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PENDAHULUAN 

SHL Sales Report membantu Anda memahami potensi kecocokan Sdr Sample Candidate dalam 
peran penjualan. Laporan ini berdasarkan hasil Occupational Personality Questionnaire (OPQ32) 
dan MQ. Informasi ini juga sesuai untuk mengidentifikasi kekuatan dan area pengembangan untuk 
Sdr Candidate di bidang yang terkait dengan efektivitas penjualan. 

SHL meneliti ribuan staf penjualan di berbagai industri untuk mengisolasi faktor-faktor yang 
penting bagi penjualan. Meskipun masing-masing faktor tersebut terbukti mempengaruhi 
efektivitas penjualan, Anda perlu menentukan faktor mana yang paling penting dalam situasi 
tertentu. Informasi dalam laporan ini dapat diterapkan tanpa pelatihan atau pengetahuan khusus. 

Bila digunakan untuk penyeleksian, laporan ini membutuhkan pengetahuan yang tepat tentang 
teknik seleksi yang efektif dan rincian pekerjaan terkait. Laporan ini berasumsi bahwa pengguna 
memiliki pengetahuan yang cukup tentang pekerjaan dan persyaratan kerja untuk membuat 
keputusan yang tepat berdasarkan informasi dalam laporan ini. Hasil wawancara dan penilaian 
terkait lainnya perlu dipelajari selama proses seleksi untuk menentukan kesesuaian kandidat. 

Jika digunakan untuk tujuan pengembangan, laporan ini membutuhkan pemahaman yang baik 
tentang teknik pengembangan dan intervensi. 

PENGGUNAAN LAPORAN 

Laporan ini memiliki tiga bagian utama:  Faktor Dasar Penjualan, Motivasi  dan  Siklus 
Penjualan. Pada akhir laporan Anda akan menemukan bagian Profil sebagai Penjual yang 
memberikan pandangan keseluruhan. 

Bagian  Faktor Dasar Penjualan  memfokuskan pada faktor-faktor yang penting bagi efektivitas 
penjualan dalam situasi penjualan pada umumnya. Walaupun relevansi dari faktor-faktor ini dapat 
bervariasi dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya, mereka adalah faktor kunci yang berlaku 
untuk kebanyakan peran penjualan. 

Bagian Motivasi memfokuskan pada motivator yang dapat mempengaruhi efektivitas penjualan. 

Motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi 
menentukan seberapa besarnya energi yang seseorang salurkan ke dalam pekerjaannya dan hal-
hal yang dapat membantu seseorang mempertahankan energi ini. Motivasi dapat memiliki dampak 
yang signifikan terhadap hasil akhir dan kesuksesan. 

Bagian Siklus Penjualan memfokuskan pada faktor-faktor yang penting dalam proses penjualan 
pada umumnya. Memahami kekuatan dasar individu dalam siklus penjualan dapat membantu  
menentukan jenis lingkungan penjualan dimana seseorang dapat bekerja paling efektif. Hal ini 
juga dapat mengidentifikasi area pengembangan atau pelatihan yang dapat meningkatkan 
efektivitas penjualan secara keseluruhan. 

Bagian terakhir dari laporan ini menyajikan semua data: Faktor Dasar Penjualan, Motivasi, dan 
Siklus Penjualan pada satu halaman. Bagian Profil sebagai Penjual mempermudah pencocokkan 
profil individu dengan faktor-faktor yang diperlukan pada situasi penjualan atau peran-peran 

tertentu.
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FAKTOR DASAR PENJUALAN 

Faktor Dasar Penjualan adalah faktor-faktor yang penting bagi efektivitas penjualan dalam situasi penjualan 
pada umumnya. Diagram batang menunjukkan tingkat kekuatan Sdr Candidate pada masing-masing area. 
Definisi untuk masing-masing faktor tersedia di bawah diagram batang. Deskripsi dari nilai yang tinggi dan 
rendah berada di bawah masing-masing definisi. 

Masing-masing faktor ini telah menunjukkan pengaruhnya terhadap keberhasilan penjualan pada berbagai 
situasi penjualan. Sebagai prinsip umum,  diharapkan level yang tinggi untuk semua faktor dalam peran-
peran penjualan pada umumnya. Namun, beberapa faktor mungkin lebih atau kurang relevan dalam situasi 
penjualan yang berbeda. Anda harus menentukan faktor-faktor mana yang lebih dan kurang relevan untuk 
situasi Anda. 

Penilaian ini dapat mengidentifikasi kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas 
penjualan. Penilaian ini juga dapat mengidentifikasi area-area utama dimana pengembangan dan/atau 
pelatihan dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja penjualan. 

Kepercayaan diri dalam 
Menjual 

Rendah    Tinggi 

     
Definisi: Memproyeksikan sikap percaya diri ketika berhadapan dengan orang lain dan menunjukkan kemampuan dan 

bakat yang sangat baik. 

● Orang-orang yang memiliki skor yang lebih tinggi cenderung sangat percaya diri bahkan dalam situasi-situasi yang 

menantang dan menegangkan. 

● Orang-orang yang memiliki skor yang lebih rendah mungkin malu atau bersifat pendiam. Mereka mungkin tampak 
terintimidasi atau ragu-ragu pada beberapa situasi. 

Dorongan untuk Menjual 
Rendah    Tinggi 

     
Definisi: Memiliki dorongan dan antusiasme, tampak butuh akan kesuksesan, dan mendorong diri untuk memenuhi 

target-target yang sulit. 

● Orang-orang dengan skor yang lebih tinggi cenderung penuh energi, bertekad untuk mencapai setiap tujuan dan 

melebihi kompetitor manapun. 

● Orang-orang dengan skor yang lebih rendah menunjukkan energi dan tekad yang lebih rendah. 

Kegigihan dalam Menjual 
Rendah    Tinggi 

     
Definisi: Penuh optimisme dan sangat ulet, tekun dalam situasi yang paling sulit, aktif mencari peluang-peluang baru. 

● Orang-orang dengan skor yang lebih tinggi cenderung optimis dan santai bahkan pada saat kesulitan. 

● Orang-orang dengan skor yang lebih rendah dapat patah semangat ketika sesuatu tidak berjalan dengan baik. 

Kemampuan Beradaptasi 
Rendah    Tinggi 

     
Definisi: Mengidentifikasi dan menggunakan gaya yang paling tepat untuk memaksimalkan keberhasilan dalam situasi-

situasi penjualan. Mampu berempati dengan klien-klien atau prospek-prospek klien. 

● Orang-orang dengan skor yang lebih tinggi cenderung sensitif terhadap orang lain dan sangat fleksibel dan yakin 

dalam berperilaku di hadapan pelanggan. 

● Orang-orang dengan skor yang lebih rendah cenderung tidak mudah menyesuaikan gaya atau pendekatan mereka 

pada situasi-situasi dan orang-orang tertentu. 

Kemampuan Mendengarkan 
Rendah    Tinggi 

     
Definisi: Mendengarkan orang lain dengan simpati dan waspada mengamati dan menafsirkan perilaku orang-orang. 

● Orang-orang dengan skor yang lebih tinggi mendengarkan dengan penuh perhatian dan berempati terhadap orang 
lain. 

● Orang-orang dengan skor lebih rendah cenderung tampil sebagai pendengar yang buruk. 

Mengikuti  Perubahan 
Rendah    Tinggi 

     
Definisi: Memiliki kemampuan untuk cepat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang dramatis dan berkelanjutan di 

tempat atau lingkungan kerja, atau perubahan dalam pengerjaan tugas-tugas. 

● Orang-orang dengan skor yang lebih tinggi dengan mudah menangani perubahan-perubahan kebijakan dan alur 
kerja, menunjukkan kemampuan untuk cepat beradaptasi dengan kondisi kerja yang terus berubah. 

● Orang-orang dengan skor yang lebih rendah tidak bereaksi secara efisien atau positif terhadap perubahan situasional 
maupun organisasi. 
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MOTIVASI 

Kondisi-kondisi di tempat kerja yang mendorong motivasi individu disebut motivator. Motivator 
menggambarkan apa yang mempengaruhi dorongan dan tekad individu untuk berhasil. Diagram 
batang di bawah ini menunjukkan seberapa efektif masing-masing motivator dalam mendorong 
perilaku Sdr Candidate. Definisi dari setiap motivator juga tersedia. 

Laporan ini mengidentifikasi motivator-motivator yang spesifik dan sejauh mana hal-hal tersebut 
mampu memotivasi Sdr Candidate. Laporan ini tidak mewakili pengukuran keseluruhan motivasi. 
(Tingkat Dorongan Penjualan di bagian Faktor Dasar Penjualan adalah indikator yang lebih baik 
dalam hal motivasi keseluruhan penjualan). 

Mengidentifikasi motivator yang efektif bagi seorang individu memberikan kesempatan untuk 

memahami apa yang mungkin mendorong kinerja penjualan mereka. Contohnya, sangat 
termotivasinya seorang individu oleh uang dapat mendorong fokusnya pada pekerjaan dan situasi 
penjualan yang memberikan potensi tinggi peraihan laba. Seseorang yang sangat termotivasi oleh 
Pengembangan Diri cocok untuk posisi yang menawarkan pengembangan  dan kesempatan 
pelatihan berkelanjutan. 

Uang 
Imbalan uang dan materi 

Tidak 

Memotivasi 
   

Sangat 

Memotivasi 

     

Kompetisi 
Peluang untuk memenangkan 
persaingan terhadap rekan kerja dan 

kompetitor 

Tidak 
Memotivasi    

Sangat 
Memotivasi 

     

Prestasi 
Memiliki tujuan yang jelas dan situasi 
di mana kinerja pribadi adalah kunci 

Tidak 

Memotivasi 
   

Sangat 

Memotivasi 

     

Ritme 
Lingkungan dengan aktivitas yang 

memacu diri dan jadwal yang padat 

Tidak 
Memotivasi    

Sangat 
Memotivasi 

     

Kontak Sosial 
Harus berhadapan dengan orang lain 
sepanjang hari kerja 

Tidak 

Memotivasi 
   

Sangat 

Memotivasi 

     

Pengakuan 
Sebuah lingkungan di mana seseorang 
menerima banyak pujian dan 

pengakuan atas pekerjaan yang baik 

Tidak 
Memotivasi    

Sangat 
Memotivasi 

     

Pengembangan Diri 
Memiliki kesempatan untuk 

pengembangan dan penguasaan 
keterampilan baru 

Tidak 

Memotivasi 
   

Sangat 

Memotivasi 

     

Otonomi 
Tanpa pengawasan yang ketat, 
memiliki kebebasan untuk 

menstruktur kerjaan sendiri   

Tidak 
Memotivasi    

Sangat 
Memotivasi 
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SIKLUS PENJUALAN 

Siklus Penjualan  menampilkan preferensi individu dengan menggunakan faktor yang penting dalam siklus 

penjualan pada umumnya. Hal ini menunjukkan efektivitas individu dalam delapan tahapan kritis proses penjualan 

dan membantu menentukan di mana dalam suatu siklus penjualan  kinerja orang ini akan paling efektif. Garis tebal 

dalam diagram siklus penjualan adalah Profil Siklus Penjualan. Titik-titik yang mendekati perimeter luar dari 

lingkaran menggambarkan skor yang lebih tinggi. Titik-titik yang mendekati pusat lingkaran menggambarkan skor 

yang lebih rendah. Secara umum, skor-skor yang mendekati perimeter luar lingkaran diharapkan untuk tiap area 

yang sangat penting bagi keberhasilan penjualan untuk peran penjualan tertentu. Skor-skor yang mendekati pusat 
lingkaran menunjukkan area-area untuk pengembangan dan/atau pelatihan. 

Definisi dari masing-masing faktor dalam Siklus Penjualan dan diagram batang ditunjukkan di bawah diagram Siklus 

Penjualan. 

 
Mengembangkan Rencana 
Penjualan 

Rendah    Tinggi 

      

Menganalisis pasar secara mendalam, berusaha dalam memetakan produk-produk dan kegiatan penjualan yang efektif. 

Menjalin Hubungan Rendah    Tinggi 

      

Menghubungi prospek pelanggan, 'mencairkan suasana' dan membuat orang lain merasa nyaman, mengambil inisiatif 

untuk membangun relasi-relasi baru. 

Membangun Rasa Ketertarikan Rendah    Tinggi 

      
Melibatkan pelanggan secara emosional, menciptakan keinginan untuk membeli dan perasaan menyukai produk atau jasa. 

Menciptakan Pilihan-pilihan Rendah    Tinggi 

      

Memahami kebutuhan pelanggan dan menghasilkan solusi-solusi yang inovatif. 

Menyajikan Presentasi Rendah    Tinggi 

      

Menyajikan produk dan/atausolusi dengan seksama dan penuh percaya diri kepada pelanggan individu atau berkelompok, 

merasa bebas dari stres dan kekhawatiran. 

Menutup Penjualan Rendah    Tinggi 

      

Membawa bisnis ke perusahaan, mengelola pelanggan untuk keputusan yang tepat waktu, berurusan dengan keberatan-
keberatan, negosiasi harga akhir dan ketentuan penjualan. 

Memuaskan Pelanggan Rendah    Tinggi 

      
Memberikan servis paska-penjualan secara terus-menerus, berinteraksi dengan pelanggan dan mengambil semua langkah 

yang diperlukan untuk memuaskan pelanggan. 

Mengelola dan 
Mengembangkan Penjualan 

Rendah    Tinggi 

      

Mempertahankan hubungan dengan pelanggan setelah penjualan selesai, terus-menerus mencari kebutuhan-kebutuhan 

dan peluang bisnis baru. 
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PROFIL SEBAGAI PENJUAL 

Bagian ini memberikan intisari hasil Sdr Sample Candidate’s dalam format ringkasan. 

Jika informasi ini digunakan untuk mencocokan profil ideal untuk pekerjaan atau situasi penjualan tertentu, 
penting bagi Anda untuk menentukan faktor-faktor yang penting bagi keberhasilan sebuah peran tertentu. 
Sebelum perbandingan antara profil individu dan profil ideal pekerjaan penjualan dibuat, biasanya informasi 
dari analisis pekerjaan digunakan untuk membedakan antara faktor-faktor yang dibutuhkan, penting dan 
ideal untuk dimiliki. (Kolom "Penting untuk kesuksesan" dalam tabel di bawah ini dapat digunakan untuk 
mencatat hasil penemuan). 

Karena motivator-motivator membantu mendorong kesuksesan individual, mereka tidak boleh dibandingkan 
dengan profil ideal yang khusus untuk suatu pekerjaan atau situasi. Sebaliknya, mereka harus direkonsiliasi 
dengan motivator-motivator yang mungkin tersedia bagi individu dan motivator-motivator yang tidak 
tersedia. 

Meskipun informasi dalam laporan ini menyajikan penilaian yang akurat dari faktor-faktor penjualan dan 
motivasi individu, penting untuk diingat bahwa semua informasi yang disajikan di sini didasarkan pada 
kuesioner laporan diri. Ada banyak faktor lain yang dapat berdampak juga pada efektivitas penjualan. Oleh 
karena itu, jika laporan ini digunakan untuk mencocokkan seseorang dengan profil ideal pekerjaan, adalah 
penting bahwa informasi tambahan mengenai pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan juga 
dipertimbangkan ketika mengevaluasi kecocokan. 

  Penting untuk 
Kesuksesan? * 

(Berikan 
peringkat atau 

tanda V) 

1 2 3 4 5 

  

Faktor Dasar Penjualan 
       Kepercayaan diri dalam Menjual       
              Dorongan untuk Menjual       
              Kegigihan dalam Menjual       
              Kemampuan Beradaptasi       
              Kemampuan Mendengarkan       
              Mengikuti  Perubahan       
       Motivasi 
       Uang      n / a 

              Kompetisi      n / a 

              Prestasi      n / a 

              Ritme      n / a 

              Kontak sosial      n / a 

              Pengakuan      n / a 

              Pengembangan Diri      n / a 

              Otonomi      n / a 

       Siklus Penjualan 
       Mengembangkan Rencana Penjualan       
              Menjalin Hubungan       
              Membangun Rasa Ketertarikan       
              Menciptakan Pilihan-pilihan       
              Menyajikan Presentasi       
              Menutup Penjualan       
              Memuaskan Pelanggan       
              Mengelola dan Mengembangkan Penjualan       
       

* PENGGUNA DARI LAPORAN INI BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENENTUKAN RELEVANSI SKALA-SKALA INI UNTUK PEKERJAAN YANG DITUJU. 
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PENILAIAN METODOLOGI 

Profil ini didasarkan pada sumber-sumber informasi berikut untuk Sdr Sample Candidate: 

Kuesioner/Tes Kemampuan Kelompok Perbandingan 

OPQ32r Russian v1 (Std Inst) OPQ32r RUSSIAN Populasi Umum 2012 (INT) 

MQ UK English v1 (Std Inst) MQM5 UKE UK General Population 2000 

BAGIAN RINCIAN PERSONAL 

Nama Sdr Sample Candidate 

Data Kandidat 

RP1=5, RP2=4, RP3=4, RP4=8, RP5=5, RP6=5, RP7=5, RP8=4, RP9=4, 
RP10=3, TS1=5, TS2=3, TS3=5, TS4=3, TS5=5, TS6=5, TS7=6, TS8=8, 
TS9=4, TS10=4, TS11=2, TS12=4, FE1=7, FE2=7, FE3=7, FE4=3, FE5=4, 
FE6=4, FE7=5, FE8=6, FE9=3, FE10=4, CNS=1 X1=1, E3=6, E2=2, E1=6, 
S1=4, S2=3, S5=1, I3=3 

Laporan Sales Report v2.0 RE 

TENTANG LAPORAN INI 

Laporan ini dihasilkan dengan menggunakan sistem penilaian Online di SHL. Laporan ini termasuk informasi 
dari Kuesioner Kepribadian Kerja TM (OPQ32). Penggunaan kuesioner ini dibatasi untuk orang-orang yang 
telah menerima pelatihan khusus dalam penggunaan dan interpretasinya. 

Laporan yang ada di sini diperoleh dari kuesioner yang dijawab oleh responden dan secara substansial 
mencerminkan jawaban yang mereka sediakan. Dalam menafsirkan data ini, harap pertimbangkan sifat 
subjektif kuesioner berbasis penilaian. 

Laporan ini dihasilkan secara elektronik - pengguna perangkat lunak dapat membuat perubahan dan 
penambahan pada teks laporan. 

SHL Global Management Limited dan perusahaan-perusahaan asosiasinya tidak menjamin bahwa isi dari 
laporan ini adalah hasil yang tidak berubah dari sistem komputer. Kami tidak bertanggung jawab atas akibat 
penggunaan laporan ini dan termasuk tanggung jawab atas setiap hal (termasuk kelalaian) atas isinya. 

 
www.shl.com 

© 2018 SHL dan/atau afiliasinya. Hak cipta dilindungi undang-undang. SHL dan OPQ merupakan merek 
dagang yang terdaftar di Inggris dan negara-negara lain. 

Laporan ini telah diproduksi oleh SHL untuk kepentingan klien dan mengandung properti intelektual SHL. 
Dengan demikian, SHL mengizinkan kliennya untuk mereproduksi, mendistribusikan, mengubah, dan 
menyimpan laporan ini untuk penggunaan internal dan non-komersial saja. Semua hak lain dari SHL 
dilindungi. 

https://www.shl.com/

