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Keberhasilan penjualan merupakan tujuan utama setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang 

penjualan, termasuk Perusahaan Rokok (PR) Cengkir Gading Nganjuk. Perusahaan ini tercatat 

berhasil meraih tingkat penjualan yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan dari adanya penerapan 

salesmanship oleh salesman di PR ini. Secara tidak langsung salesmanship merupakan kunci dari 

berhasilnya mereka mempengaruhi/meyakinkan para konsumen. Oleh karena itu pihak 

perusahaan merasa perlu untuk menerapkan salesmanship (ilmu mnejual) dengan sebaik-

baiknya, atas dasar inilah peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang berkaitan 

dengan penerapan salesmanship oleh salesman di PR Cengkir Gading Nganjuk. 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan salesmanship oleh 

salesman di PR Cengkir Gading Nganjuk dan untuk mengetahui perolehan penjualan produk 

perusahaan serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan salesmanship terhadap 

keberhasilan penjualan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh salesman PR Cengkir Gading Nganjuk yang 

berjumlah 11 orang. Mengingat keterbatasan jumlah populasi menyebabkan jumlah sampel yang 

diambil adalah keseluruhan dari jumlah populasi yakni sebanyak 11 orang dengan menggunakan 

teknik Total Sampling. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Kuesioner dan Dokumentasi. 

Setelah data dari keseluruhan variabel terkumpul kemudian dimasukan dalam rumus Regresi 

Linier untuk mencari pengaruh antara penerapan salesmanship (Variabel X) terhadap 

Keberhasilan Penjualan (Variabel Y). 

Hasil penelitian ini diperoleh Fhitung sebesar 11,375 kemudian dikonsultasikan pada nilai 

Ftabel. Dengan taraf kesalahan 5% sebesar 5,12 dan 1% sebesar 10,56. karena Fhit > Ftab maka 

hipotesis diterima. Sehingga dapat diketahui naik turunnya tingkat penjualan melalui persamaan 

regresi linier Y= -2,307 + 0,261.X, yang berarti peningkatan 1 nilai salesmanship akan 

menyebabkan peningkatan nilai keberhasilan penjualan sebesar 0,261. Dengan berdasarkan pada 

persamaan regresi tersebut dapat dianalisis bahwa pengaruh antara penerapan salesmanship 

terhadap keberhasilan penjualan adalah positif.  

Untuk mengetahui seberapa besar dari pengaruh penerapan salesmanship terhadap keberhasilan 

penjualan adalah dengan menggunakan rumus determinasi (r ) 100, sehingga diketahui besarnya 

pengaruh variabel X (Salesmanship) terhadap variabel Y (Keberhasilan Penjualan) adalah 56%. 

 


