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Grafik pelayanan subjek penelitian menunjukkan bahwa pada evaluasi 1 

semua subjek memiliki pelayanan yang baik dengan nilai 3, selanjutnya pada 

evaluasi 2 mengalami penurunan pada semua subjek. Penurunan pelayanan yang 

paling besar terjadi pada subjek AF dan SL menjadi 2,36 yang berarti mengalami 

penurnan sebesar 0,64 sedangkan penurunan paling kecil terjadi pada subjek BG 

menjadi 2,50 atau mengalami penurunan sebesar 0,50. Selanjutnya pada evaluasi 3 

kembali mengalami penurunan pada semua subjek, hingga mencapai nilai 2,00 pada 

subjek SR, SM dan SL dan nilai tertinggi yang dicapai pada evaluasi 3 ini adalah 

subjek BG dengan nilai 2,14. Selanjutnya pada evaluasi 4 mengalami kenaikan pada 

semua subjek dan nilai tertinggi dicapai oleh subjek BG dengan skor 2,79 dan skor 

terendah sebesar 2,57 dicapai oleh subjek NR, AF dan SL. Berdasarkan nilai 

evaluasi 1 sampai dengan evaluasi 4 diketahui bahwa subjek yang melakukan 

pelayanan terbaik adalah BG sedangkan yang paling buruk adalah SL. 

 

DISKUSI 

 
Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa hipotesis yang 

menyatakan bahwa “ada pengaruh pelatihan keterampilan pelayanan prima pada 

operator SPBU terhadap peningkatan kinerja. Ada perbedaan kinerja antara 

sebelum dan sesudah dilakukannya pelatihan keterampilan pelayanan prima pada 

operator SPBU.” dapat diterima.  Hal ini dapat dilihat pada kenaikan nilai kinerja 

operator SPBU Pamularsih Semarang setelah dilakukan pelatihan pelayanan prima 

pada operator SPBU yaitu pada saat evaluasi 1 dibandingkan dengan nilai kinerja 

saat pretest. 

Pelatihan pelayanan prima pada operator SPBU merupakan salah satu cara 

untuk meningkatkan kinerja karyawannya. Melalui pelatihan pelayanan prima 

maka operator SPBU akan memiliki wawasan dan pengetahuan berkaitan dan hal 

ini berdapat terhadap kompetensi dan keterampilan teknis dalam memberikan 

pelayanan kepada pelanggan. Demikian juga menurut Tjiptono (2003) dikatakan 

bahwa pelatihan pelayanan prima merupakan pelatihan yang bertujuan untuk 

memberikan wawasan dan pengetahuan baru  yang terfokus kepada upaya 
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peningkatan kompetensi dan keterampilan teknis para peserta dalam melayani 

pelanggan dengan kualitas optimal, dengan memberikan materi menekankan pada 

peningkatan kesadaran peserta tentang kepuasan pelanggan, keterampilan yang 

dibutuhkan dalam memberikan pelayanan yang memuaskan pelanggan, hingga cara 

menghadapi keluhan pelanggan. 

Training atau pelatihan adalah kegiatan yang dirancang untuk 

meningkatkan kinerja karyawan dalam pekerjaan yang diserahkan kepada 

karyawan. Pelatihan memfokuskan pada individu untuk mencapai kemampuan baru 

yang berguna baik bagi pekerjaannya saat ini maupun dimasa mendatang. Pelatihan 

bagi karyawan juga merupakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan 

keahlian tertentu serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu 

melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik dan sesuai standar. 

Pelatihan pelayanan prima terhadap operator SPBU yang telah dilakukan 

memberikan dampak dalam meningkatkan keterampilan, diantaranya menampilkan 

dirinya dengan baik dan rapi, bersikap ramah, menguasai pekerjaannya baik tugas 

yang berkaitan dengan bagian, mampu berkomunikasi dengan baik, dan mampu 

menangani keluhan pelanggan secara professional. 

Pelayanan operator SPBU Panularsih Semarang terhadap konsumen pada 

evaluasi 1, 2, 3 dan 4 menunjukkan nilai yang fluktuatif (Grafik 7). Pelayanan pada 

evaluasi 1 menunjukkan nilai yang maksimal dengan nilai 3, akan tetapi nilai 

pelayanan pada evaluasi 2 mengalami penurunan dibandingkan evaluasi 1, 

kemudian pada evaluasi 3 mengalami penurunan dibandingkan evaluasi 2, dan 

setelah pada evaluasi 4 kembali mengalami meningkatan dibandingkan evaluasi 3. 

Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh pelatihan pelayanan prima terhadap 

pelayanan operator SPBU Panularsih Semarang bersifat tidak menetap sehingga 

perlu adanya upaya yang berkelanjutan agar pelayanan yang optimal dari operator 

SPBU dapat terlaksana. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada evaluasi 1 semua subjek 

memiliki pelayanan yang baik dengan nilai 3, selanjutnya pada evaluasi 2 

mengalami penurunan pada semua subjek. Selanjutnya pada evaluasi 3 terjadi 
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penurunan pada semua subjek, dan pada evaluasi 4 semua subjek kembali 

mengalami kenaikan. 

Pelatihan pelayanan prima tersebut dapat terwujud semua aspek dari 

pengukuran pelayanan operator SPBU tergolong baik, karena pelayanan operator 

SPBU yang berupa pelayanan prima terbentuk melalui pengintegrasian aspek-aspek 

yang saling berkaitan, diantaranya aspek kesan pertama yang positif, keramahan 

dan kesopanan, menunjukkan sikap yang baik, integritas, dan melayani dengan hati. 

Nilai aspek kesan pertama yang positif pada evaluasi 1, 2, 3  dan 4 

menunjukkan nilai yang fluktuatif (Grafik 7). Nilai aspek kesan pertama yang 

positif pada evaluasi 1 menunjuukan hasil yang optimal dengan nilai 3, akan tetapi 

nilai aspek kesan pertama yang positif pada evaluasi 2 mengalami penurunan 

dibandingkan evaluasi 1, kemudian pada evaluasi 3 mengalami penurunan 

dibandingkan evaluasi 2, dan pada evaluasi 4 memiliki nilai yang tetap atau sama 

dengan evaluasi 3. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh pelatihan pelayanan 

prima terhadap aspek kesan pertama yang positif pada operator SPBU Panularsih 

Semarang bersifat tidak menetap sehingga perlu adanya upaya yang berkelanjutan 

agar aspek kesan pertama yang positif pada operator SPBU dapat terwujud, yang 

terlihat dari penggunaan topi, baju seragam, tas pinggang, sepatu dan perlengkapan, 

aksesoris, senyum, sapa, dan salam yang sesuai dengan yang diharapkan. 

Nilai aspek keramahan dan kesopanan pada evaluasi 1, 2, 3  dan 4 

menunjukkan nilai yang fluktuatif (Grafik 7). Nilai aspek keramahan dan 

kesopanan pada evaluasi 1 memperoleh nilai yang optimal dengan skor 3, akan 

tetapi nilai aspek ini pada evaluasi 2 mengalami penurunan dibandingkan evaluasi 

1, dan pada evaluasi 3 kembali mengalami penurunan dibandingkan evaluasi 2, 

tetapi pada evaluasi 4 memiliki nilai yang meningkat dibandingkan evaluasi 3. 

Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh pelatihan pelayanan prima terhadap aspek 

keramahan dan kesopanan pada operator SPBU Panularsih Semarang bersifat tidak 

menetap atau hanya sementara sehingga perlu adanya upaya yang berkelanjutan 

agar aspek keramahan dan kesopanan pada operator SPBU dapat terwujud, yang 

terlihat dari menggunaan kata maaf pada setiap keadaan, baik ketika digunakan saat 

bertanya kepada pelanggan tentang bahan bakar apa yang akan diisikan ke 
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kendaraannya, ketika bertanya apakah mesinnya sudah dimatikan, dan digunakan 

saat meminta pelanggan untuk membuka tutup tangki kendaraan. 

Nilai aspek menunjukkan sikap yang baik pada evaluasi 1, 2, 3  dan 4 

menunjukkan nilai yang fluktuatif (Grafik 7). Nilai aspek menunjukkan sikap yang 

baik pada evaluasi 1 menunjukkan nilai yang optimal dengan skor 3, akan tetapi 

nilai aspek menunjukkan sikap yang baik pada evaluasi 2 mengalami penurunan 

dibandingkan evaluasi 1, dan pada evaluasi 3 kembali tetap sama seperti pada 

evaluasi 2, tetapi pada evaluasi 4 memiliki nilai yang sedikit meningkat 

dibandingkan evaluasi 3. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh pelatihan 

pelayanan prima terhadap aspek menunjukkan sikap yang baik pada operator SPBU 

Panularsih Semarang bersifat tidak menetap atau hanya sementara sehingga perlu 

adanya upaya yang berkelanjutan agar aspek menunjukkan sikap yang baikpada 

operator SPBU dapat terwujud, yang terlihat dari posisi operator ketika menyambut 

pelanggan dengan bekerja sama ketika ada rekan yang sedang repot ketika 

konsumen datang, berdiri di samping pompa dan tangan ada di perut, menunjukkan 

arah tempat pelanggan berhenti di tempat tertentu dengan telapak tangan kanan 

disertai kata Stop, meletakkan palangan silokon di depan kendaraan (mobil), tidak 

mengerjakan pekerjaan lain ketika sedang melayani pelanggan dan mengucapkan 

salam dengan intonasi yang jelas. 

Nilai aspek integritas pada evaluasi 1, 2, 3  dan 4 menunjukkan nilai yang 

fluktuatif (Grafik 7). Nilai aspek keramahan integritas pada evaluasi 1 

menunjukkan nilai yang baik dengan skor 3, akan tetapi nilai aspek integritas pada 

evaluasi 2 mengalami penurunan dibandingkan evaluasi 1, kemudian pada evaluasi 

3 mengalami penurunan dibandingkan evaluasi 2, dan pada evaluasi 4 kembali 

mengalami meningkatan dibandingkan evaluasi 3. Hasil ini menunjukkan bahwa 

pengaruh pelatihan pelayanan prima terhadap aspek integritas operator SPBU 

Panularsih Semarang bersifat tidak menetap sehingga perlu adanya upaya yang 

berkelanjutan agar aspek integritas yang optimal dari operator SPBU dapat 

terlaksana. 

Nilai aspek melayani dengan hatipada evaluasi 1, 2, 3  dan 4 menunjukkan 

nilai yang fluktuatif (Grafik). Nilai aspek kesan melayani dengan hatipada evaluasi 
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1 menunjukkan nilai yang baik dengan skor 3, akan tetapi nilai kinerja pada evaluasi 

2 mengalami penurunan dibandingkan evaluasi 1, kemudian pada evaluasi 3 dan 

pada evaluasi 4 mondisinya tetap seperti pada evaluasi 2. Hasil ini menunjukkan 

bahwa pengaruh pelatihan pelayanan prima terhadap aspek melayani dengan 

hatipada operator SPBU Panularsih Semarang bersifat tidak menetap sehingga 

perlu adanya upaya yang berkelanjutan agar aspek melayani dengan hatipada 

operator SPBU dapat terwujud. 

Berdasarkan hasil analisis kinerja secara keseluruhan maupun dilihat dari 

aspek-aspeknya diketahui terjadi peningkatan dari kondisi pretest ke evaluasi 1 

tetapi setelah evaluasi 1 pada saat evaluasi 2 dan evaluasi 3 mengalami penurunan, 

dan setelah dilakukan follow up kembali mengalami peningkataan pada pada 

evaluasi 4. Dilihat dari peningkatkan pada masing-masing aspek kinerja operator 

SPBU Panularsih Semarang diketahui peningkatn tertinggi terjadi pada aspek 

keramahan dan kesopnan dari pretest dengan nilai 1 meningkat menjadi 2,43 pada 

saat evaluasi 4. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pengaruh pelatihan 

pelayanan prima terhadap kinerja operator SPBU Panularsih Semarang bersifat 

tidak menetap dan hanya baik pada saat evaluasi 1 sehingga perlu adanya upaya 

yang berkelanjutan agar kinerja operator SPBU dapat menjadi lebih baik. 

Pelatihan memberikan efek pada karyawan untuk dapat melayani pelanggan 

dengan sekuat tenaga. Pelatihan membentuk dasar serta menambah keterampilan 

dan pengetahuan yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja saat ini dan 

mengembangkan potensi individu untuk masa yang akan datang. Dilaksanakan 

pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan perbaikan perilaku dan kinerja 

seseorang dan juga hal ini merupakan proses yang berkelanjutan (Ramya, 2016). 

Pemberian pelatihan dapat mengurangi tingkat kesalahan karyawan dalam 

memberikan pelayanan serta dapat melatih karyawan untuk merespon agar 

berimprovisasi dalam tata cara pelayanan. Selain itu Noe (2010) menyatakan bahwa 

training atau pelatihan mengarah pada perubahan-perubahan keahlian, 

pengetahuan, sikap, dan perilaku. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan learning operator SPBU 

Pamularsih Semarang pada saat pretest dan posttest dimana learning pada saat 
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posttest lebih tinggi dibandingkan learning pada saat pretest. Kondisi ini 

menunjukkan menunjukkan bahwa pelatihan pelayanan prima berpengaruh 

terhadap peningkatan learning operator SPBU Pamularsih Semarang.  Pada 

indikator terendah pada saat pretest berkaitan dengan kepercayaan diri operator 

SPBU  yang memiliki rasa kepercayaan diri ketika berbicara dengan orang lain 

yang tergolong kurang meningkat pada saat posttest menjadi memiliki kepercaraan 

diri yang baik.  Kenaikan terendah pada saat posttest terdapat pada indikator upaya 

mengingat wajah dan nama pelanggan hal ini menunjukkan bahwa operator SPBU  

memiliki peningkatkan kemampuan dalam mengingat wajah dan nama pelanggan, 

begitu juga peningkatan pada indikator sikap terhadap pelanggan ketika ada 

pekerjaan lain dan mendadak, dimana operator SPBU tidak meninggalkan 

pelanggan ketika ada tugas yang mendadak, operator menyelesaikan daluhu 

melayani pelanggan dan setelah selesai baru menyelesaikan tugas yang mendadak 

tersebut. 

Penelitian juga mengungkapkan bahwa operator SPBU Pamularsih 

Semarang memiliki reaksi yang positif atau sangat baik atas dilaksanakannya 

Pelatihan Pelayanan Prima, dari lima komponen reaksi dari operator SPBU tersebut 

diketahui bahwa komponen manfaat mendapatkan reaksi yang paling baik, hal ini 

berarti pelatihan pelayanan prima memberikan manfaat sebagai upaya 

meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan, dan komponen fasilitas mencapai 

nilai terendah yang bersti masih perlu diupayakan peningkatan fasilitas pelatihan 

agar pelatihan yang dilaksanakan dapat memberikan peran yang lebih baik terhadap 

upaya peningkatan pelayanan kepada pelanggan dan peningkatan kinerja operator 

SPBU. 

Penelitian ini tidak lepas dari kelemahan-kelemahan yang diduga 

mempengaruhi hasil penelitian secara keseluruhan. Kelemahan-kelemahan dalam 

penelitian ini antara lain:  

1. Pergantian pimpinan (Kepala Unit SPBU) yang menyebabkan proses penelitian 

sedikit terhambat. 

2. Tempat kerja (SPBU) yang dalam tahap renovasi. 

 


