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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

A. Hasil Refleksi Awal Kinerja PKL Makanan 

Hasil dari refleksi awal kinerja PKL makanan di bantaran sungai Tlogosari Raya Kota 

Semarang sebelum dilakukan tindakan pada siklus I, didapatkan tingkat kinerja PKL seperti 

disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 1. Persentase Kinerja PKL makanan sebelum dilakukan tindakan  

 Aspek Kinerja PKL Rerata Skor Skor Ideal % Rerata Skor 

Komponen Rencana Bisnis    

I Perumusan tujuan usaha 7,80 12 65,0% 
II Pengorganisasian usaha  9,40 16 58,8% 
III Pemilihan bahan makanan  6,20 12 51,7% 
IV Metode penjualan  9,00 16 56,3% 
V Penilaian usaha 6,40 12 53,3% 
 Total 38,80 68 57,1% 
Komponen Pelaksanaan Bisnis    
I Pra Penjualan 4,4 8,0 55,0% 
II Membuka Penawaran 4,6 8,0 57,5% 
III Kegiatan Inti Penjualan    
 a. Penguasaan penjualan 5,0 8,0 62,5% 
 b. Pendekatan/Strategi penawaran 15,4 24,0 64,2% 
 c. Pemanfaatan produk 5,8 12,0 48,3% 
 d. Pengelolaan layanan pelanggan 12,4 20,0 62,0% 
 e. Penilaian proses & hasil penjualan 4,6 8,0 57,5% 
 f. Penggunaan bahasa layanan 7,6 12,0 63,3% 
IV Penutup 4,6 8,0 57,5% 
 Total 64,4 108,0 59,6% 
Keseluruhan 103,2 176,0 58,6% 
 

Dari tabel 1 dapat ditunjukkan bahwa kinerja PKL makanan di bantaran sungai Tlogosari Raya 

Kota Semarang memiliki skor 58,6%, yang meliputi komponen perencanaan bisnis sebesar 57,1% dan 

komponen pelaksanaan bisnis 59,6%. Kategori persentase kinerja PKL tersebut termasuk pada kategori 

sedang. Persentase komponen perencanaan bisnis relatif lebih rendah dari pada komponen 

pelaksanaannya, kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan PKL belum begitu baik dalam menyusun 

perencanaan kegiatan bisnis.  

Persentase kinerja PKL komponen perencanaan bisnis meliputi: (1) perumusan tujuan usaha 

sebesar 65,0%, (2) pengorganisasian usaha sebesar 58,8%, (3) pemilihan bahan makanan sebesar 51,7%, 

(4) metode penjualan  sebesar 56,3%, dan (5) rencana penilaian hasil usaha sebesar 53,3%, dari data 
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tersebut menunjukkan bahwa pengelola PKL kurang merencanakan pemilihan bahan makanan karena 

persentasenya paling kecil hanya mencapai 57,1%.  

 Pada komponen pelaksanaan bisnis didapatkan persentase rata-rata skor kinerja pada setiap aspek 

adalah: (1) Pra penjualan sebesar 55,0%, (2) membuka penawaran sebesar 57,5%, (3) kegiatan inti 

penjualan meliputi: (a) penguasaan penjualan sebesar 62,5%, (b) pendekatan/strategi  penawaran sebesar 

64,2%, (c) pemanfaatan produk sebesar 48,3%, (d) pengelolaan layanan pelanggan sebesar 62,0%, (e) 

penilaian proses dan hasil penjualan sebesar 57,5%,  (f) penggunaan bahasa layanan sebesar 63,3%, dan 

(4) penutup sebesar 57,5%. 

 Berdasarkan data tersebut yang paling rendah adalah kinerja PKL dalam pemanfaatan produk 

hanya sebesar 48,3%, dan juga pada bagian penutup yang hanya 57,5%, hal ini umumnya pengelola PKL 

pada akhir layanan penjualan tidak memberikan refleksi yang melibatkan para pelanggan, serta kurang 

memberikan harapan sebagai tindak lanjut terutama untuk datang kembali menikmati sajian PKL 

berikutnya. Kegiatan untuk menambah kemampuan dalam layanan yang diperoleh dari para pelanggan 

sangat dibutuhkan. Sumber pembiayaan usaha relatif kurang, modal yang dapat diakses  untuk kegiatan 

usaha sangat terbatas dan belum mampu memafaatkan fasilitas kredit yang diberikan oleh lembaga 

keuangan perbankan maupun non bank. Keadaan tersebut berdampak pada rendahnya hasil penjualan 

makanan pada PKL di bantaran sungai Tlogosari Raya Kota Semarang.  

 

B. Hasil Tindakan Siklus I 

 Hasil refleksi awal dijadikan sebagai dasar untuk melakukan supervisi kolaboratif dengan 

pendekatan individual terhadap pelaku PKL di bantaran sungai Tlogosari Raya Kota Semarang, 

pendampingan dilakukan dalam membantu PKL menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang 

dihadapi khususnya saat menjajakan dagangan  mulai dari perencanaan bisnis, pengorganisasian 

penjualan, pemilihan bahan makanan, metode pejualan sampai dengan penilaian usaha. Setiap langkah 

dibimbing dan diidentifikasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi pengelola PKL selanjutnya diberikan 

solusi-solusi pada setiap permasalahan yang dihadapi, diberikan arahan-arahan yang operasional dan 

mudah dilaksanakan, yang selanjutnya dapat memberikan kemudahan dalam melakukan penjualan. 

 Tindakan bimbingan individual dilakukan dengan pendekatan secara kolaboratif, berdasarkan 

hasil pengamatan permasalahan yang dihadapi oleh setiap PKL relatif bervariasi, namun pada dasarnya 

hampir sama yaitu pengelola PKL kurang menyiapkan layanan terhadap konsumen. Selanjutnya setiap 

PKL disarankan untuk menggunakan metode interaktif  dalam menawarkan dagangannya, karena setiap 

konsumen memerlukan sentuhan kepribadian individu dalam memkonsumsi makanan yang ditawarkan. 

Hasil kinerja setelah dilakukan tindakan pada siklus I didapatkan seperti pada tabel 2. 

Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa kinerja pengelola PKL setelah dilakukan pendampingan 
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individual dengan pendekatan kolaboratif didapatkan peningkatan persentase skor kinerja dari 58,6% 

menjadi 70,3%.  

Tabel 2. Persentase Kinerja pengelola PKL hasil Tindakan Siklus I 
 Aspek Kinerja PKL Rerata Skor Skor Ideal % Rerata Skor 
Komponen Rencana Bisnis    
I Perumusan tujuan usaha 8,80 12 73,3% 
II Pengorganisasian usaha  11,60 16 72,5% 
III Pemilihan bahan makanan  7,80 12 65,0% 
IV Metode penjualan  10,60 16 66,3% 
V Penilaian usaha 8,20 12 68,3% 
 Total 47,00 68 69,1% 
Komponen Pelaksanaan Bisnis    
I Pra Penjualan 5,6 8,0 70,0% 
II Membuka Penawaran 5,6 8,0 70,0% 
III Kegiatan Inti Penjualan    
 a. Penguasaan penjualan 5,6 8,0 70,0% 
 b. Pendekatan/Strategi penawaran 17,0 24,0 70,8% 
 c. Pemanfaatan produk 8,8 12,0 73,3% 
 d. Pengelolaan layanan pelanggan 13,6 20,0 68,0% 
 e. Penilaian proses dan hasil penjualan 5,8 8,0 72,5% 
 f. Penggunaan bahasa layanan 8,8 12,0 73,3% 
IV Penutup 6,0 8,0 75,0% 
 Total 76,8 108,0 71,1% 
Keseluruhan 123,8 176,0 70,3% 
 

 Persentase semua aspek terjadi peningkatan sebagai berikut: komponen perencanaan bisnis 

sebesar 57,1% menjadi 69,1% dan komponen pelaksanaan bisnis dari 59,6 menjadi 71,1%. Ditunjukkan 

bahwa pada komponen perencanaan bisnis bagi pengelola PKL telah mengalami peningkatan, yang 

berdampak pada pelaksanaan bisnis lebih meningkat, walaupun demikian kondisi ini masih menunjukkan 

bahwa persiapan pengelola PKL sebelum melakukan penjualan masih lebih rendah dibandingkan dengan 

pelaksanaannya.  

 Persentase kinerja pengelola PKL pada setiap komponen perencanaan bisnis hasil siklus I adalah: 

(1) perumusan tujuan usaha sebesar 73,3%, (2) pengorganisasian usaha sebesar 72,5%, (3) pemilihan 

bahan makanan sebesar 65,5%, (4) metode penjualan  sebesar 66,3%, dan (5) rencana penilaian usaha 

sebesar 68,3%, dari data tersebut menunjukkan bahwa pengelola PKL dalam merencanakan pemilihan 

bahan makanan merupakan paling rendah kualitasnya karena persentasenya masih paling kecil hanya 

mencapai 65,0%. 

 Terhadap komponen pelaksanaan bisnis diperoleh persentase rata-rata skor kinerja hasil siklus I 

pada setiap aspek adalah: (1) Pra penjualan sebesar 70,0%, (2) membuka penawaran sebesar 70,0%, (3) 

kegiatan inti penjualan meliputi: (a) penguasaan penjualan sebesar 70,0%, (b) pendekatan/strategi 

penawaran sebesar 70,8%, (c) pemanfaatan produk sebesar 73,3%, (d) pengelolaan layanan pelanggan 
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sebesar 68,0%, (e) penilaian proses dan hasil penjualan sebesar 72,5%,  (f) penggunaan bahasa layanan 

sebesar 73,3%, dan (4) penutup sebesar 75%. 

 Berdasarkan data tersebut diperoleh persentase paling rendah adalah kinerja PKL dalam 

pemanfaatan produk telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan mencapai 73,3%, hal ini 

menunjukkan bahwa pengelola PKL telah dapat memanfaatkan produk sehingga pelanggan dengan 

mudah dapat lebih optimal dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi dengan nyaman. Aspek yang 

relatif rendah dari hasil siklus I pada pelaksanaan bisnis adalah pengelolaan layanan pelanggan yaitu 

pelayanan yang memicu dan memelihara keterlibatan pelanggan menumbuhkan partisipasi aktif melalui 

interaksi antara pengelola PKL, pelanggan, dan produk yang dapat merespon positif partisipasi 

pelanggan, menunjukkan sikap terbuka terhadap respon pelanggan, menunjukkan hubungan antar pribadi 

yang kondusif, dan menumbuhkan keceriaan dan antusiasme pelanggan dalam menikmati barang yang 

ditawarkan. 

 Peningkatan kinerja pengelolaan PKL berdampak pula pada peningkatan hasil penjualan dan 

kepuasan konsumen, dengan nilai rata-rata indeks kepuasan konsumen yang diperoleh relatif lebih tinggi 

dibandingkan dengan nilai sebelumnya, yaitu: Kelompok 1 sebesar 70,92 meningkat 35,5%, Kelompok 2 

sebesar 65,68 meningkat 64,0%,  Kelompok 3 sebesar 66,26 meningkat 47,0%, Kelompok 4 sebesar 

68,88 meningkat 38,0%, dan Kelompok 5 sebesar 68,38 meningkat 57,7% . 

 

C. Hasil Tindakan Siklus II 

 Hasil refleksi dari hasil tindakan pada siklus I selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk 

melakukan bimbingan kolaboratif dengan pendekatan individual terhadap pengelola PKL makanan di 

bantaran sungai Tlogosari Raya Kota Semarang, bimbingan dilakukan dengan membantu PKL 

mengidentifikasi kekurangan-kekurangan mulai dari perencanaan bisnis sampai dengan pelaksanaan 

bisnis, yang dihadapi pengelola PKL. kemudian diberikan bimbingan yang lebih operasional dan mudah 

dilaksanakan oleh pengelola PKL dengan upaya lebih memberikan kemudahan layanan bagi para 

pelanggan. 

 Tindakan bimbingan inividual dilakukan dengan pendekatan secara kolaboratif, berdasarkan hasil 

pengamatan yang pada umumnya PKL masih lemah untuk berinovasi dalam menyiapkan sumber layanan 

dan produk, umumnya PKL terjebak pada rutinitas layanan yang sering dilakukan sehari-hari. Selanjutnya 

setiap pengelola PKL disarankan untuk meningkatkan inovasi dalam menerapkan layanan dan 

menggunakan produk yang baik  sehingga dalam menyampaikan layanan penjualan lebih mudah diterima 

para pelanggan. Hasil observasi kinerja setelah dilakukan tindakan pada siklus II didapat seperti pada 

tabel 3. 

Tabel 3. Persentase Kinerja PKL hasil Tindakan Siklus II. 
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 Aspek Kinerja PKL Rerata Skor Skor Ideal % Rerata Skor 
Komponen Rencana Bisnis    
I Perumusan tujuan usaha 10,80 12 90,0% 
II Pengorganisasian usaha  14,20 16 88,8% 
III Pemilihan bahan makanan  10,20 12 85,0% 
IV Metode penjualan  13,00 16 81,3% 
V Penilaian usaha 9,80 12 81,7% 
 Total 58,00 68 85,3% 
Komponen Pelaksanaan Bisnis    
I Pra Penjualan 7,2 8,0 90,0% 
II Membuka Penawaran 6,8 8,0 85,0% 
III Kegiatan Inti Penjualan    
 a. Penguasaan penjualan 6,4 8,0 80,0% 
 b. Pendekatan/Strategi penawaran 20,4 24,0 85,0% 
 c. Pemanfaatan produk 10,0 12,0 83,3% 
 d. Pengelolaan layanan pelanggan 15,2 20,0 76,0% 
 e. Penilaian proses dan hasil penjualan 6,4 8,0 80,0% 
 f. Penggunaan bahasa layanan 9,6 12,0 80,0% 
IV Penutup/salam dsb 6,6 8,0 82,5% 
 Total 88,6 108,0 82,0% 
Keseluruhan 146,6 176,0 83,3% 
 

 Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa kinerja pengelola PKL makanan setelah dilakukan 

bimbingan individual dengan pendekatan kolaboratif didapatkan peningkatan persentase skor kinerja dari 

70,3% menjadi 83,3%. Kategori persentase kinerja PKL tersebut termasuk pada kategori yang sangat 

tinggi. 

Persentase semua aspek terjadi peningkatan dengan hasil sebagai berikut: komponen perencanaan 

bisnis sebesar 69,1% menjadi 85,3% dan komponen pelaksanaan bisnis dari 71,1% menjadi 83,3%. 

Ditunjukkan bahwa pada komponen perencanaan bisnis pengelola PKL telah meningkat jauh lebih tinggi, 

yang berdampak pada pelaksanaan penjualan menjadi lebih meningkat. Persentasi kinerja PKL dalam 

perencanaan bisnis relatif sama bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan persentase kinerja PKL dalam 

pelaksanaan bisnis.  

 Persentase kinerja PKL pada setiap komponen perencanaan bisnis hasil siklus II adalah: (1) 

perumusan tujuan bisnis sebesar 90,0%, (2) pengorganisasian usaha sebesar 88,8%, (3) pemilihan bahan 

makanan sebesar 85,5%, (4) metode penjualan  sebesar 81,3%, dan (5) rencana penilaian usaha sebesar 

81,7%, berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pengelola PKL telah dapat merencanakan 

pemilihan bahan makanan dengan persentase kinerja mencapai 85,3%. 

 Terhadap komponen pelaksanaan bisnis didapatkan persentase rata-rata skor kinerja hasil siklus II 

pada setiap aspek adalah: (1) Pra penjualan sebesar 90,0%, (2) membuka penawaran sebesar 85,0%, (3) 

kegiatan inti penjualan meliputi: (a) penguasaan penjualan sebesar 80,0%, (b) pendekatan/strategi 

penawaran sebesar 85,0%, (c) pemanfaatan produk sebesar 83,3%, (d) pengelolaan layanan pelanggan 

sebesar 76,0%, (e) penilaian proses dan hasil penjualan sebesar 80,0%,  (f) penggunaan bahasa layanan 
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sebesar 80,0%, dan (4) penutup/salam sebesar 82,5%. Persentase yang paling rendah adalah kinerja PKL 

dalam pemanfaatan produk telah terjadi peningkatan mencapai 83,3%, posisi ini menunjukkan bahwa 

pengelola PKL telah mampu memanfaatkan sumber/media bisnis sehingga pelanggan dapat lebih 

menikmati layanan dalam mengkosumsi makanan. 

 Peningkatan kinerja PKL berdampak pada peningkatan hasil penjualan makanan, dengan nilai 

rata-rata kepuasan konsumen diperoleh relatif lebih tinggi dibandingkan dengan nilai kepuasan 

sebelumnya. Menunjukkan peningkatan rata-rata kinerja PKL pada setiap kelompok bisnis makanan 

setelah dilakukan bimbingan kolaboratif dengan pendekatan individual terhadap PKL pada siklus II. Pada 

kelompok 1 (satu) meningkat sebesar 2,09%, pada kelompok 2 (dua) meningkat sebesar 2,51%, pada 

kelompok 3 (tiga) meningkat sebesar 1,79%, pada kelompok 4 (empat) meningkat sebesar 2,59%, dan 

pada kelompok 5 (lima) meningkat sebesar 2,09%.  

 

A. Perubahan Kinerja PKL dan Prestasi Penjualan  

Hasil refleksi akhir ditunjukkan adanya peningkatan kinerja PKL dari kondisi awal, siklus I, dan 

siklus II seperti pada tabel 4. 

 

Tabel 4. Persentase Kinerja PKL mulai Awal, Siklus I, dan Siklus II 

 Aspek Kinerja PKL 
% Kinerja 

Awal Siklus I Siklus II 
Komponen Rencana Bisnis    
I Perumusan tujuan usaha 65,0% 73,3% 90,0% 
II Pengorganisasian usaha  58,8% 72,5% 88,8% 
III Pemilihan bahan makanan  51,7% 65,0% 85,0% 
IV Metode penjualan  56,3% 66,3% 81,3% 
V Penilaian usaha 53,3% 68,3% 81,7% 
 Total 57,1% 69,1% 85,3% 
Komponen Pelaksanaan Bisnis    
I Pra Penjualan 55,0% 70,0% 90,0% 
II Membuka Penawaran 57,5% 70,0% 85,0% 
III Kegiatan Inti Penjualan    
 a. Penguasaan penjualan 62,5% 70,0% 80,0% 
 b. Pendekatan/Strategi penawaran 64,2% 70,8% 85,0% 
 c. Pemanfaatan produk 48,3% 73,3% 83,3% 
 d. Pengelolaan layanan pelanggan 62,0% 68,0% 76,0% 
 e. Penilaian proses dan hasil penjualan 57,5% 72,5% 80,0% 
 f. Penggunaan bahasa layanan 63,3% 73,3% 80,0% 
IV Penutup/salam dsb 57,5% 75,0% 82,5% 
 Total 59,6% 71,1% 82,0% 
Keseluruhan 58,6% 70,3% 83,3% 

 

Berdasarkan tabel 4 tersebut menunjukkan terjadi peningkatan kinerja PKL dari awal sebelum 

tindakan bimbingan sebesar 58,6%, setelah tindakan siklus I menjadi 70,3%, dan setelah tindakan siklus 



 

36 
 

II meningkat lagi menjadi 83,3%. 

 
Gambar 3. Perkembangan persentase rata-rata skor kinerja PKL 

 

 Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari awal, 

setelah siklus I, sampai dengan setelah tindakan siklus II. Selanjutnya perkembangan rata-rata 

peningkatan layanan penjualan dapat dilihat seperti pada tabel berikut. 

Tabel 5. Nilai Rata-rata kinerja penjualan pada Awal, siklus I, dan siklus II 

No Nama Kelompok Rata-rata Nilai Kinerja Penjualan 
Awal Siklus I Siklus II 

1 Kelompok 1 52,33 70,92 73,24 

2 Kelompok 2 40,05 65,68 67,05 

3 Kelompok 3 45,08 66,26 67,92 

4 Kelompok 4 49,91 68,88 70,11 

5 Kelompok 5 43,37 68,38 70,15 
 

 Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas peningkatan nilai kinerja penjualan  

adalah sebagai berikut. 
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Gambar 4. Perkembangan kinerja rata-rata hasil penjualan 

 

  Atas dasar gambar tersebut terjadi peningkatan penjualan dari kondisi awal sampai setelah 

tindakan pada siklus I, dan terjadi peningkatan pula setelah tindakan siklus II. Hasil penelitian tindakan 

bimbingan inidivual dengan pendekatan kolaboratif terhadap PKL makanan di bantaran sungai Tlogosari 

Raya Kota Semarang terbukti memberikan peningkatan kinerja PKL yang selanjutnya berdampak pada 

peningkatan penjualan. Hal ini dapat dipahami karena apabila kinerja PKL meningkat maka jelas akan 

terjadi penjualan yang efektif dengan kualitas layanan konsumen optimal, sehingga konsumen memiliki 

kepuasan  terhadap layanan yang tinggi, dan pada akhirnya hasil penjualan PKL menjadi lebih optimal, 

dan berdampak pada peningkaan pendapatan yang menyebabkan pertumbuhan kesejahteraan bagi para 

pelaku usaha PKL. Perencanaan bisnis yang matang dalam mempersiapkan proses penjualan merupakan 

salah satu kunci keberhasilan peningkatan kualitas layanan terhadap konsumen. 

  

 


