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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Hasil kesimpulan dari pembahasan di atas bahwa pencapaian 

penjualan dari tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami peningkatan penjualan 

sebesar 9,8%. Dan pencapaian penjualan  dari tahun 2013 ke tahun 2014 

meningkat sebesar 8,3%. Setiap tahun rata-rata pencapaian penjualan 

meningkat sebesar 8,3 % sampai 9,8%. Namun, penigkatan tersebut masih 

kurang maksiamal menurut perusahaan karena pihak perusahaan 

menargetkan pancapaian penjualan harus  bertambah 15% dari tahun 

sebelumnya. 

 Pencapaian penjualan yang kurang maksimal di CV. Bumi Arta 

Wlingi disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

penjualan tersebut diantaranya: 

1) Pelayanan perusahan yang masih kurang memuaskan pelanggan 

Pelayanan perusahaan yang kurang memuaskan pelanggan 

diantaranya; ketidakrutinan kunjungan dari team sales, kurangnya 

pendistribusian produk ke toko karena penyampaian produk baru dari 

team sales belum optimal, ketidaksesuaian barang yang di kirim dengan 

yang dipesan oleh pemilik toko, diabaikannya kerusakan baran saat di 

perjalanan oleh team pengiriman, terjadinya kekurangan barang saat di 
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kirim karena waktu barang datang tidak di cek oleh pihak pemilik toko 

dan team pengirim. 

2) Kurangnya optimalisasi budget potongan harga dari team sales 

  Penggunaan budget tidak maksimal ini dikarenakan kurangnya 

penyampaian  informasi budget potongan atau komunikasi dari team sales 

ke pemilik toko, ketersediaan produk yang diberi budget potongan harga 

masih banyak tersedia di semua pemilik toko, sehingga permintaan produk 

tersebut kurang meningkat dan  menyebabkan budget potongan tidak 

terpakai, keadaan selera konsumen akhir yang masih belum tertarik terhadap 

produk tersebut yang di beri budget potongan harga, sehingga permintaan 

produk kurang meningkat dan  menyebabkan budget potongan tidak 

terpakai dan kualitas dari produk yang di beri potongan masih kurang 

memuaskan konsumen, sehingga permintaan produk tersebut kurang 

meningkat dan  menyebabkan budget potongan tidak terpakai. 

 

 Upaya yang harus dilakukan oleh CV. Bumi Arta Wlingi untuk 

meningkatkan target penjualan yaitu perusahaan harus memperbaiki sistem 

pelayanan penjualan meliputi :  

1. Pembekalan pengetahuan untuk team pengiriman dan team sales bahwa 

kepuasan pelanggan adalah tujuan dari perusahaan. Kepuasan pelanggan 

sangat berpengaruh terhdap pencapaian penjualan. 
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2. OM  dan Supervisor harus menghendel kembali team sales supaya bisa 

memaksimal penggunaan budget potongan harga  budget yang disediakan 

tidak tersisa terlalu banyak  

 

B. Saran  

 Dengan memperhatikan hasil kesimpulan di atas, maka saran–saran 

yang dapat diberikan kepada CV. Bumi Arta Wlingi agar target penjualan 

semakin meningkat yaitu:  

1. Pimpinan CV. Bumi Arta Wlingi sebaiknya memotivasi karyawannya 

dalam rangka meningkatkan kinerja mereka masing-masing, terutama 

kepada team sales  agar lebih meningkatkan pelayanan kepada pembeli 

sesuai dengan SOP (Standart Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan. Pimpinan setidaknya menempatkan karyawan di bagian 

yang memang keahliannya, jika tidak karyawan tersebut memerlukan 

waktu lagi untuk belajar di bidangnya yang baru dan itu akan menurunkan 

kinerjanya. Begitu pula dengan diadakannya dialog antar pimpinan dan 

karyawan, membuka persoalan-persoalan yang mungkin ditemui jalan 

keluarnya secara bersama-sama. 

2. Pimpinan CV. Bumi Arta lebih memperhatikan terjalinnya komunikasi dua 

arah agar pimpinan dan karyawan tidak ada kesalahpahaman informasi 

yang disampaikan, seperti penggunaan budget potongan harga agar lebih 

optimal dengan di dukung sumber daya manusia yaitu karyawan staff dan 
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strategi manajemen yang lebih baik lagi agar kinerja perusahaan dapat 

tercapai di tahun berikutnya.  

3. Dalam menetapkan potongan harga yang dilakukan CV. Bumi Arta Wlingi 

perlu diperhatikan lagi, karena jika menetapkan potongan harga tidak sesuai 

dengan keinginan konsumen dan waktu pemotongan harga tidak efektif dan 

efisien maka akan berdampak negatif terhadap  keputusan pembelian 

konsumen pada jenis item produk tersebut. 


