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ABSTRAK 
 

Ditengah persaingan yang semakin ketat seperti saat ini, sudah semestinya 
pihak perusahaan dan tenaga penjual itu sendiri  menyadari peranan tenaga penjual 
sangatlah luar biasa pentingnya. Tenaga penjual bukan lagi merupakan suatu sosok 
yang inferior yang hanya menawarkan suatu produk kepada pelanggan yang lebih 
superior, melainkan berperan sebagai “problem solver” yang menawarkan sesuatu 
yang bermanfaat bagi konsumen. Tenaga penjualan melakukan penawaran dan 
penjualan produk kepada pelanggan Telkomsel sehingga akhirnya menghasilkan 
keputusan untuk menerima tawaran dan pembelian produk Telkomsel. Namun kerap 
kali penjualan produk yang ditawarkan oleh sales agent sering mendapatkan 
keputusan penolakan. Hal tersebut dikarenakan, kurangnya antusias pelanggan 
terhadap penawaran produk dari sales agent outbound Telkomsel, handling services 
dari sales agent dalam memahami karakteristik pelanggan, serta permasalahan 
lainnya adalah penawaran produk yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan 
pelanggan. Tenaga penjualan (sales agent) memiliki target penjualan dari Rp. 
500.000.000 – Rp. 3.100.000.000 setiap bulannya. Target penjualan yang sangat 
tinggi itulah yang mempengaruhi penilaian perusahaan terhadap tenaga penjualan 
(sales agent). Adapun masalah penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah 
metode coaching yang terdiri dari telling, selling, participating, delegating 
berpengaruh terhadap pencapaian target volume penjualan, dan apakah kepercayaan 
faktor penggunaan metode coaching atau supervisi yang memiliki pengaruh dominan 
terhadap pencapaian target volume penjualan dari tenaga penjualan (sales agent) di 
Call Center Outbound Telkomsel Area Regional I Kota Medan. Pengumpulan data 
dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan survey dengan jenis penelitian 
deskriptif kuantitatif dengan menyebar kuesioner kepada 171 responden yang ada di 
Call Center Outbound Telkomsel Area Regional I Kota Medan dan metode analisis 
data dilakukan dengan regresi linier berganda menggunakan software SPSS. 

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel telling dan supervisi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian target volume penjualan. 
Sedangkan variabel selling, participating dan delegating tidak berpengaruh signifikan 
terhadap pencapaian target volume penjualan di Call Center Outbound Telkomsel 
Area Regional I Kota Medan. 

 
 

Kata Kunci : Coaching Method, Telling, Selling, Participating, Delegating, Supervisi, 

Volume Penjualan 



PENDAHULUAN 
 

Ditengah persaingan yang 
semakin ketat seperti saat ini, sudah 
semestinya pihak perusahaan dan 
tenaga penjual itu sendiri  menyadari 
peranan tenaga penjual sangatlah luar 
biasa pentingnya. Sama halnya dengan 
menjual produk, mereka adalah 
perwakilan perusahaan yang akan 
membawa nama baik produk dan juga 
perusahaan tentunya, karena mereka 
akan berinteraksi langsung dengan 
konsumen; mendengar keluh kesah 
konsumen secara langsung, mendengar 
pujian juga secara langsung. 

Peningkatan target penjualan 
perusahaan bisa saja terjadi 
dikarenakan semakin bertambahnya 
jumlah pelanggan Telkomsel di akhir 
tahun 2014 sebanyak 139 juta 
pelanggan secara nasional dan 
mengalami kenaikan dari jumlah 131 
juta pelanggan di akhir tahun 2013 
(sumber : www.telkomsel.com). Dari 
jumlah tersebut, untuk Sumatera saat 
ini jumlah pelanggan sebanyak 40 juta. 
Untuk meningkatkan kepercayaan 
pelanggan, Telkomsel mencanangkan 
tahun 2015 sebagai tahun WOW Great 
Experience. Guna mewujudkan hal 
tersebut, Telkomsel berkomitmen 
memberikan layanan terbaik disegala 
lini baik service, network maupun 
penjualan produk. Selain keahlian 
dalam menjual, tenaga penjual dengan 

attitude yang baik akan memberikan 
kesan nyaman terhadap konsumen. 
Pengetahuan yang banyak terutama 
tentang produk yang dijual juga sangat 
penting akan membuat konsumen 
percaya terhadapnya, terlebih percaya 
kepada produk yang dijualnya. Hal itu 
dapat dilihat dari pencapaian target 
volume penjualan dari tenaga 
penjualan mengalami peningkatan dan 
adanya penurunan dikarenakan 
banyaknya keputusan penolakan 
pelanggan terhadap produk yang 
ditawarkan. Penurunan yang sangat 
tajam untuk penjualan produk terjadi di 
bulan Oktober 2014, dimana 
seharusnya target yang tercapai 
Rp.500.000.000 tetapi tenaga penjual 
hanya mendapatkan target penjualan 
sebesar Rp.92.616.191. Pencapaian 
tersebut adalah pencapaian terendah 
selama tahun 2014, oleh karena 
Telkomsel melakukan penilaian 
kembali untuk jenis produk apa yang 
bisa ditawarkan dan sesuai dengan 
kebutuhan pelanggan. 
Ketidaktercapaian target penjualan 
merupakan penilaian yang sangat 
penting untuk tenaga penjualan (sales 
agent) di Call Center Outbound 
Telkomsel Area Regional 1 Kota 
Medan. Untuk peningkatan dan 
penurunan tersebut dapat dilihat pada 
Tabel I.1 berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.telkomsel.com/


Tabel I.1 
Pencapaian Target Volume Penjualan Sales Agent Outbound Call Center 

Telkomsel Januari 2014 sd Maret 2015 

No Bulan 
Jumlah Tenaga 

Penjualan 
Target Volume 
Penjualan (Rp) 

Total Pencapaian 
(Rp) 

1 Jan-14 232 500.000.000 530.546.581 

2 Feb-14 230 500.000.000 526.814.380 

3 Mar-14 229 500.000.000 68.823.200 

4 Apr-14 225 500.000.000 500.583.250 

5 Mei-14 217 500.000.000 395.796.801 

6 Jun-14 230 500.000.000 246.112.700 

7 Jul-14 231 500.000.000 106.843.157 

8 Agust-14 231 500.000.000 140.778.017 

9 Sep-14 234 500.000.000 154.550.152 

10 Okt-14 230 500.000.000 92.616.191 

11 Nop-14 300 3.100.000.000 9.216.643.907 

12 Des-14 300 3.100.000.000 3.666.504.422 

13 Jan-15 300 3.100.000.000 1.830.534.538 

14 Feb-15 300 3.100.000.000 4.048.388.396 

15 Mar-15 300 3.100.000.000 176.330.560 
Sumber : Data Sekunder, 2014 – 2015  

 
Berdasarkan tabel I.1 di atas, 

dapat dilihat bahwa setiap tenaga 
penjual menghasilkan sales yang 
berbeda-beda dan sebagian besar 
mengalami penurunan. Perbedaan hasil 
penjualan tersebut sangat wajar karena 
tenaga penjual sebagai seorang insan 
yang mempunyai perbedaan 
kemampuan dan keahlian. Selain itu 
karakteristik pelanggan merupakan 
salah satu faktor yang mempengaruhi 
pelayanan yang akan diberikan oleh 
tenaga penjual bagaimana 
memperlakukan pelanggan dan 
bagaimana memberikan pelayanan 
yang baik serta memiliki kemampuan 
tentang produk yang memadai. 

Tenaga penjualan (sales agent) di 
Call Center Outbound Telkomsel 

terbagi ke dalam 2 segmen untuk 
membedakan kemampuan dan 
keahliannya dalam penjualan produk 
antara lain : sales agent prepaid 
(pelanggan kartu prabayar) dan sales 
agent postpaid (pelanggan kartu 
pascabayar). Pada Tabel I.2 berikut 
dapat dilihat aktivitas produk sales 
agent di Call Center Outbound 
Telkomsel yang mana dalam hal ini 
variasi produk yang ditawarkan kepada 
pelanggan setiap harinya berbeda-beda 
dengan tujuan untuk mengurangi 
tingkat penolakan keputusan 
penerimaan atas aktivitas penawaran 
yang dilakukan tenaga penjualan (sales 
agent)   

 
 
    



Tabel I.2 Aktivitas Produk Sales Agent di Call Center Outbound Telkomsel 

No Produk Sales Agent Prepaid Produk Sales Agent Postpaid 

1 Teleremind Teleremind 

2 Telecollection Telecollection 

3 Retention Uplift Postpaid 

4 Upsell Churn Postpaid 1 

5 NDU BONUS CONSUME DATA 

6 HVC 25 Bonus QM Score 

7 HVC 60 KH 8GB 

8 Unplift SPT Sales Churn Postpaid 4 

9 Revamp Prorate Churn 

10 Survey Canvas Sales 

11 Survey  Outlet Winback 

12 BONUS CONSUME DATA Bunetloop 

13 Bonus QM Score Black list 

14 Sales Fitur 

15 Winback Survey Canvas 

16 Bunetloop Survey  Outlet 

17 Black list Retention 

18 Fitur Upsell 

19 Small Deno Unplift SPT Sales 

20 Profilling   
Sumber : Data Sekunder, 2015 
 

Peran serta team leader dan 
supervisor penjualan merupakan faktor 
penentu keberhasilan penjualan dan 
pencapaian target penjualan dari sales 
agent di Call Center Outbound 
Telkomsel. Perbedaan aktivitas sales 
produk yang digunakan setiap harinya 
tergantung kepada instruksi dan arahan 
dari team leader dan supervisor 
penjualan. Untuk itu penggunaan 
metode coaching pra-penjualan sangat 
perlu dilakukan dengan tujuan sales 
agent memiliki ketrampilan dalam hal-
hal teknis terutama dalam 
mengkomunikasikan berbagai produk 
layanan dan mengatasi permasalahan 
yang di alami tenaga penjualan. 
Efektivitas metode coaching bila 
digunakan secara kontiniu akan 
menghasilkan tenaga penjualan yang 

memiliki kemampuan penjualan lebih 
baik dibandingkan tidak dilakukan 
coaching secara kontiniu. 

Karakter pelanggan adalah salah 
satu hal yang menjadi dasar 
permasalahan seringnya terjadi 
penolakan penawaran produk yang 
diberikan oleh tenaga penjualan (sales 
agent). Di satu sisi, penolakan tersebut 
dikarenakan ketidaktahuan pelanggan 
mengenai adanya layanan Call Center 
Outbound Telkomsel yang memberikan 
penawaran kepada pelanggan untuk bisa 
lebih mudah melakukan pembelian 
paket data dan layanan produk lainnya 
tanpa harus menggunakan akses UMB 
ataupun melalui SMS. Selain prosesnya 
cepat, pelanggan juga dapat dengan 
mudah menikmati paket data yang 
sudah diaktifkan secara langsung oleh 



sistem yang ada di layanan Call Center 
Outbound Telkomsel. Produk yang 
ditawarkan bervariasi namun penawaran 
juga diberikan dengan melihat kualitas 
pelanggan dengan kata lain penilaian 
untuk pelanggan dengan pemakaian 
pulsa di atas rata-rata pemakaian dapat 
diberikan penawaran produk Kartu Halo 
langsung tanpa harus datang langsung 
ke layanan Grapari/Gerai Halo yang ada 
di lokasi tempat tinggal pelanggan.  

Pelayanan atau service handling 
yang baik adalah juga yang menjadikan 
penilaian pelanggan apakah ada 
persetujuan untuk bersedia atau tidak di 
bantu aktifkan langsung paket data 
pelanggan. Oleh karena itu, komunikasi 
dan penyampaian informasi adalah 
salah satu hal terpenting yang harus 
dimiliki oleh tenaga penjualan (sales 
agent) di Call Center Outbound 
Telkomsel Area Regional 1 Kota 
Medan selain kompetensi lain seperti 
product knowledge (pengetahuan 
produk) dan ability serta didukung oleh 
perilaku (behaviour) dari tenaga 
penjualan. 
 
Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, 
maka dirumuskan masalah penelitian 
sebagai berikut: 

1. Apakah penggunaan metode 
coaching sudah dilakukan secara 
kontiniu terhadap tenaga 
penjualan (sales agent) di Call 
Center Telkomsel Area Regional 
I Medan? 

2. Bagaimanakah pengaruh metode 
coaching dan supervisi tenaga 
penjualan terhadap pencapaian 
target volume penjualan dari 
tenaga penjualan (sales agent) di 
Call Center Telkomsel Area 
Regional 1 Kota Medan? 

3. Apakah faktor penggunaan 
metode coaching atau supervisi 
yang memiliki pengaruh 

dominan terhadap pencapaian 
target volume penjualan dari 
tenaga penjualan (sales agent) di 
Call Center Outbound 
Telkomsel Area Regional I Kota 
Medan? 

4. Upaya perbaikan apakah yang 
seharusnya dilakukan 
perusahaan dalam peningkatan 
pencapaian volume penjualan 
dari tenaga penjualan (sales 
agent) di Call Center Telkomsel 
Area Regional 1 Kota Medan? 

 
Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui dan menganalisis : 

1. Pengaruh coaching method dan 
supervisi terhadap pencapaian 
target volume penjualan dari 
tenaga penjualan (sales agent),   

2. Faktor penggunaan metode 
coaching atau supervisi yang 
memiliki pengaruh dominan 
terhadap pencapaian target 
volume penjualan dari tenaga 
penjualan (sales agent). 

3. Upaya perbaikan yang 
seharusnya dilakukan 
perusahaan dalam peningkatan 
pencapaian volume penjualan 
dari tenaga penjualan (sales 
agent) di Call Center Telkomsel 
Area Regional I Kota Medan 

 
TINJAUAN TEORITIS 

Cummings & Worley (2005) 
mendefinisikan coaching sebagai usaha 
untuk meningkatkan kemampuan 
individu untuk menetapkan dan 
mencapai tujuan, meningkatkan 
hubungan interpersonal, menangani 
konflik ataupun menunjukkan gaya 
kepemimpinan tertentu. Coaching 
terfokus pada kemampuan, pengetahuan 
dan kapabilitas seseorang, atau dengan 
kata lain, coaching melibatkan proses 
bekerja bersama anggota organisasi 



biasanya para manajer dan eksekutif 
secara regular untuk membantu mereka 
menetapkan tujuan-tujuannya, 
menghadapi potensi masalah yang 
mungkin terjadi, dan meningkatkan 
performa kerja mereka.  
 
Penyusunan Program Coaching  
  Berdasarkan tahap pelaksanaan 
coaching dari Cummings & Worley 
(2005) maka penyusunan program 
coaching guna meningkatkan 
pelaksanaan penilaian kerja yang efektif 
disusun mengikuti langkah-langkah 
berikut:  

1. Menetapkan hal-hal prinsipil 
dalam coaching.  
Pada tahap ini, peneliti sebagai 
coach bersama-sama dengan 
pihak yang mengikuti program 
coaching (dalam hal ini 
supervisor/atasan) menetapkan 
tujuan dari program, menyusun 
rencana kerja agar pelaksanaan 
program dapat terimplementasi 
dengan baik serta menetapkan 
kapan implementasi akan 
dilakukan dan bagaimana 
caranya. Penetapan tujuan 
program diawali dengan 
pemberian informasi pada 
supervisor mengenai manfaat 
dari pelaksanaan penilaian kerja. 
Agar penilaian kerja berjalan 
dengan efektif maka perlu 
dicapai kesepakatan tentang 
pelaksanaan penilaian kerja 
sesuai dengan prosedur.  

2. Melakukan asesmen 
Pada tahap ini, wawancara 
dilakukan untuk mendapatkan 
data-data yang terkait dengan 
proses pelaksanaan penilaian 
kerja. Wawancara dilakukan 
dengan para supervisor dan staf.  

3. Melakukan diskusi 
berdasarkan data-data yang 
telah dikumpulkan 

Berdasarkan data-data yang 
telah terkumpul maka kedua 
belah pihak, coach dan coachee, 
secara bersama-sama melakukan 
review pada proses pelaksanaan 
penilaian kinerja dan melihat hal 
apa saja yang perlu ditingkatkan 
agar penilaian kerja menjadi 
lebih efektif.    

4. Menyusun rencana kerja  
Pada penyusunan rencana kerja, 
hal utama yang dapat dilakukan 
oleh penilai adalah dengan 
membuat dokumentasi terhadap 
kinerja bawahan. Hasil 
pencatatan atau dokumentasi 
dapat berupa behavior checklist  
yang disusun berdasarkan job 
description dari pihak yang 
dinilai.  

5. Implementasi rencana kerja  
Pada tahap ini penilai 
diharapkan sudah memulai 
langkah kerja yang utama yaitu 
melakukan observasi dan 
dokumentasi terhadap performa 
kerja staf yang dinilai yang 
dapat dilakukan sesegera 
mungkin. Hal ini dimaksudkan 
agar pada saat penilaian kinerja 
dilaksanakan, penilai sudah 
dapat menggunakan dokumen 
tersebut sebagai salah satu data 
pendukung dalam penilaian. 
Adapun manfaat lain dari 
pencatatan agar data tersebut 
bisa dipergunakan oleh penilai 
yang lain bilamana terjadi 
kemungkinan penilai terdahulu 
dimutasikan.  

6. Evaluasi hasil  
Melakukan peninjauan ulang 
terhadap hasil implementasi 
rencana kerja dalam selang 
waktu tertentu (dalam hal ini 
setidaknya sampai penilaian 
kerja selanjutnya).  

 



Untuk dapat memberikan 
coaching secara efektif kepada 
bawahannya, berikut beberapa manfaat 
coaching yang perlu diketahui oleh 
pimpinan penjualan : 
1. Membuat pekerjaan pimpinan 

penjualan menjadi lebih mudah 
karena pegawai bisa memiliki 
keterampilan sesuai dengan 
tuntutan pekerjaan; 

2. Memungkinkan pimpinan untuk 
mendelegasikan tanggung jawab 
dan mendayagunakan pegawai; 

3. Meningkatkan reputasi sebagai 
pimpinan yang berhasil 
mengembangkan bawahan dan 
mampu mendorong pegawai 
mencapai hasil yang sesuai dengan 
harapan; 

4. Meningkatkan komitmen pegawai 
untuk berhasil karena mereka 
memahami prestasi yang 
diharapkan dan cara mencapainya; 

5. Membangun kolaborasi di antara 
sesama pegawai dalam satu tim 
karena mereka juga harus saling 
membina; 

6. Meningkatkan motivasi dan 
inisiatif pegawai karena adanya 
pengakuan dan umpan balik yang 
positif; 

7. Membantu meningkatkan kualitas 
kerja tenaga penjualan; 

8. Menghindarkan hal-hal yang tidak 
diinginkan pada saat proses 
penilaian prestasi; 

9. Membantu meningkatkan 
kreativitas dan inovasi; 

10. Meningkatkan kekompakan tim 
terutama dalam kesamaan persepsi 
mengenai sasaran dan peran setiap 
anggota 

 
Menurut Hersey dan Blanchard 

(2005) ada 4 dimensi penilaian 
mengenai leadership style :  
1. Telling (pemberitahu) 

Ini menekankan perilaku tugas tinggi 
dan perilaku hubungan yang terbatas. 
Gaya kepemimpinan telling (kadang-
kadang disebut directing) adalah 
karakteristik gaya kepemimpinan 
dengan komunikasi satu arah. 
Pemimpin memberitahu individu 
atau kelompok soal apa, bagaimana 
mengapa, kapan dan dimana sebuah 
pekerjaan dilaksanakan. Pemimpin 
ini selalu memberikan instruksi yang 
jelas, arahan yang rinci, serta 
mengawasi pekerjaan secara 
langsung.  

2. Selling (penjual) 
Pada tahapan gaya kepemimpinan ini 
seorang pemimpin masih memberi 
arahan namun ia menggunakan 
komunikasi dua arah dan memberi 
dukungan secara emosional terhadap 
individu atau kelompok guna 
memotivasi dan rasa percaya diri 
pengikut. Gaya ini muncul kala 
kompetensi individu atau kelompok 
meningkat, sehingga pemimpin perlu 
terus menyediakan sikap 
membimbing akibat individu atau 
kelompok belum siap mengambil 
tanggung jawab penuh atas proses 
dalam pekerjaan.  

3. Participating (Partisipatif) 
Gaya kepemimpinan pada tahap ini 
mendorong individu atau kelompok 
untuk saling berbagi gagasan dan 
sekaligus memfasilitasi pekerjaan 
dengan semangat yang mereka 
tunjukkan. Gaya ini muncul tatkala 
pengikut merasa percaya diri dalam 
melakukan pekerjaannya sehingga 
pemimpin tidak lagi terlalu bersikap 
sebagai pengarah. Pemimpin tetap 
memelihara komunikasi terbuka, 
tetapi kini melakukannya dengan 
cenderung untuk lebih menjadi 
pendengar yang baik serta siap 
membantu pengikutnya. Tugas 
seorang pemimpin adalah 



memelihara kualitas hubungan antar 
individu atau kelompok.  

4. Delegating (pendelegasian) 
Ini menekankan pada kedua sisi yaitu 
tingginya perilaku kerja dan perilaku 
hubungan dimana gaya 
kepemimpinan pada tahap ini 
cenderung mengalihkan 
tanggungjawab atas proses 
pembuatan keputusan dan 
pelaksanaannya. Gaya ini muncul 
tatkala individu atau kelompok 
berada pada level kompetensi yang 
tinggi sehubungan dengan 
pekerjaannya. Gaya ini efektif karena 
pengikut dianggap telah kompeten 
dan termotivasi penuh untuk 30 
mengambil tanggung jawab atas 
pekerjaannya. Tugas seorang 
pemimpin hanyalah memonitor 
berlangsungnya sebuah pekerjaan. 
Dari keempat notasi di atas, tidak ada 
yang bisa disebut teroptimal setiap 
saat bagi seorang pemimpin. 
Pemimpin yang efektif butuh 
fleksibilitas, dan harus beradaptasi di 
setiap situasi. Prinsip “One Size Fits 
All” tidak berlaku dalam gaya 
kepemimpinan, terutama 
menghadapi tingkat kesiapan 
bawahan yang berbeda. 

 
Pengertian Supervisi 

Sebagai salah satu dari fungsi 
manajemen, pengertian supervisi telah 
berkembang secara khusus. Secara 
umum yang dimaksud dengan supervisi 
adalah melakukan pengamatan secara 
langsung dan berkala oleh atasan 
terhadap pekerjaan yang dilaksanakan 
oleh bawahan untuk kemudian apabila 
ditemukan masalah, segera diberikan 
petunjuk atau bantuan yang bersifat 
langsung guna mengatasinya (Azwar, 
1996).  

Muninjaya (1999) menyatakan 
bahwa supervisi adalah salah satu 
bagian proses atau kegiatan dari fungsi 

pengawasan dan pengendalian 
(controlling). Swanburg (1990) melihat 
dimensi supervisi sebagai suatu proses 
kemudahan sumber-sumber yang 
diperlukan untuk penyelesaian suatu 
tugas ataupun sekumpulan kegiatan 
pengambilan keputusan yang berkaitan 
erat dengan perencanaan dan 
pengorganisasian kegiatan dan 
informasi dari kepemimpinan dan 
pengevaluasian setiap kinerja karyawan. 
Dari beberapa pengertian tersebut dapat 
disimpulkan bahwa kegiatan supervisi 
adalah kegiatan-kegiatan yang 
terencana seorang manajer melalui 
aktifitas bimbingan, pengarahan, 
observasi, motivasi dan evaluasi pada 
stafnya dalam melaksanakan kegiatan 
atau tugas sehari-hari (Arwani, 2006). 
 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bersifat deskriptif 
kuantitatif, yang bertujuan untuk 
menggambarkan kepada pembaca dan 
mengungkapkan suatu masalah, 
keadaan, peristiwa sebagaimana adanya 
atau mengungkapkan fakta secara lebih 
mendalam mengenai pengaruh coaching 
method yang terdiri dari telling, selling, 
participating, delegating dan supervisi 
terhadap pencapaian target volume 
penjualan di Call Center Outbound 
Telkomsel Area Regional I Kota 
Medan.  

Adapun sifat penelitian adalah 
explanatory research yaitu bertujuan 
untuk menjelaskan kedudukan variabel-
variabel yang diteliti serta hubungan 
antara variabel yang lain (Sugiyono, 
2005). 

Populasi penelitian adalah seluruh 
tenaga penjualan (sales agent) untuk 
segmentasi pelanggan Prepaid 
(prabayar) dan Postpaid (pascabayar) 
berjumlah 300 orang. 

Umar (2005) menyatakan bahwa 
untuk menentukan minimal sampel 



yang dibutuhkan jika ukuran populasi 
diketahui, dapat digunakan rumus slovin 
sebagai berikut :  

             n =  

Dimana :  
n = Jumlah sampel. 
N = Jumlah populasi. 
e = Tingkat kesalahan sebesar 5%. 

Dengan populasi (N) 
sebanyak 300 tenaga penjualan, dan 

tingkat kesalahan (e) sebesar 5% 
maka besarnya sampel adalah :  

 

n =  

     

   = 171,42 ~ 171 orang 

 

 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
 
Uji Serempak (Uji F) 
 Untuk menguji hipotesis ini 
digunakan statistik F dengan kriteria 
pengambilan keputusan jika nilai Fhitung 

lebih besar dari Ftabel, maka H0 ditolak 
dan H1 diterima. Berdasarkan Tabel I.3, 
di bawah ini dapat diketahui bahwa 
Fhitung = 12.883 dan Ftabel = 2,43, dalam 
hal ini Fhitung lebih besar dari Ftabel dan  
nilai signifikan adalah 0.00 lebih kecil 
dari nilai alpha 0.05, sehingga 

keputusan yang diambil adalah H0 
ditolak dan H1 diterima. Diterimanya 
hipotesis alternatif  menunjukkan 
variabel bebas X1, X2, X3, X4 dan X5,  
mampu menjelaskan keragaman dari 
variabel terikat (Y) dalam hal ini 
variabel telling, selling, participating, 
delegating dan supervisi secara 
serempak berpengaruh signifikan 
terhadap pencapaian target volume 
penjualan, atau dapat kita katakan 
variabel telling, selling, participating, 
delegating dan supervisi mampu 
menjelaskan variabel volume penjualan 
sales agent 

 
Tabel I.3 Uji Serempak (Uji F) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1032,391 5 206,478 12,883 ,000b 

Residual 2644,463 165 16,027   

Total 3676,854 170    

a. Dependent Variable: Volume 

b. Predictors: (Constant), Supervisi, Participating, Selling, Delegating, Telling 

Sumber : Data Primer, 2015 (data diolah) 
 
Uji Parsial (Uji t) 
 Uji statistik t digunakan untuk 
mengetahui pengaruh variabel 
independen (telling, selling, 
participating, delegating dan supervisi) 
secara individual mempengaruhi 
variabel dependen Volume Penjualan. 
Nilai ttabel dalam penelitian ini adalah 

1,97393 (dengan melihat ttabel pada 
tingkat signifikansi 0,05). 
 Pengujian hipotesis dilakukan 
dengan membandingkan antara nilai 
thitung dengan nilai ttabel  dengan kriteria 
keputusan adalah : 
Jika thitung < ttabel H0 diterima atau H1 

ditolak 



Jika thitung > ttabel H0 ditolak atau H1 

diterima 
 Berdasarkan Tabel I.4 di bawah 
ini dapat diketahui bahwa nilai 
konstanta adalah sebesar  3,441 dan  
nilai koefisien masing-masing variabel 

adalah sebesar  0,311  untuk X1, 
sebesar 0,096 untuk X2, 0,033 untuk 
X3, 0,153 untuk X4 dan 0,401 untuk X5.  
 
 

 
Tabel I.4 Uji Parsial (Uji T) 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3,441 4,674  ,736 ,463 

Telling ,311 ,112 ,202 2,766 ,006 

Selling ,096 ,103 ,064 ,931 ,353 

Participating ,033 ,089 ,025 ,367 ,714 

Delegating ,153 ,112 ,098 1,366 ,174 

Supervisi ,401 ,082 ,354 4,871 ,000 

a. Dependent Variable: Volume 

Sumber : Data Primer, 2015 (data diolah) 
 
Maka model regresi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut : 
Y = 3,441 + 0.311 X1 + 0.096 X2 + 0,033 X3 + 0,153 X4 + 0,401 X5 

 

 

Dimana : 
Y  = Keputusan Pembelian 
X1 = Telling 
X2 = Selling 
X3 = Participating 
X4 = Delegating 
X5 = Supervisi 
 
Dari Tabel I.2. diperoleh hasil sebagai 
berikut : 
1. Nilai thitung untuk variabel telling 

(2,766) lebih besar dibandingkan 
dengan ttabel (1,97393) atau nilai 
sig (0,006) lebih kecil dari alpha 
(0,05). Berdasarkan hasil yang 
diperoleh maka Ho ditolak dan H1 

diterima untuk variabel telling, 
dengan demikian maka secara 

parsial variabel telling 
berpengaruh secara signifikan 
terhadap volume penjualan sales 
agent. 

2. Nilai thitung untuk variabel selling 
(0,931) lebih kecil dibandingkan 
dengan ttabel (1,97393) atau nilai 
sig (0,353) lebih besar dari alpha 
(0,05). Berdasarkan hasil yang 
diperoleh maka Ho diterima dan H1 

ditolak untuk variabel selling, 
Berdasarkan hasil yang diperoleh 
maka Ho diterima dan H1 ditolak 
untuk variabel selling, dengan 
demikian maka secara parsial 
variabel selling tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap volume 
penjualan, tidak berpengaruhnya 
selling (penjual) secara parsial 



terhadap volume penjualan 
diakibatkan karena selling 
(penjual) belum mampu 
memotivasi diri sendiri dan masih 
mengharapkan bantuan dari atasan 
untuk meningkatkan volume 
penjualan. 

3. Nilai thitung untuk variabel 
participating (0,367) lebih kecil 
dibandingkan dengan dengan ttabel 

(1,97393) atau nilai sig (0,714) 
lebih besar dari alpha (0,05). 
Berdasarkan hasil yang diperoleh 
maka Ho diterima dan H1 ditolak 
untuk variabel participating, 
Berdasarkan hasil yang diperoleh 
maka Ho diterima dan H1 ditolak 
untuk variabel participating, 
dengan demikian maka secara 
parsial variabel participating tidak 
berpengaruh secara signifikan 
terhadap volume penjualan, tidak 
berpengaruhnya participating 
secara parsial terhadap volume 
penjualan diakibatkan karena 
peran serta atasan tidak 
berpengaruh dominan untuk 
meningkatkan volume penjualan 
sales agent. Hal tersebut terlihat 
dari atasan hanya mengharapkan 
hasil penjualan yang diperoleh 
tanpa memperhatikan proses 
penjualan yang sudah dilakukan 
oleh sales agent. 

4. Nilai thitung untuk variabel 
delegating (1,366) lebih kecil 
dibandingkan dengan dengan ttabel 

(1,97393) atau nilai sig (0,174) 
lebih besar dari alpha (0,05). 
Berdasarkan hasil yang diperoleh 
maka Ho diterima dan H1 ditolak 
untuk variabel delegating. 
Berdasarkan hasil yang diperoleh 
maka Ho diterima dan H1 ditolak 
untuk variabel delegating, dengan 
demikian maka secara parsial 

variabel delegating tidak 
berpengaruh secara signifikan 
terhadap volume penjualan, tidak 
berpengaruhnya delegating secara 
parsial terhadap volume penjualan 
diakibatkan karena mendelegasi 
kan tugas yang selama ini 
dilakukan oleh atasan sales agent 
tidak mampu meningkatkan 
volume penjualan melainkan 
atasan harus mengkomunikasikan 
secara langsung pesan atau 
informasi yang ingin disampaikan 
agar mudah dipahami dan 
dimengerti oleh sales agent. 

5. Nilai thitung untuk variabel supervisi 
(4,871) lebih besar dibandingkan 
dengan ttabel (1,97393) atau nilai 
sig (0,000) lebih kecil dari alpha 
(0,05). Berdasarkan hasil yang 
diperoleh maka Ho ditolak dan H1 

diterima untuk variabel supervisi, 
dengan demikian maka secara 
parsial variabel supervisi 
berpengaruh secara signifikan 
terhadap volume penjualan sales 
agent. 
 

Hasil statistik yang telah dikemukakan 
di atas menunjukkan bahwa secara 
parsial variabel telling dan supervisi 
lebih berpengaruh positif dan 
signifikan dalam meningkatkan 
pencapaian target volume penjualan 
sales agent dibandingkan variabel 
selling, participating dan delegating. 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan yang telah diuraikan pada 
bab sebelumnya, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Dari hasil analisis statistik 

deskriptif diperoleh bahwa 
responden sebagian besar 
menjawab setuju dan sangat setuju 



terhadap pertanyaan yang 
diberikan pada masing-masing 
variabel dan selebihnya menjawab 
kurang setuju terhadap pertanyaan 
yang diberikan. 

2. Dari hasil hipotesis menunjukkan 
bahwa secara serempak variabel 
telling, selling, participating, 
delegating dan supervisi secara 
simultan berpengaruh signifikan 
terhadap pencapaian target volume 
penjualan sales agent di Call 
Center Outbound Telkomsel Area 
Regional I Kota Medan dan secara 
parsial variabel telling dan 
supervisi lebih berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap pencapaian 
volume penjualan sedangkan 
variabel selling, participating dan 
delegating tidak berpengaruh 
dominan terhadap pencapaian 
target volume penjualan sales 
agent.  
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