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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Perusahaan-perusahaan didirikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan 

dan untuk memperoleh laba tersebut perusahaan harus memperhatikan faktor-

faktor yang mempengaruhi laba (Widiawati, 2015). Besar kecilnya laba menjadi 

ukuran sukses atau tidaknya manajemen dalam mengelola perusahaan (Widiawati, 

2015). Tujuan mengindikasikan apa yang ingin dicapai oleh unit bisnis, 

sedangkan strategi adalah rencana permainan kita untuk sampai ke sana (Kotler 

dan Keller, 2009:56). Semakin pandai seseorang untuk menjual akan semakin 

cepat pula mencapai sukses dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga tujuan 

yang diinginkan dapat tercapai (Basu, 1998:9). Taktik penjualan harus digunakan 

agar pelayanan yang diberikan kepada orang lain dapat memberikan kepuasan 

sehingga pelanggan menjadi sahabat yang baik (Basu, 1998:9). Undang-undang 

tentang perdagangan pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa perdagangan adalah 

tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam 

negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas 

barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.  

Industri makanan dan minuman (food and beverages) memiliki beberapa 

karakteristik, antara lain mudahnya perusahaan baru untuk memasuki industri ini 

sehingga menyebabkan peningkatan persaingan antar perusahaan (Weston dan 
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Copelan dalam Eko dan Falikhatun, 2008). Industri makanan dan minuman 

merupakan industri yang sangat menguntungkan, tetapi industri ini cepat 

mengundang perusahaan baru untuk berusaha dan bersaing dengan perusahaan 

lama (Eko dan Falikhatun, 2008). Untuk mengatasi persaingan agar bisa tumbuh 

dan berkembang diperlukan strategi-strategi bisnis yang selalu dipegang secara 

konsisten dalam mempertahankan pertumbuhan dan profit (Eko dan Falikhatun, 

2008). 

PT. XXX adalah perusahaan yang bergerak di bidang retail food and 

beverages. PT. XXX saat ini memiliki 20.366 toko di seluruh dunia dan di 

Indonesia ada sekitar 200 toko. PT. XXX mampu bertahan hingga saat ini karena 

memiliki rasa serta pelayanan yang konsisten. Tidak salah jika PT. XXX memiliki 

visi sebagai “the greatest third place” bagi pelanggan, karena PT. XXX selalu 

berusaha untuk mengerti dan memuaskan pelanggannya sehingga tercipta ikatan 

yang harmonis diantara pelanggan, partner, dan perusahaan itu sendiri. Produk-

produk seasonal juga dikeluarkan secara konsisten untuk menjaga pelanggan 

supaya tidak bosan dengan produk regular. Promo yang dikeluarkan pun cukup 

ekstrem demi mendapatkan laba. 

PT. XXX sudah mengupayakan berbagai strategi untuk membantu kedai-

kedainya yang tersebar di seluruh Indonesia dalam mempertahankan pelanggan. 

Kini, setiap kedai atau toko memiliki target-target yang ditentukan oleh pusat 

yang nantinya akan ditentukan lagi oleh masing-masing district manager yang 

sudah disesuaikan oleh faktor lingkungan dan promo yang berlangsung. Setiap 

bulannya, target tersebut selalu di-update dan management team dituntut untuk 
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menciptakan strategi yang berbeda dalam mencapai target sales pada bulan 

tersebut. 

Perhitungan sales, UPT (unit per transaction), AT (average transaction), 

ADT (average daily transaction), merchandise, dan whole bean dilakukan demi 

mengontrol pendapatan. UPT (unit per transaction) adalah jumlah food yang 

terjual disetiap transaksi dengan target yang ditetapkan adalah setiap dua transaksi 

harus ada makanan yang terjual. AT (average transaction) adalah rata-rata 

nominal disetiap transaksi. Setiap harinya akan dibentuk target harian yang dibagi 

per kategori item yang dijual, target paling banyak dibebankan pada minuman dan 

makanan, lalu merchandise dan whole bean. Setiap dua sampai tiga jam sekali, 

pendapatan di-update oleh supervisor yang in-charge demi mengontrol front 

liner. Jika penjualan food kurang maka dibebankan ke merchandise, tetapi jika 

target belum tercapai juga maka akan dibebankan ke hari berikutnya. 

Tabel 1.1 

Achievement PT. XXX district 22 periode Januari – Oktober 2016 (%) 

Sumber: Laporan achievement PT. XXX district 22 

Tabel 1.1 di atas menunjukkan achieve atau tidaknya toko dalam mencapai 

penjualan yang sudah ditargetkan. Pada bulan Januari semua toko achieve tetapi 

pada bulan Februari semua toko tidak achieve. Pada bulan Maret dan April hanya 

TOKO JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT OCT 

XXX Tunjungan Plaza 110 99 105 102 98 98 99 104 101 100 

XXX East Coast 103 97 99 100 99 95 100 102 103 100 

XXX Reserve Galaxy 100 95 97 97 99 100 99 100 97 99 

XXX Paragon Mall 107 99 104 99 98 97 100 101 105 99 

XXX Ciputra 100 96 97 95 95 97 100 101 102 100 

XXX Bandara A. Yani 102 97 98 96 99 97 100 107 108 105 
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dua toko yang mampu achieve. Pada bulan Mei semua toko tidak achieve dan 

bulan Juni hanya satu toko yang achieve. Bulan Juli hanya dua toko yang achieve 

dan bulan Agustus semua toko achieve. Bulan September hanya satu toko yang 

tidak achive dan bulan Oktober ada dua toko yang tidak achieve. Tabel tersebut 

juga menunjukkan bahwa ketidakcapaian toko dalam mencapai targetnya pasti 

terjadi, bahkan ada toko yang lebih banyak tidak achieve. Padahal target yang 

diberikan sudah disesuaikan dengan kemampuan pelanggan yang ada di toko 

tersebut. 

Peneliti juga melihat fenomena bahwa dalam mencapai keseluruhan target 

merupakan hal yang mustahil, misalnya dalam meningkatkan AT (average 

transaction) maka ada beberapa kemungkinan yang terjadi yaitu UPT (unit per 

transaction) akan turun atau ADT (average daily transaction) meningkat atau 

keduanya menurun. XXX Ciputra Semarang mengalami kesulitan dalam 

meningkatkan UPT (unit per transaction) karena sebagian besar pelanggan lebih 

memilih membeli minuman Frappuccino lalu pergi dan hal ini sangat mudah 

menurunkan motivasi partner karena partner merasa kelelahan dalam 

menawarkan makanan tapi hanya sedikit pelanggan yang mau membeli. XXX 

Ciputra Semarang juga sulit dalam mencapai target AT (average transaction) 

karena banyak pelanggan yang datang dan pesan secara rombongan tetapi mereka 

membayar sendiri-sendiri. XXX Bandara Achmad Yani Semarang mengalami 

kesulitan dalam meningkatkan penjualan whole bean karena pelanggan lebih 

memilih menikmati minuman dan makanannya sambil menunggu pesawat. 

Hampir semua toko mengalami kesulitan dalam menjual merchandise dan whole 
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bean karena produk tersebut bukan produk yang sering dicari pelanggan karena 

mereka akan membeli ketika merasa butuh saja. Padahal PT. XXX selalu 

mengajarkan partner untuk berusaha mempengaruhi pelanggan, serta 

menyediakan kelas untuk hal tersebut yang diadakan oleh store manager. Kelas 

tentang what customer needs, basic service, dan kelas-kelas lainnya diberikan 

sesuai kebutuhan partner untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Jadi, tidak 

ada alasan untuk mengatakan bahwa hal tersebut dikarenakan jumlah atau minat 

pelanggan karena sebenarnya pelanggan dari berbagai kalangan bisa diarahkan 

ketika partner bersikeras untuk menunjukkan kemampuannya. PT. XXX juga 

memberikan penghargaan berupa 5B card yaitu be genuine, be welcoming, be 

knowledge, be involved, and be considerate untuk menambah motivasi dan 

semangat partner karena berprestasi di PT. XXX merupakan hal yang penting 

terutama membantu mempromosikan jabatan akan dirinya sendiri, serta masih 

banyak penghargaan lainnya. 

Adanya fenomena pemutusan kontrak guna menekan keefektifan 

ketenagakerjaan juga membuat hampir semua partner mengeluh dan memutuskan 

untuk mengundurkan diri karena mereka merasa keberatan dalam melakukan 

operasional dan kewajiban yang ditugaskan oleh atasan. Mereka menjadi 

kehilangan fokus, kelelahan, serta kebingungan untuk membagi tenaga dan 

pikiran untuk kedua tugas tersebut. Akhirnya, banyak partner yang melayani 

seadanya dan tidak berinteraksi lebih dengan pelanggan. Mereka sudah tidak 

mempedulikan bahwa ada target yang harus dicapai karena yang dipikirkan bahwa 

pelanggan sudah terlayani dan tugasnya selesai. Belum lagi ketika partner 
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tersebut sudah mendapatkan gelar barista trainer atau coffee master, tentunya 

tugas yang dilakukan lebih banyak lagi. Fokus mereka akan lebih terpecahkan 

lagi, harus fokus operasional atau fokus dalam mengawasi partner baru. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik 

untuk menulis penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Pencapaian Target Penjualan PT. XXX District 22”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan yaitu: 

1. Apakah UPT (unit per transaction) berpengaruh terhadap  sales ? 

2. Apakah AT (average transaction) berpengaruh terhadap sales ? 

3. Apakah ADT (average daily transaction) berpengaruh terhadap sales ? 

4. Apakah merchandise berpengaruh terhadap sales ? 

5. Apakah whole bean berpengaruh terhadap sales ? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis pengaruh UPT (unit per transaction) terhadap 

penjualan 

2. Menganalisis pengaruh AT (average transaction) terhadap penjualan 

3. Menganalisis pengaruh ADT (average daily transaction) terhadap 

penjualan 

4. Menganalisis pengaruh merchandise terhadap penjualan 
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5. Menganalisis pengaruh whole bean terhadap penjualan 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat antara lain 

sebagai berikut: 

1. Kontribusi praktek 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi 

setiap toko dalam mengatur strategi-strategi dalam mencapai target 

penjualan setiap bulannya. 

2. Kontribusi teori 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat dijadikan dukungan akademis 

yang berkait n dengan penelitian sejenis serta menambah wawasan 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan dalam suatu 

perusahaan dimana masing-masing perusahaan memiliki target 

sendiri dalam mencapai tujuannya. 
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1.4. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semua toko PT. XXX district 22 mengalami kendala 

dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan 

oleh District Manager 

Faktor-faktor yang mempengaruhi target penjualan: 

1. UPT (unit per transaction) 

2. AT (average transaction) 

3. ADT (average daily transaction) 

4. Merchandise 

5. Whole Bean 

Penetapan tujuan yang sulit 

dipercaya dapat berpengaruh 

terhadap kinerja namun demikian 

untuk penetapan tujuan yang terlalu 

sulit dan sesungguhnya tidak dapat 

dicapai seringkali justru akan 

menurunkan kembali kinerja 

individu (Gibson et al. dalam Tutuk, 

2009) 

dfGoal Setting Theory 

Management team merancang strategi untuk 

mencapai target penjualan 

TARGET PENJUALAN TERCAPAI 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penelitian ini dibagi dalam lima bab, yaitu: 

Bab I merupakan pendahuluan berisi latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir, 

serta sistematika penulisan dalam penelitian ini. 

Bab II merupakan landasan teori yang menguraikan beberapa teori 

dan konsep yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

Bab III merupakan metode penelitian yang terdiri dari populasi dan 

sampel penelitian, sumber dan jenis data yang akan 

digunakan, definisi dan pengukuran variabel penelitian, 

serta alat analisi data. 

Bab IV merupakan hasil dan analisis data yang menguraikan 

berbagai perhitungan untuk menjawab permasalahan yang 

diajukan dalam penelitian ini. 

Bab V merupakan kesimpulan, keterbatasan, dan saran dari 

penelitian yang telah dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 


