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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini membuktikan bahwa UPT (unit per transaction) 

berpengaruh positif terhadap penjualan. Tabel statistik deskriptif 

menunjukkan bahwa kemampuan dari semua toko dalam mencapai angka 

UPT rata-rata sebesar 431. Toko XXX Citraland Semarang dan toko XXX 

Classic Galaxy memiliki hasil penjualan makanan dibawah rata-rata, 

sedangkan toko XXX Bandara Achamd Yani Semarang memiliki angka 

penjualan makanan tertinggi. Penjualan makanan tergolong sulit karena 

makanan yang dijumpai pelanggan merupakan makanan asing karena 

produknya mengacu pada western, sehingga PT. XXX harus memberikan 

kelas yang lebih mendalam mengenai service and food seperti bahan-

bahan dan cara pembuatan makanan internasional supaya partner jadi 

lebih percaya diri dalam menawarkan makanan terutama untuk pelanggan 

yang memiliki alergi khusus terhadap suatu bahan makanan. 

2. Penelitian ini membuktikan bahwa AT (average transaction) berpengaruh 

positif terhadap penjualan. Tabel statistik deskriptif menunjukkan bahwa 

kemampuan dari semua toko dalam mencapai angka AT rata-rata sebesar 
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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. Dalam 

meningkatkan rata-rata nominal transaksi cukup sulit karena partner harus 

bisa mempengaruhi pelanggan dengan memahami kondisi pelanggan. Jadi, 

PT. XXX 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. 

3. Penelitian ini membuktikan bahwa ADT (average daily transaction) 

berpengaruh positif terhadap penjualan. Tabel statistik deskriptif 

menunjukkan bahwa kemampuan dari semua toko dalam mencapai angka 

ADT rata-rata 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. Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi jumlah transaksi, tetapi 

hal ini bukan menjadi alasan akrena 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 
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terbatasnya jumlah partner yang operasional. 

4. Penelitian ini membuktikan bahwa merchandise tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap penjualan. Tabel desktiptif 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,-. 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. 

5. Penelitian ini membuktikan bahwa whole bean tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap penjualan. 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,-.  Penjualan biji kopi hanya memiliki presentase sebesar 2%. Hal ini 

membuktikan bahwa penjualan biji kopi tidak akan berpengaruh besar 
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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, 

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa penjualan biji kopi 

tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan. 

5.2. Keterbatasan 

Keterbatasan dan saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya meneliti satu district dari keseluruhan district yang 

dimiliki oleh PT. XXX 

2. Penelitian ini hanya meneliti lima faktor yang mempengaruhi penjualan 

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

daily transaction), merchandise, dan whole bean. 

3. Peneliti hanya meneliti laporan achievement selama enam bulan.  

5.3. Saran 

Bagi Akademis: 

1. Untuk penelitian selanjutnya, dapat menambahkan objek penelitian selain 

district 22 di PT. XXX sehingga hasilnya dapat lebih kompleks lagi. 

2. Untuk penelitian selanjutnya, dapat menambahkan komponen lain selain 

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

(average daily transaction), Merchandise, dan Whole Bean seperti promo, 
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nominal food, dan nominal beverages. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu meneliti faktor-faktor yang 

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

(average daily transaction), Merchandise, dan Whole Bean. 

Bagi Perusahaan: 

1. Dalam meningkatkan UPT (unit per transaction), PT. XXX harus 

memberikan kelas yang lebih mendalam mengenai service and food 

seperti bahan-bahan dan cara pembuatan makanan internasional supaya 

partner jadi lebih percaya diri dalam menawarkan makanan terutama 

untuk pelanggan yang memiliki alergi khusus terhadap suatu bahan 

makanan. 

2. Dalam meningkatkan AT (average transaction), 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. PT. XXX juga harus 

menambahkan 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. 

3. Dalam meningkatkan ADT (average daily transaction), PT. XXX harus 

memberikan tambahan kelas mengenai sebuah kekompakan tim dari 

kepercayaan dan pembagian tugas yang sangat baik supaya partner dapat 

saling menutupi kekurangannya dan saling mendukung demi kepuasan 
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pelanggan. Karena PT. XXX memiliki program untuk mendatangi dan 

menawarkan pelanggan supaya melakukan second transaction, maka PT. 

XXX harus reschedule jadwal pengiriman barang supaya tidak 

mengganggu jam operasional karena terbatasnya partner untuk 

mendukung program tersebut. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


