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3.1. Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek penelitian ini adalah toko-toko PT. XXX di district 22 yang dianggap 

mampu mewakili sistem kinerja PT. XXX di Indoneisa karena PT. XXX district 

22 memiliki toko dengan empat perbedaan harga yaitu harga untuk toko XXX di 

Surabaya, harga untuk toko XXX di Semarang, harga toko XXX di bandara, dan 

harga toko XXX Classic. XXX Classic adalah toko spesialis kopi yaitu menjual 

lebih banyak jenis biji kopi dan melayani penyeduhan kopi secara manual. Harga 

tersebut memiliki perbedaan karena telah disesuaikan dengan kemampuan 

pelanggan, kategori, pajak dan kondisi UMR di lokasi tersebut. PT. XXX district 

22 merupakan district dengan tingkat achievement yang paling rendah untuk 

kategori district yang dipegang oleh class facilitator. 

Tabel 3.1 

Lokasi Penelitian 

NO NAMA TOKO LOKASI 

1 XXX Paragon Mall Paragon Mall Semarang 

2 XXX Ciputra Citraland Mall Semarang 

3 XXX Bandara A. Yani Bandara Achmad Yani Semarang 

4 XXX East Coast East Coast Center Surabaya 

5 XXX Classic Galaxy 

 

Galaxy Mall Surabaya 

6 XXX Tunjungan Plaza Tunjungan Plaza 3 Surabaya 

       Sumber: hasil wawancara dengan supervisor XXX 

3.2. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder 

(Hartono, 2013). Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan 

salah satu management team di PT. XXX, sedangkan data sekunder adalah bukti, 

catatan, atau laporan historis yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan 
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dan diperoleh langsung dari media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak 

lain). Data utama penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan target 

dan pencapaian PT. XXX district 22 pada bulan Mei sampai dengan Oktober 

2016 yang diperoleh langsung dari district manager PT. XXX district 22. 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi dan observasi. Metode dokumentasi yaitu mempelajari 

dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian, 

sedangkan metode observasi adalah peneliti melakukan wawancara langsung 

dengan karyawan, management team, dan district manager PT. XXX district 22. 

3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau nilai atau objek yang mempunyai 

variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya (Hartono, 2013). Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu 

variabel dependen yaitu target penjualan dan variabel independen yaitu faktor-

faktor yang mempengaruhi target penjualan. Faktor-faktor tersebut adalah UPT 

(unit per transaction), AT (average transaction), dan ADT (average daily 

transaction), merchandise, dan whole bean. 

3.4.1. Penjualan 

Penjualan dalam penelitian ini diperoleh dari total rupiah pendapatan 

aktual yang sudah dikurangi pajak dari bulan Mei sampai dengan Oktober 

2016. Skala dalam penelitian ini menggunakan skala rasio yaitu skala interval 

yang memiliki nol mutlak. 
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3.4.2. UPT (unit per transaction) 

UPT (unit per transaction) adalah jumlah makanan yang mampu terjual 

disetiap transaksi. UPT (unit per transaction) telah dihitung dengan rumus 

total pendapatan yang sudah dikurangi pajak dibagi dengan jumlah transaksi 

lalu dikali dengan seratus, selanjutnya hasil selama satu bulan akan dirata-rata 

untuk mendapatkan hasilnya. Penelitian ini menggunakan data UPT (unit per 

transaction) dari bulan Mei sampai dengan Oktober 2016. Skala dalam 

penelitian ini menggunakan skala rasio yaitu skala interval yang memiliki nol 

mutlak. 

3.4.3. AT (average transaction) 

AT (average transaction) adalah rata-rata rupiah transaksi yang terjadi 

disetiap harinya lalu selama satu bulan akan dirata-rata lagi untuk 

mendapatkan hasilnya. AT (average transaction) dalam penelitian adalah 

rata-rata rupiah transakasi dari bulan Mei sampai dengan Oktober 2016. 

3.4.4. ADT (average daily transaction) 

ADT (average daily transaction) adalah rata-rata jumlah transaksi 

dalam satu hari lalu dirata-rata lagi dalam satu bulan untuk mendapatkan 

hasilnya. ADT (average daily transaction) dalam penelitian ini diukur 

menggunakan rata-rata transaksi dari bulan Mei sampai dengan Oktober 

2016. Skala dalam penelitian ini menggunakan skala rasio yaitu skala interval 

dan angka nol bersifat mutlak. 

3.4.5. Merchandise 
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Merchandise dalam penelitian ini diukur dengan total rupiah 

pendapatan aktual dari penjualan merchandise yang sudah dikurangi pajak 

dari bulan Mei sampai dengan Oktober 2016. Skala dalam penelitian ini 

menggunakan skala rasio yaitu skala interval yang memiliki nol mutlak. 

3.4.6. Whole Bean 

Whole Bean dalam penelitian ini diukur dengan total rupiah pendapatan 

aktual dari penjualan whole bean yang sudah dikurangi pajak dari bulan Mei 

sampai dengan Oktober 2016. Skala dalam penelitian ini menggunakan skala 

rasio yaitu skala interval dan angka nol bersifat mutlak. 

3.5. Uji Hipotesis 

3.5.1. Menyatakan Hipotesis Statisik 

Hipotesis dalam penelitian ini diuji untuk mengetahui pengaruh dan 

hubungan dari enam variabel yang diteliti, dalam hal ini yaitu target 

penjualan, UPT (unit per transaction), AT (average transaction), ADT 

(average daily transaction), merchandise, dan whole bean diuji 

menggunakan alat statistik regresi untuk menguji pengaruh variabel-variabel 

di atas dengan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + e 

Keterangan: 

Y = Target Penjualan 

X1 = UPT (unit per transaction) 

X2 = AT (average transaction) 

X3 = ADT (average daily transaction) 
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X4 = Merchandise 

X5 = Whole Bean 

α = Konstanta 

β1 = Koefisien regresi UPT (unit per transaction) 

β2 = Koefisien regresi AT (average transaction) 

β3 = Koefisien regresi ADT (average daily transaction) 

β4 = Koefisien regresi Merchandise 

β5 = Koefisien regresi Whole Bean 

e = Error 

Hipotesis dalam penelitian ini merupakan hipotesis kausal dimana 

terdapat hubungan antara dua atau lebih variabel secara bersamaan dan 

hubungannya membentuk pola sebab akibat, sehingga peneliti dapat 

menentukan mana yang merupakan variabel prediktor (variabel independen) 

dan mana yang merupakan variabel yang diprediksi (variabel dependen). 

Perumusan hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H01: β1 ≤ 0, UPT (unit per transaction) tidak berpengaruh positif 

terhadap  penjualan 

Ha1: β1 > 0, UPT (unit per transaction) berpengaruh positif terhadap 

penjualan 

 

H02: β2 ≤ 0, AT (average transaction) tidak berpengaruh positif 

terhadap penjualan 

Ha2: β2 > 0, AT (average transaction) berpengaruh positif terhadap 

penjualan 

 

H03: β3 ≤ 0, ADT (average daily transaction) tidak berpengaruh positif 

terhadap penjualan 

Ha3: β3 > 0, ADT (average daily transaction)  berpengaruh positif 

terhadap penjualan 

 

H04: β4 ≤ 0, Merchandise tidak berpengaruh positif terhadap penjualan 
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Ha4: β4 > 0, Merchandise berpengaruh positif terhadap penjualan 

 

H05: β5 ≤ 0, Whole Bean tidak berpengaruh positif terhadap penjualan 

Ha5: β5 > 0, Whole Bean berpengaruh positif terhadap penjualan 

 

3.5.2. Memilih Pengujian Statistik 

Penelitian ini menggunakan skala rasio karena skala ini dapat 

dibandingkan, dapat dihitung jaraknya, dan nilai 0 (nol) bersifat mutlak. 

Peneliti menggunakan regresi karena data variabel yang digunakan adalah 

parametrik. Alat regresi yang digunakan adalah regresi linear berganda 

karena variabel bebas dalam penelitian ini lebih dari satu. 

Sebelum melakukan analisis regresi, data harus terlebih dahulu 

dilakukan uji asumsi klasik yaitu pengujian normalitas, multikolinearitas, 

heteroskedastisitas, dan autokorelasi yang dijabarkan sebagai berikut: 

3.5.2.1. Uji Asumsi Klasik 

Penelitian ini merupakan penelitian Ordinary Least Square 

(OLS) dimana terdapat variabel independen sebagai variabel penjelas 

dan variabel dependen sebagai variabel yang dijelaskan dalam suatu 

persamaan linear (Murniati et al., 2013). Oleh karena itu, diperlukan uji 

asumsi klasik sebagai syarat bahwa data yang akan diteliti berdistribusi 

normal. Uji asumsi klasik dilakukan dengan bantuan software SPSS. 

3.5.2.1.1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual 

memiliki distribusi normal (Murniati et al., 2013). Seperti 

diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai 
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residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini 

dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah 

sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan 

uji statistik. Pengujian dengan menggunakan uji statistik One 

Sample Kolmogorov-Smirnov Test (K-S). Jika nilai 

probabilitas signifikansi K-S lebih besar dari 0.05, maka data 

berdistribusi normal (Murniati et al., 2013). 

3.5.2.1.2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara 

variabel independen dan model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Murniati et 

al., 2013). Multikolinearitas dilihat dari nilai tolerance dan 

nilai variance inflation factor (VIF) (Murniati et al., 2013). 

Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang 

terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai 

VIF tinggi. Nilai yang dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolinearitas jika nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan 

nilai VIF > 10 (Murniati et al., 2013). 

 

3.5.2.1.3. Uji Heteroskedastisitas 
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Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Murniati et al., 

2013). Jika varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan 

jika berbeda disebut Heteroskedastisitas (Murniati et al., 

2013). Model regresi yang baik adalah yang 

Homoskedastisitas atau yang tidak terjadi Heteroskedastisitas 

(Murniati et al., 2013). Cara mendeteksi Heteroskedastisitas 

adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel 

dependen dengan residualnya dan melihat ada tidaknya pola 

teretentu pada grafik scatterplot. Jika ada pola tertentu, seperti 

titik-titik yang ada membentuk suatu pola yang teratur 

(bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak 

ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Pengujian ini menggunakan uji Glejser 

dengan kriteria bebas heteroskedastisitas jika nilai signifikansi 

variabel independennya > 0,5 (Murniati et al., 2013). 

 

 

3.5.2.1.4. Uji Autokorelasi 
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Uji autokorelasi bertujuan menguji adanya korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dan periode t pada 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) 

(Murniati et al., 2013). Jika regresi bebas dari autokolerasi 

maka bisa dikatakan bahwa model regresi tersebut baik 

(Murniati et al., 2013). Uji autokorelasi hanya dilakukan pada 

data time series (runtut waktu) (Murniati et al., 2013). 

Penelitian ini menguji autokolerasi dengan menggunakan uji 

Runs Test yang merupakan bagian dari statistik nonparametrik 

yang dapat juga digunakan untuk melihat apakah residual 

terjadi secara random atau tidak (Murniati et al., 2013). 

Penelitian bebas dari masalah autokorelasi jika nilai 

signifikansi > 0,05 yang berarti data yang dipergunakan 

bersifat random atau acak (Murniati et al., 2013). 

3.5.3. Menentukan Tingkat Keyakinan 

Tingkat signifikansi penelitian ini yaitu α = 0,05, artinya dengan taraf 

kepercayaan atau confidence coefficient 95% maka kemungkinan bahwa hasil 

dari penarikan kesimpulan mempunyai kebeneran sebesar 95% (Murniati et 

al., 2013). 
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Gambar 3.1. Tingkat Signifikansi Penelitian 

3.5.4. Menentukan Nilai Statistik 

Peneliti akan melakukan perhitungan statistik dengan menggunakan 

program IBM SPSS Statistics 19, sehingga akan memudahkan peneliti dalam 

menghitung nilai statistik dari data yang akan diteliti. 

3.5.5. Menginterprestasikan Hasil 

Peneliti menggunakan pengujian satu arah untuk membuktikan bahwa 

variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap 

penjualan. Hipotesis diterima jika nilai t-hitung > t-tabel. Kemudian peneliti 

menginterprestasikan dan menarik kesimpulan atas penerimaan hipotesis 

yang telah dibuat 

 

 

 

 

 

 

 

 




