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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 

 

4.1. Deskripsi Objek Penelitian 

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

beverages dimana memiliki kebijakan-kebijakan terhadap karyawan dan 

pelanggan. Contoh kebijakan untuk karyawan adalah larangan merokok di area 

toko, dilarang menggunakan handphone untuk keperluan pribadi saat berkerja, 

dilarang membawa makanan dari luar ke dalam toko, harus memakai pakaian 

sesuai standar, dalam pengambilan partner beverages harus melalui kasir dan 

dibuatkan oleh partner yang sedang operasional, wajib mencuci tangan saat akan 

masuk kerja, dan dilarang berkeliaran di area toko saat tidak operasional kecuali 

ada kegiatan khusus. Contoh kebijakan untuk pelanggan adalah hanya 

diperbolehkan merokok di smoking area dan dilarang membawa makanan dan 

minuman dari luar. Sedangkan, contoh kebijakan perusahaan terhadap pelanggan 

adalah memberikan pengalaman ke pelanggan, menangani keluhan pelanggan 

dengan LATTE, dan melayani pelanggan dengan should and never. 

PT. XXX district 22 memiliki empat perbedaan harga yaitu harga toko XXX 

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

di Classic Galaxy. Perbedaan harga toko yang terjadi telah disesuaikan dengan 

UMR di kota tersebut dan kemampuan pelanggan. Karakteristik toko juga 

memiliki dua perbedaan yaitu toko XXX yang regular (Paragon mall, Ciputra, 
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Bandara A. Yani, dan Tunjungan Plaza) dan toko XXX spesial kopi (Classic 

Galaxy). Toko XXX special kopi adalah toko XXX yang memiliki lebih banyak 

varian kopi dan melayani penjualan kopi dengan penyeduan manual. 

Penelitian dilakukan karena adanya fenomena yang terjadi di PT. XXX distict 

22 dimana setiap toko memiliki kendala dalam mencapai target-target yang telah 

ditetapkan. Sehingga, penelitian ini ditekankan pada pengujian pengaruh UPT 

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

transaction), merchandise, dan whole bean terhadap penjualan. Objek penelitian 

ini adalah PT. XXX district 22 yang memiliki 3 toko di Semarang dan 3 toko di 

Surabaya. 

Tabel 4.1 

Objek 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: Data Sekunder yang diolah (2016) 

Penelitian ini menggunakan data hasil actual sales, UPT (unit per 

transaction), AT (average transaction), ADT (average daily transaction), 

merchandise, dan whole bean selama enam bulan berturut-turut yang diperoleh 

langsung dari district manager PT. XXX district 22. Data ini telah memenuhi uji 

asumsi klasik dalam pengujian hipotesis dengan menggunakan 1 model regresi 

linear berganda melalui proses pengolahan dengan menggunakan SPSS 19. 
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4.2. Analisis Statistik Deskirptif Variabel 

Pembahasan analisis statistik deskriptif ini memberikan gambaran dari data 

yang telah diolah untuk diliat rata-rata (mean), nilai maksimum data (maximum), 

dan nilai minimum data (minimum). 

Tabel 4.2 

Statistk Deskriptif Variabel 

 N Minimum Maximum Mean 

SALES 36 19.85 20.68 20.3086 

UPT 36 310 607 430.47 

ADT 36 205 483 330.00 

AT 36 11.05 11.20 11.1378 

MER 36 14.07 16.04 15.1175 

WB 36 12.62 15.34 14.4156 

Sumber: Data Sekunder yang diolah (2016) 

 Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif pada tabel 4.2 

menunjukkan bahwa terdapat lima variabel independen. Penelitian ini 

menggunakan skala rasio dimana angka 0 (nol) bersifat mutlak. Untuk 

menyamakan satuan, maka angka pada variabel AT, MER, dan WB di logaritma 

natural. Sedangkan, dalam menjelaskan suatu variabel perlu dikembalikan lagi ke 

satuan semula maka variabel AT memiliki nilai minimum sebesar 63.023, 

maksimum sebesar 72.902, dan rata-rata sebesar 68.720. variabel MER memiliki 

nilai minimum sebesar 1.294.201, maksimum sebesar 9.204.723, dan rata-rata 

sebesar 3.676.604. variabel WB memiliki nilai minimum sebesar 303.451, 

maksimum sebesar 4.576.880, dan rata-rata sebesar 1.822.282. 
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4.3. Analisis Pengujian Hipotesis 

4.3.1. Menyatakan Hipotesis 

Penelitian menguji pengaruh dan hubungan dari enam variabel yang 

diteliti, dalam hal ini yaitu actual sales, 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 menggunakan SPSS versi 19 di komputer 

untuk mendapatkan hasil pengujian variabel independen berpengaruh 

positif terhadap variabel dependen. 

 

Keterangan: 

Y = Actual Sales  

X1 = UPT (unit per transaction) 

X2 = AT (average transaction) 

X3 = ADT (average daily transaction) 

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 

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

 



39 
 

e = Error 

Hipotesis pada penelitian ini 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 

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 

 

4.3.2. Pengujian Statistik 

Penelitian ini merupakan penelitian Ordinary Least Square (OLS) 

dimana variabel independen yaitu AT (average transaction), ADT (average 

daily transaction), merchandise, dan whole bean sebagai variabel penjelas 

yang berpengaruh positif terhadap variabel penjualan sebagai variabel 

dependen atau variabel yang dijelaskan sehingga penelitian ini perlu 

dilakukan uji asumsi klasik menggunakan SPSS versi 19 di komputer untuk 

mendapatkan hasil pengujian variabel independen berpengaruh positif 

terhadap variabel dependen. Pengujian asumsi klasik seperti yang dijabarkan 

sebagai berikut: 
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4.3.2.1. Uji Asumsi Klasik 

4.3.2.1.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji model regresi 

tersebut berdistribusi normal atau tidak (Murniati et al., 2013). 

Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov Test (K-S) terhadap standardized residual 

hasil regresi (Murniati et al., 2013). Jika nila probabilitas (sig) 

Kolmogorov-Smirnov Test (K-S) lebih besar dari α = 0,05 maka 

data tersebut normal, maka model regresi tersebut dapat 

dinyatakan baik (Murniati et al., 2013). 

Tabel 4.3 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Standardized 

Residual 

N 36 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation .92582010 

Most Extreme Differences Absolute .149 

Positive .077 

Negative -.149 

Kolmogorov-Smirnov Z .894 

Asymp. Sig. (2-tailed) .402 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2016) 

 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, diketahui bahwa 

normalitas data perhitungan forecast dengan nilai signifikasi 

Kolmogorov-Smirnov Test sebesar 0,402. Nilai signifikansi 
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tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan data 

penelitian berdistribusi normal. 

4.3.2.1.2. Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel 

independen (Murniati et al., 2013). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. 

Variabel terbebas dari multikolinearitas jika nilai tolerance > 

0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10 (Murniati et al., 2013). 

Tabel 4.4 

Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

UPT .485 2.063 

ADT .523 1.913 

AT .767 1.303 

MER .600 1.667 

WB .669 1.494 

a. Dependent Variable: SALES 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2016) 

 

Berdasarkan tabel 4.4 tersebut, variabel UPT 

memberikan nilai tolerance 0,485 yakni lebih besar dari 0,10 

dan nilai VIF sebesar 2,063 yakni lebih kecil dari 10, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa variabel UPT terbebas dari masalah 

multikolinearitas. Variabel ADT, AT, MER, dan WB juga 
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menunjukkan nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF 

lebih kecil dari 10. Jadi, semua variabel bebas dari masalah 

multikolinearitas. 

4.3.2.1.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuang menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual 

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

2013). Pengujian dilakukan dengan uji Glejser yaitu dengan 

meregresikan nilai mutlak standardized residual hasil regresi 

dengan variabel independen yang digunakan dalam persamaan 

regresi. Data dikatakan bebas dari masalah heteroskedastisitas 

ketika probabilitas (sig.) koefisien regresi (β) dari masing-

masing variabel independen lebih besar dari α = 0,05 (Murniati 

et al., 2013). 

Tabel 4.5 

Uji Heteroskodastisitas 

Coefficientsa 

Model Sig. 

1 (Constant) .980 

UPT .114 

ADT .224 

AT .968 

MER .563 

WB .126 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2016) 
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Berdasarkan tabel 4.5 di atas, diketahui bahwa nilai 

signifikasi variabel UPT, ADT, AT, MER, dan WB lebih besar 

dari 0,05, artinya kelima variabel tersebut bebas dari masalah 

heteroskedastisitas. Sehingga, dapat dikatakan bahwa penelitian 

ini memiliki model regresi yang baik. 

4.3.2.1.4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam 

suatu model regresi linier terdapat korelasi kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 

(Murniati et al., 2013). 

Tabel 4.6 

 Uji Autokolerasi 

Runs Test 

 
Unstandardized 

Residual 

Test Valuea .00295 

Cases < Test Value 18 

Cases >= Test 

Value 

18 

Total Cases 36 

Number of Runs 19 

Z .000 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

1.000 

a. Median 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2016) 

 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, diketahui hasil Runs Test 

menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 1,000 

dimana lebih besar dari 0,05 yang berarti data bebas dari 
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masalah autokolerasi. 

4.3.3. 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). 

 

 

 

 

G 

Gambar 4.1. Tingkat Signifikansi Penelitian 

4.3.4. Interprestasi 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. 

4.3.4.1. Uji Koefisiensi Determinasi 

Nilai koefisien determinasi (adjusted R2) digunakan untuk 

menunjukkan bersarnya kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen (Murniati et al., 2013). Jika nilai 

R2 sama dengan 0 (nol), variabel independen tidak berpengaruh 
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terhadap variabel dependen, sebaliknya jika R2 mendekati angka 1 

maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen 

(Murniati et al., 2013). 

Tabel 4.7 

Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model 

Adjusted R 

Square 

1 .974 

a. Predictors: (Constant), WB, 

UPT, AT, MER, ADT 

 

b. Dependent Variable: SALES 

Sumber: Data Sekunder yang diolah (2016) 

 

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa besarnya Adjusted R Square sebesar 

0,974. Hal ini berarti bahwa 97,4% variabel penjualan dapat dijelaskan oleh 

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

transaction), Merchandise, dan Whole Bean. Sedangkan, sisanya 100% - 

97,4% = 2,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain selain model. 

4.3.4.2. Uji Signifikansi F 

Uji F digunakan untuk menguji apakah penggunaan model 

dalam penelitian ini sudah tepat (Murniati et al., 2013). Penelitian 

hipotesis diterima jika nilai F hitung > F tabel atau nilai signifikansi < 

0,05 (Murniati et al., 2013). 
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Tabel 4.8 

Uji Signifikansi F 

ANOVAb 

Model F Sig. 

1 Regression 260.740 .000a 

Residual   

Total   

a. Predictors: (Constant), WB, UPT, AT, 

MER, ADT 

 

b. Dependent Variable: SALES 

Sumber: Data sekunder yang dioleh (2016) 

 

 Tabel 4.8 menunjukkan bahwa dari uji F test diperoleh nilai hitung 

sebesar 260,740 dengan nilai signifikasi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa 

model regresi tersebut dapat digunakan untuk memprediksi penjualan. 

Ketepatan tersebut ditunjukkan dengan nilai signifikasi < 0,05. 

4.3.4.3. Uji Signifikansi t 

Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara 

individual, sehingga uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah dan 

diuji satu per satu (Murniati et al., 2013). Penelitian hipotesis diterima 

jika nilai t-hitung > t-tabel. 
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Tabel 4.9 

Uji Signifkansi t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error 

1 (Constant) 3.755 2.701 1.390 .175 

UPT .000 .000 2.106 .044 

ADT .003 .000 22.976 .000 

AT 1.395 .253 5.513 .000 

MER .003 .024 .114 .910 

WB -.006 .014 -.435 .667 

a. Dependent Variable: SALES 

Sumber: Data sekunder yang dioleh (2016) 

 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tabel 4.9 menunjukkan 

bahwa variabel UPT memiliki nilai t hitung sebesar 2,106. Diperoleh 

nilai t hitung sebesar 2,106 > t tabel sebesar 1,960 dan pada tabel β 

menunjukkan arah yang positif. hal ini menunjukkan bahwa variabel 

UPT (unit per transaction) berpengaruh positif terhadap penjualan. 

Variabel ADT memiliki nilai t hitung sebesar 22,976 dengan 

nilai signifikasi 0,000. Diperoleh nilai t hitung sebesar 22,976 > t tabel 

sebesar 1,960 pada tabel β menunjukkan arah yang positif. Hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis 2 diterima, artinya ADT (average daily 

transaction) berpengaruh positif terhadap target penjualan. 

Variabel AT memiliki nilai t hitung sebesar 5,513 dengan nilai 

signifikasi 0,003. Diperoleh nilai t hitung sebesar 5,513 > t tabel 

sebesar 1,960 pada tabel β menunjukkan arah yang positif. Hal ini 
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menunjukkan hipotesis 3 diterima, artinya AT (average transaction) 

berpengaruh positif terhadap target penjualan. 

Variabel MER memiliki nilai t hitung sebesar 0,114 dengan 

nilai signifikasi 0,910. Diperoleh nilai t hitung sebesar 0,114 < t tabel 

sebesar 1,960. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 4 ditolak, artinya 

merchandise tidak berpengaruh signifikan terhadap target penjualan. 

Variabel WB memiliki nilai t hitung sebesar -0,435 dengan 

nilai signifikasi 0,667. Diperoleh nilai t hitung sebesar -0,435 < t tabel 

sebesar 1,960. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 5 ditolak, artinya 

whole bean tidak berpengaruh signifikan terhadap target penjualan. 

4.3. Pembahasan 

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, berikut merupakan penjelasan pengujian 

hipotesis yang diterima sebagai berikut: 

1. UPT (unit per transaction) berpengaruh positif terhadap penjualan 

Hasil pengujian pada variabel UPT terhadap penjualan masing-masing 

toko dari PT XXX district 22 berdasarkan analisa yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini, bahwa UPT (unit per transaction) berpengaruh secara signifikan 

terhadap penjualan, artinya bahwa semakin banyak makanan yang terjual maka 

pendapatannya meningkat. Tabel statistik deskriptif menunjukkan bahwa 

kemampuan dari semua toko dalam mencapai angka UPT rata-rata sebesar 431. 

Toko XXX Citraland Semarang memiliki hasil dibawah rata-rata dan ini sesuai 

dengan keadaan toko karena sebagian pelanggan terdiri dari anak sekolah 

dimana mereka hanya membeli minuman saja karena mereka tidak memahami 
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makanan yang dijual karena bergaya western. Sedangkan, kemampuan toko 

XXX Classic Galaxy dalam mencapai angka UPT juga dibawah rata-rata 

bahkan memiliki angka UPT terendah sebesar 310 selama bulan Mei sampai 

Oktober 2016. Hal ini terjadi karena toko XXX Classic Galaxy menjual kopi 

yang lebih beragam, tetapi seharusnya partner-nya tidak hanya berfokus dalam 

penjualan kopi saja. 

Toko XXX yang ada di bandara Achmad Yani Semarang memiliki angka 

UPT tertiggi yaitu 607, artinya kemampuan toko tersebut dalam menjual 

makanan sangat baik. Hal ini terjadi karena banyak pelanggan dengan kondisi 

keuangan yang diatas rata-rata, sehingga mereka tidak terlalu berpikir panjang 

untuk membeli makanan ketika partner menawarkan makanan. Pelanggan asal 

luar negeri juga sering membeli makanan dalam jumlah banyak karena 

makanan yang dijual adalah makanan yang bergaya western, sehingga mereka 

sudah tidak asing lagi. Sedangkan, toko XXX yang ada di East Coast, 

Tunjungan Plaza, dan Paragon Mall memiliki kemampuan yang rata-rata dalam 

menjual makanan. Toko yang berada di mall memiliki pesaing dalam menjual 

makanan karena makanan yang dijual di toko XXX bukanlah makanan berat, 

melainkan makanan yang sudah disesuaikan dengan minuman yang disajikan. 

  Kendala dalam menjual makanan selalu dihadapi oleh partner mengingat 

makanan yang dijual bukan makanan yang sering dijumpai orang Indonesia. 

Partner juga harus paham betul mengenai bahan-bahan dan cara membuat 

makanan tersebut karena banyak pelanggan yang menanyakan hal tersebut, 

terutama ketika produk tersebut baru. Hal ini yang harus menjadi perhatian PT. 
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XXX dimana partner harus diberikan kelas yang lebih mendalam mengenai 

bahan-bahan dan cara pembuatan makanan internasional supaya partner jadi 

lebih percaya diri dalam menawarkan makanan. 

Teori Goal Setting menyatakan bahwa tujuan membantu individu untuk 

menetapkan strategi dan melakukan tindakan sesuai yang direncanakan. 

Dengan adanya target dalam menjual makanan, partner secara tidak langsung 

akan membuat strategi bersama dengan teman-temannya untuk menjual produk 

yang kurang laku atau yang akan expired. Partner juga harus sering dilatih 

untuk menawarkan dan menjelaskan makanan kepada pelanggan. Hal ini harus 

menjadi perhatian PT. XXX karena dengan membuka kelas khusus mengenai 

service and food akan sangat membantu partner dalam meningkatkan 

penjualan makanannya dan pelayanan serta penjelasan yang diberikan kepada 

pelanggan pun akan sama. Karena sering terjadi bahwa penjelasan partner 

salah karena memang bahan yang digunakan memiliki nama yang cukup sulit 

dan ini membahayakan jika pelanggan memiliki alergi khusus terhadap salah 

satu bahan dimakanan tersebut. 

2. ADT (average daily transaction) berpengaruh positif terhadap penjualan 

Hasil pengujian pada variabel ADT terhadap penjualan masing-masing 

toko dari PT XXX district 22 berdasarkan analisa yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini, bahwa ADT (average daily transaction) berpengaruh secara 

signifikan terhadap penjualan, artinya semakin banyak jumlah transaksi 

tentunya pendapatan akan meningkat. Tabel statistik deskriptif menunjukkan 

bahwa kemampuan dari semua toko dalam mencapai angka ADT rata-rata 
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sebesar 330 transaksi. Toko XXX yang berada di Galaxy Mall Surabaya dan 

Citraland Semarang memiliki rata-rata jumlah transaksi dibawah rata-rata dan 

toko XXX Citraland juga menjadi toko yang memiliki jumlah transaksi 

terendah yaitu 205 transaksi pada bulan Juni 2016. Kedua toko tersebut 

memiliki jumlah transaksi yang rendah karena memang jumlah pengunjung 

yang ada di mall tersebut tidak terlalu ramai. 

Toko XXX Paragon Mall, Bandara Achmad Yani, Tunjungan Plaza, dan 

East Coast memiliki jumlah transaksi yang cukup banyak mengingat ketiga 

mall tersebut merupakan yang ramai dan tentunya kondisi bandara selalu ramai 

setiap harinya dengan jumlah toko yang menjual makanan di dalam ruang 

tunggu bandara sangat sedikit. Toko yang memiliki transaksi paling tinggi 

selama enam bulan adalah toko XXX yang berada di Tunjungan Plaza sebesar 

483 transaksi pada bulan September 2016. Hal ini terjadi karena Mall 

Tunjungan Plaza merupakan mall yang sangat besar dan megah, sehingga mall 

tersebut sangat ramai dan banyak pelanggan dengan kemampuan daya beli 

diatas rata-rata. 

Teori goal setting mengatakan bahwa tujuan dapat membantu mengatur 

usaha yang diberikan untuk mencapai tujuan. Dalam meningkatkan jumlah 

transaksi diperlukan kerjasama tim dan kemampuan pribadi yang sangat baik. 

Artinya, ketika toko tersebut memiliki partner yang mudah diajak untuk selalu 

ramah, berwawasan luas, dan easy going tentunya akan mengikat pelanggan 

hingga akhirnya tercipta sebuah hubungan yang membuat pelanggan selalu 

kembali ke toko tersebut. PT. XXX harus fokus dalam masalah ini serta 
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memberikan tambahan kelas mengenai sebuah kekompakan tim dari 

kepercayaan dan pembagian tugas yang sangat baik, karena saat ini masih 

banyak partner yang mengeluh dengan kinerja partner lain tanpa memandang 

kelebihan dan kekurangan partner. 

Selain itu, PT. XXX sudah memiliki program untuk mendatangi pelanggan 

yang sudah membeli minuman atau makanan untuk ditanyakan kembali apakah 

pelanggan ingin menambah minuman atau makanan lagi. Tetapi program ini 

belum berjalan maksimal karena terbatasnya jumlah partner yang operasional. 

Rewards juga seharusnya diberikan kepada setiap partner yang dapat menjadi 

motivator dalam hal connect to customer dan mewajibkan setiap partner untuk 

mengambil foto terbaiknya dengan pelanggan dan dilombakan secara nasional, 

hal ini akan sangat efektif untuk membakar semangat karyawan. 

Setiap ingin memulai shift, supervisor sudah menyiapkan jobdesk untuk 

partner-nya untuk melakukan hal tersebut, tetapi karena toko yang ramai dan 

kurangnya tenaga untuk mengatasi antrian maka hal tersebut tidak dapat 

dilakukan. PT. XXX juga harusnya lebih concern dalam hal ini, apalagi adanya 

pemutusan kontrak untuk menekan biaya ketenagakerjaan semakin membuat 

partner merasa jenuh. Jika ingin menekan biaya ketenagakerjaan dengan 

mengurangi jumlah karyawan, seharusnya PT. XXX harus reschedule jadwal 

penerimaan barang sehingga tidak mengganggu operasional dan memantau 

toko untuk tidak membebankan pekerjaan atasan kepada karyawan. 

3. AT (average transaction) berpengaruh positif terhadap penjualan 
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Hasil pengujian pada variabel AT terhadap penjualan masing-masing toko 

dari PT. XXX district 22 berdasarkan analisa yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini, bahwa AT (average transaction) berpengaruh secara signifikan 

terhadap penjualan, artinya semakin tinggi nominal transaksi disetiap 

transaksinya tentunya akan sangat menambah pendapatan. Tabel statistik 

deskriptif menunjukkan bahwa kemampuan dari semua toko dalam mencapai 

angka AT rata-rata sebesar Rp 68.720,-. Pada bulan Mei 2016, toko XXX 

Citraland Semarang mendapatkan nominal transaksi terendah pada bulan Mei 

yaitu sebesar Rp 63.023.- dan toko XXX Tunjungan Plaza mencapai nominal 

transaksi tertinggi yaitu sebesar Rp 72.902,- pada bulan Oktober 2016. Toko 

XXX Citraland memiliki rata-rata nominal transaksi yang rendah karena 

banyak pelanggan yang hanya membeli minuman saja lalu pergi, atau membeli 

minuman hanya untuk bergaya saja dengan teman-temannya, jadi pelanggan 

akan bersikap tidak peduli ketika partner berusaha menawarkan untuk produk 

lain. Contohnya, pembelian makanan di toko XXX Citraland Semarang paling 

sering terjadi hanya pada pagi hari saja sehingga nominal transaksi tertinggi 

hanya terjadi saat pagi hari. Sedangkan, toko XXX Tunjungan Plaza mencapai 

nominal transaksi tertinggi karena selain pelanggan disana banyak berasal dari 

kalangan atas, harga jual di Surabaya lebih tinggi daripada di Semarang karena 

harga jual tersebut disesuaikan dengan UMR di setiap kota tetapi perbedaan 

harga tidak terjadi untuk toko XXX yang berlokasi di bandara. 

Toko XXX di Semarang memiliki rata-rata nominal transaksi yang lebih 

rendah daripada toko XXX yang berlokasi di Surabaya karena adanya 
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perbedaan harga tersebut. Tetapi, hal ini bukan menjadi alasan achieve atau 

tidaknya toko dalam mencapai target penjualan karena target tersebut sudah 

disesuaikan dengan kondisi toko dan pelanggan. PT. XXX harus memberikan 

kelas yang lebih mendalam lagi tentang bagaimana caranya mempengaruhi 

pelanggan atau mengetahui kebutuhan pelanggan dengan membaca gaya tubuh 

atau emosi wajah pelanggan dan tugas partner adalah menerapkannya dengan 

baik. 

Teori goal setting juga mengungkapkan bahwa manusia cenderung untuk 

berjuang lebih keras untuk mencapai suatu tujuan apabila tujuan itu jelas untuk 

dipahami dan bermanfaat. Dalam mencapai nominal transaksi yang tinggi, 

memang bukanlah hal yang mudah tetapi secara tidak langsung partner merasa 

puas ketika bisa menjual lebih dari satu item saja. Contohnya, ketika pelanggan 

tidak mau untuk membeli produk lain maka hal yang paling kecil dilakukan 

adalah penawaran additional untuk menambah cita rasa minuman. 

Hal yang terjadi saat ini adalah banyaknya partner yang merasa lelah jika 

selalu ditolak pelanggan atau gaya penawarannya sama sehingga membuat 

pelanggan merasa enggan. Ini yang harus diperhatikan PT. XXX, kantor pusat 

harus menambah kelas praktek untuk partner dalam menawarkan produk di 

berbagai kondisi sehingga partner memiliki ketegasan dalam mengambil 

keputusan untuk bersikap serta menghimbau ke seluruh management team 

untuk selalu mengecek kemampuan bawahannya. Jika partner sudah 

melakukannya sangat baik, pelanggan akan lebih mudah terpengaruh dan 

nyaman dengan semua partner. Semakin banyak pelanggan loyal yang 
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memiliki hubungan baik dengan semua partner maka pelanggan akan selalu 

memilih untuk minum dan makan di toko XXX karena mereka merasa 

dihargai, dikenal, dan seperti di rumah. 

4. Merchandise tidak berpengaruh terhadap penjualan 

Hasil pengujian pada variabel Merchandise terhadap penjualan masing-

masing toko XXX berdasarkan analisa yang telah dilakukan dalam penelitian 

ini, bahwa penjualan merchandise tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

penjualan atau hipotesis ditolak. Artinya, toko yang memiliki actual sales 

tertinggi belum tentu memiliki hasil penjualan merchandise yang tinggi juga. 

Tabel statistik deskriptif menunjukkan bahwa kemampuan seluruh toko XXX 

district 22 dalam menjual merchandise rata-rata sebesar Rp 3.676.604,-. 

Penjualan merchandise tertinggi diperoleh toko XXX Tunjungan Plaza sebesar 

Rp 9.203.723,-, sedangkan toko XXX di bandara Achmad Yani memperoleh 

penjualan terendah pada bulan Juni sebesar Rp 1.294.201,-. Jika dilihat dari 

data tersebut terlihat bahwa penjualan merchandise di mall lebih tinggi 

daripada bandara karena banyaknya orang dalam maupun luar kota yang 

datang ke mall untuk membeli yang mereka butuhkan. Orang yang datang ke 

mall pasti membawa uang yang cukup sehingga ketika mereka datang ke toko 

XXX dan melihat merchandise yang unik, maka mereka akan mudah 

terpengaruh untuk membeli barang tersebut walaupun tidak terlalu 

membutuhkan. Mall Tunjungan Plaza adalah mall terbesar di Surabaya, sudah 

pasti pelanggan di toko XXX sangat banyak, sedangkan toko XXX di bandara 

Achmad Yani Semarang memiliki pelanggan yang memiliki boarding pass saja 
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karena letaknnya yang berada di ruang tunggu passenger. Pelanggan yang akan 

berpergian ke luar kota dan luar negeri juga berpikir bahwa membawa 

merchandise hanya akan menambah barang bawaan, sehingga ketika partner 

menawarkan merchandise kemungkinan besar akan ditolak. Kecuali jika ada 

rombongan turis maka sebagian besar dari mereka membeli merchandise 

dengan icon Indonesia. 

 
Gambar 4.2. Presentase Penjualan PT. XXX 

Jika dilihat dari data presentase penjualan di atas, penjualan merchandise 

hanya memiliki presentase sebesar 5%. Hal ini membuktikan bahwa penjualan 

merchandise tidak akan berpengaruh besar terhadap tinggi atau rendahnya 

pendapatan. Salah satu contohnya terjadi di toko XXX di Semarang bulan Juli, 

ketiga toko tersebut memiliki actual sales yang jauh berbeda tetapi penjualan 

merchandise-nya memiliki pendapatan yang hampir sama. Jadi, berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan bahwa penjualan merchandise tidak akan 

berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan sesuai dengan data yang 

peneliti peroleh. 

BEVERAGES
73%

FOOD
20%

MERCHAND
ISE
5%

WHOLE 
BEAN

2%
Sales



57 
 

5. Whole Bean tidak berpengaruh terhadap penjualan 

Hasil pengujian pada variabel Whole Bean terhadap penjualan masing-

masing toko XXX berdasarkan analisa yang telah dilakukan dalam penelitian 

ini, bahwa penjualan biji kopi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

penjualan atau hipotesis ditolak. Hal tersebut terjadi karena toko yang memiliki 

actual sales tertinggi belum tentu mendapatkan penjualan biji kopi yang tinggi 

juga. Tabel statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan toko 

XXX district 22 untuk menjual biji kopi yaitu sebesar Rp 1.822.282,-. Toko 

XXX di bandara Achmad Yani hanya mampu menjual biji kopi dibawah rata-

rata selama enam bulan bahkan melakukan penjualan terendah sebesar Rp 

303.451 pada bulan Agustus 2016,-. Hal ini terjadi karena pelanggan yang 

datang ke toko lebih memilih menikmati minuman yang sudah jelas rasanya 

sambil menunggu pesawat. Penjualan biji kopi tergolong sulit karena 

pelanggan mengerti bahwa penyeduhan kopi sendiri akan memiliki rasa yang 

berbeda dengan di toko. Selain itu biji kopi memiliki berbagai macam varian, 

sehingga pelanggan tidak mengerti biji kopi mana yang cocok dengan 

seleranya. Cara penyimpanan juga hal yang dipertimbangkan pelanggan ketika 

membeli biji kopi karena rasa kopi dipengaruh oleh banyak faktor seperti 

tempat, kelembaban, sinar matahari, suhu, dan waktu. Hal ini yang membuat 

pelanggan enggan membeli biji kopi terutama untuk pelanggan yang tidak 

begitu suka kopi. 

Pendapatan penjualan biji kopi tertinggi didapatkan toko XXX Classic 

Galaxy sebesar Rp 4.576.880,- pada bulan Juni 2016. Penjualan biji kopi 
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tertinggi masih diraih oleh toko XXX Classic Galaxy walaupun actual sales 

toko tersebut tergolong rendah, hal ini membuktikan bahwa penjualan biji kopi 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap actual sales. Penjualan biji kopi 

di toko Classic Galaxy selalu tinggi karena toko teresebut merupaka toko yang 

dikhususkan untuk penjualan kopi, sehingga varian biji kopi sangat banyak. 

Selain itu, toko tersebut menyediakan penyeduhan secara manual sehingga 

para pecinta kopi lebih memilih untuk datang ke toko tersebut. 

 
Gambar 4.3. Presentase Penjualan PT. XXX 

Jika dilihat dari data presentase di atas, penjualan biji kopi hanya memiliki 

presentase sebesar 2%. Hal ini membuktikan bahwa penjualan biji kopi tidak 

akan berpengaruh besar terhadap tinggi atau rendahnya pendapatan seperti 

contoh di atas penjualan biji kopi di toko XXX bandara Achmad Yani 

mendapatkan penjualan terendah padahal actual sales-nya lebih tinggi dan 

selisihnya jauh dengan toko XXX Classic Galaxy yang memiliki penjualan biji 

kopi tertinggi tetapi actual sales-nya tergolong rendah dan ini terjadi selama 

enam bulan berturut-turut dari bulan Mei sampai dengan Oktober 2016. Jadi, 
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berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa penjualan biji kopi tidak 

akan berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan sesuai dengan data 

yang peneliti peroleh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


