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PENDAHULUAN 
 

Indonesia memiliki Pertamina sebagai otoritas resmi dari pemerintah, sejak 

tahun 2006 silam, menerapkan standar Pertamina Way pada seluruh SPBU 

Pertamina di Indonesia. Standard Pertamina Way ini merupakan konsep yang 

mencakup hal pelayanan hingga teknis tentang alat dan BBM. Konsep ini wajib 

diterapkan oleh seluruh SPBU Pertamina. Program ini juga merupakan salah satu 

strategi untuk meningkatkan kualitas jasa yang ditawarkan serta citra perusahaan 

(Corporate Image). Penjabaran dari konsep Pertamina Way meliputi: 

a. Staf yang terlatih dan bermotivasi, meliputi penampilan, pelayanan pelanggan, 

dan penanganan keluhan. 

b. Jaminan kualitas dan kuantitas, yaitu jaminan ketepatan takaran dan mutu BBM 

yang dijual. 

c. Pengetahuan produk, yaitu penawaran produk dan pelayanan tambahan yang 

selaras dengan standard dan strategi Pertamina 

d. Format fisik yang konsisten, maksudnya adalah tampilan visual yang sesuai 

dengan standar dan strategi Pertamina. 

e. Peralatan yang terawat baik, meliputi perawatan, preventive maintenance, 

breakdown maintenance. 

Prinsip dasar Pertamina Way ini semestinya diterapkan di seluruh SPBU 

Pertamina, baik SPBU Pertamina DODO (Dealer Owned Dealer Organized) milik 

swasta, maupun SPBU Pertamina yang dikelola sendiri atau SPBU COCO 

(Company Owned Company Organized). Pelaksanaan Pertamina Way juga diiringi 

dengan adanya penilaian atau audit secara rutin. Audit tersebut dilaksanakan oleh 

lembaga auditor independen khusus yang berkompeten, sehingga pelaksanaan 

seluruh aspek-aspek dalam prinsip Pertamina Way dapat dipantau dan diperbaiki. 

Audit ini dilakukan secara berkala dan berkelanjutan agar kualitas produk dan 

pelayanan Pertamina tetap terjaga dengan baik. 

Berdasarkan data dari Pertamina, tahun 2017 ada sekitar 40 SPBU di Kota 

Semarang yang memiliki sertifikasi “Pasti Pas”. Seharusnya, mereka selalu 

menerapkan Pertamina Way dalam operasionalnya, namun berdasarkan observasi 
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yang dilakukan peneliti, ternyata tidak semua SPBU yang berlabel “Pasti Pas” 

menerapkan standard pelayanan yang sesuai dengan prinsip tersebut. Di kota 

Semarang, salah satunya adalah sebuah SPBU DODO yang berada di jalan 

Pamularsih, Semarang.  

SPBU pamularsih sebagai SPBU DODO, seharusnya menerapkan seluruh 

aturan yang ditetapkan oleh Pertamina baik aturan yang mencakup pelayanan 

maupun produk. Dalam hal pelayanan, Pertamina sebagai pemegang regulasi 

menentukan beberapa standar perilaku kinerja dan standar penampilan untuk 

operator SPBU. Hal ini bisa dilihat pada SPBU yang langsung dikelola oleh 

Pertamina (SPBU COCO). Jika diamati dan diperhatikan, terasa nyata perbedaan 

pelayanan yang ada di SPBU COCO tersebut dengan SPBU Pamularsih. Untuk 

mengamati dan menemukan gap kualitas layanan, peneliti melakukan observasi dan 

melakukan mystery shopping. Mystery shopping adalah salah satu metode riset 

dimana peneliti berperan sebagai pelanggan dalam rangka mengalami dan 

mengevaluasi kualitas layanan yang disampaikan perusahaan (Tjiptono, 2012). 

Tujuan mystery shopping yaitu mengukur perilaku layanan karyawan individual 

yang hasilnya kemudian akan digunakan untuk keperluan pelatihan, evaluasi 

kinerja, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistematis dalam layanan kontak 

pelanggan (Tjiptono, 2012). 

Berdasarkan riset yang dilakukan peneliti saat di SPBU Pamularsih, ada 

beberapa perbedaan perilaku kinerja antara operator di SPBU Pamularsih Semarang 

dengan operator yang ditampilkan di video percontohan pelayanan prima Pertamina 

Pasti Pas. Hal ini tercantum pada tabel 1. 

Tabel 1  Perbedaan antara Standard Kinerja Operator dengan Realita di 
SPBU Pamularsih 

 
No. Standar Kinerja Perilaku 

Pelayanan   
SPBU Pamularsih 

1. Operator memandu pelanggan ke 
tempat atau pulau yang tersedia. 

Lalu memasang palang silikon 

Operator tidak memandu pelanggan 
ke tempat atau pulau yang tersedia, 
dan tidak memasang palang silicon. 
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2.  Operator menyambut pelanggan 
dengan sopan, mengucapkan salam. 

Hampir semua operator menyambut 
pelanggan namun terkesan 
seadanya. 

3. Operator menanyakan jenis BBM 
yang dibutuhkan. 

Operator menanyakan jenis BBM 
yang dibutuhkan. 

4. Operator membuka penutup tangki 
BBM dan ditempatkan pada 
dispenser unit. 

Operator membuka penutup tangki 
BBM dan ditempatkan pada 
dispenser unit. 

5. Operator menunjukkan angka meter 
dispenser dimulai dari angka nol. 

Operator hanya mengatakan jika 
pengisian dimulai tanpa 
menunjukkan meteran di dispenser. 

6. Operator mengkonfimasikan harga 
total setelah pengisian selesai. 

Operator mengkonfirmasikan harga 
total setelah pengisian selesai. 

7. Operator memasang kembali tutup 
tangki BBM kendaraan. 

Operator memasang kembali tutup 
tangki BBM kendaraan. 

8. Operator mengkonfirmasikan jumlah 
uang yang diterima kepada 
pelanggan. 

Operator mengkonfirmasikan 
jumlah uang yang diterima kepada 
pelanggan. 

9. Operator mencetak nota dan 
menyerahkan bersama uang 
kembalian. 

Operator mencetak nota jika diminta 
saja. 

10. Operator mengucapkan terimakasih 
kepada pelanggan. 

Tidak semua operator mengucapkan 
terimakasih pada pelanggan. 

 

Selain itu, peneliti juga mendapatkan adanya data tambahan berupa keluhan 

dari pelanggan yang diterima oleh pihak manajemen SPBU. Sedikitnya keluhan 

yang masuk ke pihak manajemen SPBU juga menjadi catatan tersendiri, karena 

mereka dapat menjadi the silent customer yang meninggalkan kita (perusahaan) 

tanpa memberi kesempatan memperbaiki apa yang salah di mata mereka. Berikut 

ini pada tabel 2 terdapat data prosentase keluhan pelanggan SPBU Pamularsih. 

Tabel 2. Data Persentase Keluhan SPBU Pamularsih bulan Januari-Mei 2017 

No Keluhan Jumlah Persentase 

1 Operator tidak ramah 8 40% 

2 Operator kurang teliti (isi 
bahan bakar dan kembalian) 

6 30% 
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3 Operator tidak siap 6 30% 

 Total 20 100% 

Sumber: Data manajemen SPBU Pamularsih Semarang  

 
Dari tabel 2 tampak bahwa selama bulan Januari hingga Mei 2017, sebanyak 

dua puluh keluhan dari pelanggan yang mengeluhkan tentang kemampuan bekerja 

para operator. Jumlah ini tergolong cukup banyak untuk sebuah SPBU Pasti Pas 

yang karyawannya telah terlatih sebelumnya. Sikap operator yang kurang ramah 

banyak dikeluhkan oleh konsumen, kemudian setelah itu ketelitian operator untuk 

uang kembalian, lalu tentang kesiapan operator untuk melayani. Adanya keluhan 

dari pelanggan yang diterima oleh pihak SPBU merupakan salah satu indikator 

penting agar SPBU berbenah diri dan memperbaiki kualitas pelayanannya. Keluhan 

harus dipandang sebagai feedback atau umpan balik bagi suatu perusahaan. Satu 

saja keluhan dari pelanggan dapat mempengaruhi teman dan keluarganya, yang bisa 

jadi membawa dampak buruk bagi perusahaan. 

 Dari hasil audit yang dilakukan tanggal 5 Mei 2017, adanya masalah dalam 

pelayanan yang sebelumnya sudah dikeluhkan oleh beberapa konsumen memang 

benar adanya dan dialami juga oleh auditor. Hal ini terlihat dari level Well Trained 

& Motivated Staff (WTMS) yang dinilai secara keseluruhan 82.83%, namun hanya 

mendapat skor 73.61% dalam hal prosedur pelayanan. Menurut checklist yang 

dinilai oleh auditor ada beberapa hal yang dinilai kurang baik, antara lain operator 

yang tidak menyambut pelanggan dengan sopan, menunjukkan angka meter 

dimulai dari angka “nol”, penyerahan kuitansi atau struk, dan konfirmasi harga total 

dan jumlah uang yang diterima pelanggan. 

 Hasil penilaian dari auditor tersebut tidak jauh berbeda dengan keluhan 

pelanggan yang masuk ke pihak SPBU (tabel 2). Pada dasarnya, pekerjaan sebagai 

operator memiliki dinamika yang stabil, dikarenakan apa yang mereka lakukan 

dalam pekerjaan mereka merupakan kegiatan yang bersifat rutinitas dan repetisi. 

Cara kerja operator menjadi salah satu hal yang dianggap penting oleh konsumen 

dan oleh Pertamina yang mewajibkan seluruh operator agar terlatih dan termotivasi 

dengan baik sesuai dengan standard Pertamina. Namun yang terjadi di lapangan 
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ialah adanya operator yang kurang maksimal dalam melayani pelanggan, sehingga 

muncul keluhan pelanggan. 

 Saat ini, diyakini bahwa kunci utama untuk memenangkan persaingan 

adalah memberikan nilai dan kepuasan kepada pelanggan melalui penyampaian 

produk dan jasa berkualitas dengan harga bersaing (Rahmayanty, 2013). 

Penyampaian jasa yang berkualitas haruslah didukung dengan kemampuan Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang baik pula. SPBU sebagai sebuah organisasi pastilah 

ingin menjadi organisasi yang baik dan berhasil dalam menjalankan kegiatannya. 

Organisasi yang berhasil dan efektif merupakan organisasi yang memiliki individu 

dengan kinerja yang baik, dan ditopang oleh sumber daya manusia yang berkualitas. 

Pada dasarnya, setiap manusia memiliki potensi untuk bertindak dalam berbagai 

bentuk dan aktivitas, walaupun tetap memiliki potensi untuk berperilaku tertentu, 

tetapi perilaku itu hanya diaktualisasi pada saat-saat tertentu saja. Potensi untuk 

berperilaku tertentu itu disebut ability (kemampuan), sedangkan ekspresi dari 

potensi ini disebut sebagai performance (kinerja). Menurut Robbins dalam 

Marliany (2015) kinerja adalah suatu hasil yang dicapai oleh pekerja dalam 

pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan. Dalam 

pengertian menurut Mangkunegara dalam Sinambela (2012), kinerja adalah hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.  

Sebuah perusahaan tentu membutuhkan karyawan sebagai tenaga kerjanya 

guna meningkatkan produknya yang berkualitas. Mengingat karyawan merupakan 

aset penting bagi perusahaan, banyak perusahaan yang berupaya agar kinerja 

karyawannya meningkat. Kotler (2002) menyatakan bahwa kinerja sebagai sesuatu 

yang tampak, yaitu individu relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja yang baik 

merupakan salah satu sasaran organisasi dalam mencapai produktivitas yang tinggi. 

Tercapainya kinerja yang baik tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia 

yang baik pula.  

Untuk meningkatkan kinerja, seorang karyawan, dalam hal ini seorang 

operator, mereka haruslah memiliki keterampilan tertentu, diantaranya 

menampilkan dirinya dengan baik dan rapi, bersikap ramah, menguasai 
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pekerjaannya baik tugas yang berkaitan dengan bagiannya atau bagian lain, mampu 

berkomunikasi dengan baik, dan pada akhirnya seorang operator mampu 

menangani keluhan pelanggan secara professional.  

Tingginya tingkat kinerja yang diharapkan dari seorang operator yang latar 

belakang pendidikannya tidak tinggi, terkadang membuat mereka merasa bahwa 

mereka tidak mampu karena kurangnya kemampuan dan keterampilan yang mereka 

miliki, serta terbatasnya pengetahuan mereka. Pada dasarnya, kinerja yang baik 

akan dipengaruhi oleh dua hal yaitu tingkat kemampuan dan motivasi kerja yang 

baik. Kemampuan seseorang dipengaruhi pemahamannya atas jenis pekerjaan dan 

keterampilan melakukannya, oleh karena itu seseorang harus dapat meningkatkan 

kemampuan dan keterampilannya. Hal tersebut diperkuat oleh Sinambela (2012) 

yang mengatakan bahwa kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup 

efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang 

akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya.  

Untuk dapat mencapai tujuannya, sebuah organisasi harus memperhatikan 

kompetensi karyawan yang harus dipenuhi, salah satu caranya dalam hal ini adalah 

dengan memberikan pelatihan. Pemberian pelatihan pelayanan prima pada operator 

SPBU diharapkan dapat meningkatkan kinerja mereka secara individu. Dengan 

memiliki pengetahuan yang lebih baik, asumsinya peningkatan kinerja karyawan 

dapat terwujud. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang 

ada adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan operator SPBU dalam 

memberikan pelayanan yang bermutu kepada pelanggan, yang terlihat dari; (1) Data 

keluhan pelanggan, (2) Penilaian dari auditor Pertamina, (3) Hasil pengamatan 

peneliti. Oleh karena itu, maka peneliti akan melakukan penelitian dan intervensi 

tentang “Pengaruh Pelatihan Pelayanan Prima Terhadap Peningkatan Kinerja Pada 

Operator SPBU Pamularsih Semarang”. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh pelatihan 

pelayanan prima terhadap kinerja operator SPBU. Dengan adanya pelatihan tersebut 
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diharapkan operator mampu bekerja melayani dengan baik, yang akan menyebabkan 

peningkatan kinerja pada operator SPBU. 

 

Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bermanfaat untuk ilmu 

Psikologi Industri dan Organisasi. 

b. Manfaat Praktis  

Sebagai bahan informasi bagi pimpinan organisasi atau pemilik SPBU Pamularsih 

terkait data kinerja, pelatihan, serta hasil dari pelatihan.  

Sebagai bahan pembanding atau referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya, 

khususnya penelitian mengenai peningkatan kinerja di SPBU. 

 

Kinerja 

Merujuk pada ilmu Psikologi, teori tentang kinerja (job performance) dalam 

hal ini adalah teori psikologi tentang proses tingkah laku kerja seseorang sehingga 

menghasilkan sesuatu yang menjadi tujuan dari pekerjaannya. Robbins ( dalam 

Marliani, 2012) mengemukakan bahwa kinerja diartikan sebagai hasil evaluasi 

terhadap pekerjaan yang dilakukan individu dibandingkan dengan kriteria yang 

telah ditetapkan bersama. Robbins juga mengemukakan bahwa kinerja sebagai 

fungsi interaksi antara kemampuan atau ability (A), Motivasi atau Motivation (M) 

dan kesempatan atau opportunity (O). 

Konsep Kinerja pada dasarnya merupakan perubahan atau pergeseran 

paradigma dari konsep produktivitas mengemukakan ada tiga level kinerja, yaitu 

(Sinambela, 2012): 

a. Kinerja organisasi : merupakan pencapaian hasil pada level analisis organisasi. 

Kinerja pada level ini terkait dengan tujuan organisasi, rancangan organisasi, 

dan manajemen organisasi. 

b. Kinerja proses : merupakan kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan 

produk atau pelayanan. Kinerja pada level proses ini dipengaruhi oleh tujuan 

proses, dan manajemen proses. 
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c. Kinerja individu/pekerjaan : merupakan pencapaian atau efektivitas pada 

tingkat pegawai atau pekerjaan. Kinerja pada level ini dipengaruhi oleh tujuan 

pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik 

individu. 

Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya yang dipengaruhi oleh kemampuan, motivasi, dan kesempatan yang ada 

atau dimilikinya. 

 

Aspek-aspek dalam Kinerja 

Umar (dalam Marliani 2012) menyatakan, aspek-aspek kinerja yaitu: mutu 

pekerjaan, kejujuran karyawan, inisiatif, kehadiran, sikap, kerjasama, keandalan, 

pengetahuan tentang pekerjaan, tanggung jawab, pemanfaatan waktu kerja. Adapun 

aspek-aspek standar pekerjaan terdiri dari aspek kuantitas yang meliputi (1) proses 

kerja dan kondisi pekerjaan, (2) waktu yang dipergunakan atau lamanya 

melaksanakan pekerjaan, (3) jumlah kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan, (4) 

jumlah dan jenis pemberian pelayanan dalam bekerja, Serta aspek kualitas (5) 

ketepatan kerja dan kualitas pekerjaan, (6) tingkat kemampuan dalam bekerja, (7) 

kemampuan atau kegagalan menggunakan mesin atau peralatan lain, (8) 

kemampuan mengevaluasi keluhan atau keberatan (dari konsumen). 

 Dari berbagai penjelasan yang ada, dalam penelitian ini aspek yang dinilai 

adalah aspek-aspek standar dalam pekerjaan, yaitu (1) proses kerja dan kondisi 

pekerjaan, (2) waktu yang dipergunakan atau lamanya melaksanakan pekerjaan, (3) 

jumlah kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan, (4) jumlah dan jenis pemberian 

pelayanan dalam bekerja, (5) ketepatan kerja dan kualitas pekerjaan, (6) tingkat 

kemampuan dalam bekerja, (7) kemampuan atau kegagalan menggunakan mesin 

atau peralatan lain, (8) kemampuan mengevaluasi keluhan atau keberatan (dari 

konsumen). Hal ini dikarenakan dalam pekerjaannya sebagai operator SPBU, 

aspek-aspek tersebut yang sesuai dengan pekerjaannya. 
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Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Secara umum, pada dasarnya kinerja seseorang dipengaruhi oleh faktor 

internal dan eksternal. Faktor internal meliputi hal-hal yang ada dalam diri 

seseorang, sedangkan faktor eksternal berarti segala hal-hal yang ada di luar diri 

seseorang. Secara rinci Sinambela (2012) mengemukakan bahwa kinerja individu 

dipengaruhi oleh enam faktor yaitu: (a). harapan mengenai imbalan, (b). dorongan, 

(c). Kemampuan, kebutuhan dan sifat, (d). Persepsi terhadap tugas, (e). Imbalan 

internal dan eksternal, (f). Persepsi tentang tingkat imbalan dan kepuasan kerja. 

Sedangkan faktor kompetensi, faktor budaya organisasi, dan faktor sistem 

penghargaan (reward) merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja 

seorang karyawan.  

Tiga faktor yang berpengaruh terhadap kinerja, yaitu: 

a. Faktor individu, yang mencakup: kemampuan, keterampilan, latar belakang 

keluarga, pengalaman kerja, tingkat sosial, dan demografi seseorang. 

b. Faktor psikologis, yang mencakup: persepsi, peran, sikap, kepribadian, 

motivasi, dan kepuasan kerja. 

c. Faktor organisasi, yaitu: struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, 

sistem penghargaan (reward system).  

Berdasarkan dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

dirasa lebih tepat untuk mempengaruhi kinerja seseorang adalah faktor individu, 

faktor psikologis, dan faktor organisasi. 

Dalam penelitian ini, kemampuan dan keterampilan yang dimiliki 

merupakan faktor internal individu yang berpengaruh dalam kinerja. Kekurangan 

dalam hal kemampuan dan keterampilan dapat diperbaiki atau ditambah melalui 

pelatihan. Pelatihan (training) dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan 

berbagai ketrampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci dan rutin; yaitu 

latihan menyiapkan para karyawan (tenaga kerja) untuk melakukan pekerjaan-

pekerjaan sekarang. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan untuk menambah 

kemampuan dan keterampilan karyawan. Selain itu, dibutuhkan proses 

pendampingan yang berupa diskusi atau coaching, agar dapat menumbuhkan 
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motivasi dan untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan yang sudah 

didapatkan pada saat pelatihan. 

 
Pelayanan Prima 

Pengertian Pelayanan Prima 

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam 

interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan 

menyediakan kebutuhan pelanggan.  

Pelayanan prima ialah kemampuan maksimal seseorang dalam 

berhubungan dengan orang lain dalam hal pelayanan. Pelayanan prima adalah 

pelayanan yang terbaik yang diberikan kepada pelanggan, baik pelanggan internal 

maupun eksternal berdasarkan prosedur pelayanan. Pelayanan yang memenuhi 

standar kualitas adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan 

pelanggan atau masyarakat. 

Parasuraman (dalam Tjiptono, 2012) menyatakan bahwa pelayanan prima 

didefinisikan sebagai penilaian secara umum atau sikap yang berhubungan dengan 

superioritas atau keunggulan dari suatu pelayanan. Tjiptono (2012) menyatakan 

bahwa pelayanan prima adalah suatu pelayanan yang terbaik dan memenuhi 

harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan 

suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan 

kepuasan pelanggan. Sedangkan konsep pelayanan prima dibentuk dari 

keterpaduan kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan, dan tanggung 

jawab.  

Pelayanan prima adalah pelayanan yang sangat baik yang diberikan 

karyawan atau penyedia jasa kepada pelanggan melalui pemenuhan kebutuhan dan 

keinginannya sampai memperoleh suatu kepuasan atau pelayanan yang memenuhi 

standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan. 

 

Aspek-aspek Pelayanan Prima 

Pekerjaan sebagai operator SPBU sebagai garda depan atau frontliner memiliki 

kapabilitas dan kompetensi yang berbeda dibandingkan dengan karyawan yang 
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berada di belakang layar pelayanan atau back office. Seorang operator yang 

langsung berhadapan dan melayani pelanggan diharapkan dapat memberikan 

pelayanan terbaik. Aspek-aspek pelayanan prima untuk seorang frontliner menurut 

Agung (2012) adalah: 

a. Menciptakan kesan pertama yang positif. 

Kesan pertama terbentuk ketika pertama kali pelanggan mengadakan kontak 

dengan operator. Hal tersebut melekat kuat di benak pelanggan dan terus 

dibawa pergi. Kesan pertama yang positif akan mempengaruhi keseluruhan 

pelayanan. Dalam penelitian ini, kesan pertama pada operator SPBU meliputi 

kelengkapan atribut, serta penerapan 3S (senyum, sapa, salam). 

b. Keramahan dan kesopanan. 

Pelanggan akan sangat menghargai perilaku operator yang sopan dan baik. 

Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang baik, serta gerak tubuh yang 

bagus juga sangat dihargai oleh pelanggan. Pada penelitian ini, operator 

diwajibkan untuk menggunakan kata ”maaf”. 

c. Menunjukkan sikap yang baik. 

Mempunyai sikap positif adalah cara lain untuk membuat pelanggan 

mempunyai kesan pertama yang baik. Sikap adalah presentasi seorang 

frontliner seutuhnya. Oleh karena itu, posisi seorang operator ketika 

menyambut pelanggan harus baik agar dapat menunjukkan sikap yang baik 

pula. 

d. Integritas 

Memiliki nilai-nilai integritas dalam berhubungan dengan pelanggan sangatlah 

penting. Jika seorang karyawan memiliki prinsip untuk mengerjakan hal yang 

benar, maka dia akan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Integritas adalah 

kunci untuk memenangkan hati pelanggan karena integritas memungkinkan 

seorang karyawan untuk melakukan hal yang benar. Pada penelitian ini, yang 

termasuk dalam integritas meliputi hal-hal yang ada pada awal transaksi, akhir 

transaksi, serta nota dan uang kembalian kepada pelanggan. 
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e. Melayani dengan hati 

Pelanggan dapat merasakan secara langsung dan menyimpulkan bahwa seorang 

frontliner yang ada di depannya ini melayani dengan sepenuh hati atau tidak. 

Hal ini terbentuk dari persepsi seorang pelanggan ketika berhadapan atau 

berinteraksi dengan seorang frontliner. Persepsi ini muncul sebagai akibat 

adanya interaksi dan komunikasi antara frontliner dengan pelanggan. Ketika 

persepsi yang terbentuk positif, maka pelanggan menganggap frontliner 

tersebut melayaninya dengan sepenuh hati. Pada penelitian ini aspek melayani 

dengan hati dinilai pada saat penutup transaksi. 

Dalam penelitian ini, aspek-aspek pelayanan prima yang digunakan 

merujuk pada teori Agung (2012) yaitu: menciptakan kesan pertama yang positif, 

keramahan dan kesopanan, menunjukkan sikap yang baik, integritas, dan melayani 

dengan hati. Aspek tersebut dipilih karena dirasa paling sesuai dengan pekerjaan 

sehari-hari operator SPBU. 

 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Prima 

Menurut Tjiptono (2005) ada lima faktor kualitas pelayanan prima yang 

sangat penting dari sudut pandang pelanggan yaitu:(1) Inti pelayanan atau produk 

pelayanan (isi pelayanan). (2) Elemen manusia dalam pemberian pelayanan, seperti 

kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan perbaikan pelayanan. (3) 

Sistematisasi dalam pemberian pelayanan atau elemen bukan manusia, seperti 

proses, prosedur, sistem, dan teknologi yang membuat pelayanan tanpa cela. (4) 

Bukti fisik pelayanan, seperti perlengkapan, tanda, penampilan karyawan, dan 

lingkungan fisik yang dibuat di sekitar pelayanan. (5)  Tanggung jawab sosial – 

tingkah laku etis dari penyedia pelayanan. 

Dalam penelitian ini, faktor yang berpengaruh dalam pelayanan prima 

adalah faktor kesadaran yaitu operator yang kurang sadar pentingnya pemberian 

pelayanan prima, dan faktor keterampilan dan kemampuan yaitu keterampilan dan 

kemampuan operator yang kurang memahami apa saja yang harus dilakukan untuk 

memberikan pelayanan prima pada pelanggan. 
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Pelatihan 

Pengertian Pelatihan 

Menurut Sinambela (2012), pelatihan membantu para pegawai dalam 

mengembangkan berbagai keterampilan tertentu yang memungkinkannya untuk 

berhasil pada pekerjaannya saat ini dan mengembangkan pekerjaannya di masa 

mendatang. Pelatihan adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk 

meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan 

sikap seseorang. 

Pelatihan juga dapat didefinisikan sebagai suatu cara yang digunakan untuk 

memberikan atau meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan yang dibutuhkan 

untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Pelatihan merupakan kegiatan yang 

terencana dan sistematis yang menyediakan pembelajaran dan pengembangan di 

bidang pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Melalui pelatihan, karyawan 

mampu meningkatkan kinerja terkait tugas dan tanggung jawabnya dalam 

lingkungan kerja sehingga menjadi lebih efektif dan produktif 

Dari beberapa definisi di atas, peneliti menyimpulkan definisi dari pelatihan 

sebagai suatu program yang direncanakan, dilakukan, dan dievaluasi secara 

sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja 

sehingga para peserta pelatihan mampu mencapai kinerja yang optimal. 

 
Tahap-tahap Membuat Pelatihan 

Menurut Dessler (2016), pemberi kerja harus menggunakan proses pelatihan 

yang rasional. Standard yang digunakan adalah model proses ADDIE (analysis-

design-develop-implement-evaluate) yang telah digunakan oleh para ahli selama 

bertahun-tahun. Proses ADDIE dijabarkan oleh Dessler (2016) sebagai berikut: 

a. Analysis (Analisa): analisis kebutuhan pelatihan atau Training Need Analysis 

(TNA) dapat menangani kebutuhan pelatihan strategis/jangka panjang pemberi 

kerja dan/atau kebutuhan pelatihannya saat ini. Tujuan analisis kebutuhan 

pelatihan adalah proses penyiapan arah dan fokus investasi yang harus 

dilakukanoleh organisasi untuk pengembangan sumber daya manusia yang 

dimilikinya.  
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Dalam tahapan proses ini perlu ditambahkan adanya tingkatan TNA 

yang meliputi: (Irianto, 2001) 

1) Analisis organisasional  

Analisis ini berhubungan dengan kebutuhan organisasi secara keseluruhan 

diikuti dengan identifikasi bagaimana pelatihan dapat dieksploitasi 

sedemikian rupa untuk mencapai tujuan organisasi.  

2) Analisis Pekerjaan  

Analisis pekerjaan ini dapat dikaitkan dengan kebutuhan terhadap pekerjaan 

tertentu dalam organisasi dan dapat digunakan sebagai informasi tentang 

substansi utama pekerjaan tersebut untuk selanjutnya dikembangkan 

standar kinerja. 

3) Analisis Personal  

Pada tingkatan ini manajer mengkaitkannya dengan kebutuhan individual 

dalam organisasi dan sampai sejauh mana kinerja yang telah dicapainya. 

Berikut adalah hasil dari analisis yang sudah dilakukan oleh peneliti 

a. Analisis Organisasional : SPBU Pamularsih Pasti Pas akan berubah 

menjadi SPBU Pamularsih Pasti Prima. 

Agar dapat mencapai tujuan, dibutuhkan 

SDM atau karyawan yang memiliki kinerja 

yang baik agar mampu bersaing.  

Level WTMS dari hasil audit 73.81%, 

sedangkan standard untuk naik tingkat 

adalah 85% 

b. Analisis Pekerjaan : Operator SPBU merupakan frontliner, 

garda terdepan dalam pelayanan dan 

menghadapi pelanggan. 

c. Analisis Personal :  Beberapa operator yang sering diberikan 

teguran. 
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Dari TNA yang sudah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa beberapa 

operator SPBU dinilai memiliki kinerja kurang optimal, hal ini juga didukung 

oleh data-data dari manajemen SPBU. 

b. Design (Desain): hasil analisa dapat dijadikan dasar untuk mendesain sebuah 

program pelatihan. Dalam penelitian ini, pelatihan yang didesain adalah 

pelatihan tentang pelayanan prima. 

c. Development (Pengembangan): Pengembangan program berarti benar-benar 

merakit isi dan materi pelatihan dari program tersebut. Ini berarti memilih isi 

aktual yang akan diberikan oleh program tersebut serta memilih metode 

instruksional spesisfik (kuliah, kasus, dan lain-lain), perlengkapan materi 

pelatihan, dan materi pendukung lainnya. 

d. Implement (Implementasi): berarti benar-benar memberikan pelatihan tersebut, 

menggunakan salah satu atau lebih dari metode yang ada. 

e. Evaluate (Evaluasi): pada evaluasi, kita harus mencari tahu kegunaan utama 

dari pelatihan yang kita adakan, apakah pelatihan tersebut berhasil mengukur 

tujuan kita atau tidak. Dalam hal ini, dilihat dari kinerja sebelum dan sesudah 

pelatihan tersebut dilaksanakan. 

 

 

 

Metode dalam Pelatihan 

Dessler (2016) berpendapat, metode yang lazim digunakan dalam pelatihan 

antara lain adalah: On The Job Training (OJT), magang, belajar secara informasi, 

Job Instruction Training (JIT), pelajaran, pelatihan dengan simulasi. Menurut 

Marliani (2015), ada beberapa metode yang digunakan dalam pelatihan, yaitu: 

kuliah, studi kasus, studi sendiri, program komputer, konferensi, presentasi.  

Dalam pelatihan ini, metode yang digunakan berupa kuliah, studi kasus, dan 

simulasi, role play. Namun, sebagian besar metode yang digunakan adalah metode 

simulasi dan role play. 
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Evaluasi Pelatihan 

Menurut Noe (2010), alasan mengapa suatu pelatihan perlu dievaluasi, yaitu 

untuk mengetahui apakah pelatihan dapat memberikan kontribusi pada pencapaian 

tujuan-tujuan organisasi atau tidak. Selain itu, digunakan juga untuk memutuskan 

apakah program pelatihan tersebut perlu dilanjutkan atau tidak, dan untuk 

mendapatkan informasi mengenai bagaimana meningkatkan dan mengembangkan 

program pelatihan yang akan datang. Lebih lanjutnya, Kirkpatrick (2007) membagi 

evaluasi pelatihan menjadi empat level (The Four Levels), yaitu: 

a. Level reaksi (reaction), yaitu mengukur bagaimana peserta pelatihan bereaksi 

terhadap program pelatihan. 

b. Level pembelajaran (knowledge), yaitu untuk mengukur bagaimana peserta 

pelatihan menerima kegiatan pembelajaran, apakah peserta telah berubah 

pengetahuan, keterampilan, dan perilakunya. 

c. Level perilaku (behavior), untuk membandingkan perubahan perilaku peserta 

pasca mengikuti pelatihan. Dalam penelitian ini gunanya untuk mengetahui 

tingkat pengaruh pelatihan terhadap perubahan kinerja mereka.  

d. Level hasil (result), yaitu mengukur apa hasil yang diperoleh, karena peserta 

pelatihan mengikuti program pelatihan yang memiliki tujuan tertentu. Contoh 

ukuran dari level hasil misalnya berkurangnya keluhan dari pelanggan, naiknya 

jumlah penjualan, dsb. 

Dalam penelitian ini dan sesuai dengan teori dari Kirkpatrick (2007) 

evaluasi dilakukan hingga level hasil. Pengukuran level reaksi dan level 

pembelajaran menggunakan skala reaksi dan skala learning, pengukuran level 

perilaku menggunakan checklist perilaku yang menggunakan metode observasi. 

Level hasil yang dimaksud pada penelitian ini adalah peningkatan nilai pada saat 

pengukuran kinerja dilakukan. Pengukuran kinerja dinilai dengan menggunakan 

skala kinerja.  

 

Pelatihan Keterampilan Pelayanan Prima 

 Pelatihan memberikan efek pada karyawan untuk dapat melayani pelanggan 

dengan sekuat tenaga mereka. Pelatihan akan membentuk dasar serta menambah 
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keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja saat ini 

dan mengembangkan potensi individu untuk masa yang akan datang. Sedangkan 

menurut Dessler (2016), pelatihan memberikan kemampuan yang baru dan berbeda 

bagi karyawan untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Pelatihan bertujuan untuk 

meningkatkan perbaikan perilaku dan kinerja seseorang dan juga merupakan proses 

yang berkelanjutan (Ramya, 2016) 

Dalam kaitannya dengan ilmu psikologi, pendekatan secara behavioristik 

dinilai sebagai pendekatan yang paling tepat untuk mengubah perilaku seseorang, 

dalam hal ini perilaku bekerja. Behavioristik dipengaruhi oleh stimulus-respon, 

berarti pengetahuan yang terbentuk melalui ikatan stimulus-respon akan semakin 

kuat bila diberi penguatan (reinforcement). Penguatan positif sebagai stimulus 

dapat meningkatkan terjadinya pengulangan tingkah laku itu, sedangkan penguatan 

negatif dapat mengakibatkan perilaku berkurang atau menghilang. Menurut Umam 

(2010), pelatihan yang menggunakan pendekatan behavioristik berarti pelatihan 

yang menekankan pada experiental learning atau cara-cara belajar secara alami. 

Hal ini berarti individu belajar sesuai dengan program yang sudah disusun secara 

sistematis atau terstruktur, dan peserta dilibatkan secara aktif dalam program 

pembelajaran tersebut. Komponen utama dalam pendekatan behavioristik adalah 

konsep dari pembelajaran itu sendiri. 

Belajar merupakan jantung dari aktivitas pelatihan. Momentum belajar 

terjadi ketika informasi diterima, dimengerti, dan diinternalisasi dalam proses yang 

sedemikian rupa hingga beberapa perubahan terjadi, atau secara sadar melakukan 

usaha untuk menggunakan informasi yang telah didapat tersebut. Proses belajar pun 

melibatkan pengalaman maupun emosi dari pembelajar. 

Menurut Kirkpatrick (2007), pemberian pelatihan diharapkan dapat 

mengurangi tingkat kesalahan karyawan dalam memberikan pelayanan serta dapat 

melatih karyawan untuk merespon agar berimprovisasi dalam tata cara pelayanan.  

Pelatihan pelayanan prima tersebut tidak dapat terwujud jika salah satu 

aspek lemah, karena pelayanan prima ini terbentuk melalui pengintegrasian aspek-

aspek yang saling berkaitan. Aspek-aspek pelatihan tersebut meliputi menciptakan 
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kesan pertama yang positif, keramahan dan kesopanan, menunjukkan sikap yang 

baik, integritas, dan melayani dengan hati. 

 

Pengaruh Pelatihan Pelayanan Prima terhadap Peningkatan Kinerja 

Pengaruh dari kurangnya pelatihan yang diterima oleh karyawan dapat 

membuat mereka bekerja kurang efektif, dan kurang optimalnya kinerja. Efek 

selanjutnya dari kurangnya pelatihan adalah tingginya tingkat turn over, dan 

standard kualitas yang rendah (Ukandu&Ukpene, 2013). Para ahli manajemen 

mengakui bahwa pelatihan strategis signifikan menumbuhkan keberhasilan 

sehingga akan meningkatkan kinerja pegawai (Sinambela, 2012). 

Tujuan dari pelatihan pada dasarnya untuk menjembatani jarak antara 

kebutuhan dari sebuah jabatan atau pekerjaan dengan kompetensi karyawan yang 

ada saat ini. Pelatihan ditujukan untuk mengembangkan atau memperbaiki perilaku 

dan kinerja seseorang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ramya (2016), 

pelatihan memegang peranan penting untuk membangun kompetensi karyawan 

untuk melaksanakan pekerjaannya secara efektif. Bahkan sebagian besar karyawan 

setuju jika pelatihan dapat membantu mereka menghadapi tantangan atau situasi 

apapun, dan dapat mengurangi tingkat kecelakaan atau kesalahan yang muncul 

(Noe, 2010). 

Pelatihan memiliki dampak yang positif pada kinerja karyawan (Athar & 

Shah,2015). Pelatihan digunakan untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan 

kemampuan karyawan. Selain itu, pelatihan juga membuat keselarasan dalam 

lingkungan pekerjaan, spesifikasi pekerjaan yang akurat, dan, bertambahnya 

semangat untuk bekerja diantara sesama pekerja, membuat mereka lebih 

memahami pekerjaannya, dan membantu karyawan dalam memecahkan masalah 

secara lebih efektif (Ukpandu&Ukpere 2013). 

Seiring dengan kemajuan teknologi, pelatihan juga dibutuhkan untuk 

mengatasi dan menangani kemajuan teknologi tersebut (Ng’ang’a, 2013). Tidak 

hanya itu, defisit atau kekurangan dalam hal keterampilan, kemampuan, dan 

kompetensi dapat berubah melalui program pelatihan yang efektif, oleh karenanya 

ada korelasi yang positif antara program pelatihan yang efektif dan kinerja 
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karyawan. Selanjutnya, program pelatihan juga menjadi stimulant bagi pekerja agar 

meningkatkan kinerja dan kapabilitas mereka. (Elnaga&Imran, 2013). Selain itu, 

tujuan dan cara isi materi dari pelatihan yang disampaikan juga secara signifikan 

mempengaruhi kinerja (Amos&Natamba, 2015). 

Menurut Noe (dalam Imran&Tanreer, 2015), yang menjadi focus pada 

pelatihan adalah kondisi atau keadaan saat ini. Oleh karena itu, rancangan pelatihan 

sebaiknya sesuai dengan apa yang dibutuhkan karyawan, karena kinerja karyawan 

merupakan bagian penting dari kinerja organisasi (Khan, 2011). Pimpinan 

perusahaan juga akan terbantu dengan adanya program pelatihan, dikarenakan 

seorang karyawan akan mampu mengerjakan pekerjaannya dengan baik 

(Raza&Hassan, 2014).  

Pelatihan memberikan keuntungan bagi karyawan, tim, dan organisasi 

(Amin, 2013). Karyawan yang mendapatkan pelatihan otomatis mempunyai 

pengetahuan yang lebih baik, secara langsung mereka akan lebih percaya diri jika 

diberikan tanggung jawab yang lebih besar dalam pekerjaannya. Sehingga 

Habib&Zahra (2015) dalam penelitiannya di Pakistan dapat menyimpulkan bahwa 

pelatihan memiliki efek yang signifikan pada kinerja karyawan. 

Berdasarkan dari penjelasan di atas, dinamika pada penelitian ini yaitu 

banyaknya keluhan dari pelanggan, rendahnya nilai audit, dan kinerja operator 

SPBU yang rendah disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang cara melayani 

pelanggan dengan baik sesuai dengan prinsip pelayanan prima. Kurangnya 

pengetahuan dalam hal pelayanan dapat ditingkatkan dengan pemberian pelatihan 

pelayanan prima. Pemahaman dan pengetahuan yang baik tentang pelayanan prima 

seharusnya dapat meningkatkan kinerja operator SPBU yang bertugas melayani 

pelanggan. Oleh karenanya, diharapkan kinerja operator SPBU meningkat setelah 

diberikan pelatihan tentang keterampilan pelayanan prima. 

  

Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah ada pengaruh pelatihan keterampilan 

pelayanan prima pada operator SPBU terhadap peningkatan kinerja. Ada perbedaan 

kinerja antara sebelum dan sesudah dilakukannya pelatihan keterampilan pelayanan 
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prima pada operator SPBU. Semakin baik pelayanan yang diberikan maka semakin 

tinggi juga kinerja operator, dan sebaliknya. 

 

 

METODE 

Subyek Penelitian 

Proses pemilihan subjek penelitian menggunakan teknik purposive 

sampling. Pengertian dari teknik teresbut adalah teknik untuk menentukan sampel 

penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang 

diperoleh nantinya bisa lebih representatif. 

Pada penelitian ini, pertimbangan yang dimaksud adalah operator yang 

sering diberikan teguran oleh Kepala Unit SPBU Berdasarkan wawancara peneliti 

dengan Kepala Unit SPBU, diberikanlah beberapa nama operator yang dianggap 

sulit untuk dibina, yaitu BG, SR, SL, NR, AS, AF, SM. Kepala Unit SPBU 

mengatakan bahwa “ Tujuh orang ini (BG, SR, SL, NR, AS, AF, dan SM) 

merupakan operator yang paling sering saya beri teguran dikarenakan dari 

keseluruhan operator, mereka merupakan operator yang lebih buruk daripada yang 

lain, sulit dibina dan diberi masukan”. Oleh karena itu, peneliti mengambil tujuh 

orang operator ini sebagai subyek penelitian. 

 

Materi/ Alat  

Dari hasil TNA yang telah dilakukan, alat yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data yaitu:  

1. Skala Reaksi Pelatihan 

Diberikan pada saat akhir pelatihan untuk mengetahui reaksi peserta selama 

pelatihan. Skala reaksi berisi tentang penilaian terhadap pelaksanaan pelatihan 

secara keseluruhan. 

2. Skala Pengetahuan Pelatihan 

   Skala tersebut dipakai sebagai data untuk mengetahui feed back dan reaksi 

peserta selama mengikuti pelatihan. Perubahan perilaku pada peserta harus diikuti 

dengan keberhasilan pada level reaksi dan pengetahuan. Pada saat akhir pelatihan, 


