pelatihan dan pengembangan dengan frekuensi 

yang teratur dalam meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tenaga 

penjual 



  

f. Memilih karyawan dengan lebih selektif agar mendapatkan yang sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan, khususnya personal selling untuk 

menghindari terjadinya turnover yang terlalu cepat sehingga 

berpengaruh terhadap target penjualan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


