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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Sejarah Singkat PT.Arta Boga Cemerlang Semarang 

 Tahun 1985 adalah awal PT. Arta Boga Cemerlang memulai perjalanannya 

di bidang distribusi. Dari hasil dari kerja keras serta dengan terus menjaga 

komitmen untuk selalu memberikan hasil yang terbaik, Arta Boga Cemerlang 

berhasil mendapatkan pengakuan sebagai perusahaan distributor terbaik di 

Indonesia. Penghargaan sebagai The Best Food and Distributor telah berhasil diraih 

setiap tahunnya pada Corporate Image Award IMAC (Indonesia Most Admired 

Company). Arta Boga Cemerlang percaya bahwa trustworthiness adalah hal yang 

terpenting. Oleh karenanya mengutamakan profesionalisme, ketepatan waktu 

dalam pengiriman dan wilayah jangkauan yang luas, Arta Boga Cemerlang menjadi 

distributor tunggal OT (Orang Tua), dan berhasil menghantarkan produk- produk 

OT kepada konsumen yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Arta Boga 

Cemerlang memiliki jaringan distribusi dan logistik yang tidak lemah, baik itu di 

kota besar maupun di kota kecil di seluruh Indonesia, dan pastinya berpengalaman 

dalam proses memasarkan beragam kategori produk mulai dari produk-produk 

dengan siklus hidup pendek yang membutuhkan pengawasan rumit hingga ke 

produk-produk inovatif yang membutuhkan proses penanganan khusus. Dengan 

armada yang lengkap, tim distribusi Arta Boga Cemerlang, terbagi dalam tiga divisi 

pemasaran, yaitu divisi Food & Confectionaries (FC) yang menjual produk 

makanan, divisi Personal Care (PC) yang menjual produk non makanan dan divisi 

Sweet Water Plus (SW+) yang menjual produk minuman, Arta Boga Cemerlang 

terus memperkuat jaringan di pasar tradisional dan pasar modern seperti 

supermarket, minimarket dan hypermarket. Total cabang Arta Boga Cemerlang 

semakin bertambah seiring dengan perkembangan bisnis OT. Memperdalam 

pencapaian hingga ke daerah-daerah terpencil, mempermudah Arta Boga 
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Cemerlang untuk memberi pelayanan di setiap wilayah dengan waktu yang lebih 

maksimal. 

4.2. Visi dan Misi PT.Arta Boga Cemerlang Semarang 

 4.2.1. Visi PT.Arta Boga Cemerlang Semarang 

1. Sebagai perusahaan yang mempunyai hubungan kekeluargaan dan 

kemitraan yang erat antara konsumen, karyawan, pemilik dalam 

meningkatkan kemakmuran perusahaan. 

2. Sebagai perusahaan yang menjamin kerjasama dengan pihak-pihak 

terkait dalam melayani kebutuhan konsumen. 

 4.2.2. Misi PT.Arta Boga Cemerlang Semarang 

1. Melakukan berbagai program pembinaan yang berorientasi pada 

pembinaan sikap kerja yang produktif dan profesional. 

2. Meningkatkan mutu pelayanan perusahaan.  

3. Menghasilkan profit yang sebesar-besarnya. 

4. Memperluas jaringan logistik ke setiap daerah. 

 

4.3. Karakteristik Karyawan   

Usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan masa kerja adalah karakteristik 

karyawan yang dianalisis di Bagian Pemasaran PT.Arta Boga Cemerlang 

Semarang. Karyawan Bagian pemasaran PT.Arta Boga Cemerlang Semarang 

berjumlah 33 orang, yang terdiri dari 4 orang Administrasi , 14 orang Sales Horeka, 

14 orang Sales Umum/Tradisional dan 1 orang Manajer Bagian Pemasaran, dapat 

dilihat pada Tabel 8. 
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Tabel 8. Karakteristik Karyawan. 

No Jabatan. Jenis 

Kelamin. 

Rentang Usia. 

(Tahun) 

Tingkat Pendidikan. Masa Kerja. 

L P 20-25 

 

26-31 

 

S1 D3 SMA/

SMK 

1-3 4-6 

1. Manager 

Bag.Pemasaran 

1 - - 1 1 - - - 1 

2. Administrasi  - 4 3 1 4 - - 3 1 

3. Sales Horeka 14 - 11 3 - 5 9 11 3 

4. Sales Umum 14 - 8 6  2 12 7 7 

Total 29 4 22 11 5 7 21 21 12 

Presentase (%) 87,9 12,1 66,7 33,3 15,1 21,2 63,7 63,7 36,7 

Sumber : Data Primer Diolah, 2019 

 

Tabel 9. Crosstab Jabatan dan Masa Kerja 

 Masa Kerja Total 

1-3 4-6 

Jabatan : Manager Bag.Pemasaran  1 1 

               : Administrasi 3 1 4 

               : Sales Horeka 11 3 14 

               : Sales Umum 7 7 14 

Sumber : Data Primer Diolah, 2019 

Tabel 9. Menerangakan bahwa pada Bagian Pemasaran PT. Arta Boga 

Cemerlang Semarang Manager Bag.Pemasaran memiliki masa kerja antara 4-6 th 

tepatnya 4.5 tahun, kemudian Administrasi yang memiliki masa kerja 1-3 th adalah 

3 orang dan 4-6 th adalah 1 orang tepatnya 4 tahun, kemudian Sales Horeka yang 

memiliki masa kerja 1-3 th adalah 11 orang dan 4-6 th adalah 3 orang, kemudian 

untuk Sales Umum yang memiliki masa kerja 1-3 th adalah 7 orang dan yang 

memiliki masa kerja 4-6 th adalah 7 orang. 
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Tabel 10. Crosstab Masa Kerja dan Rentang Usia 

 Rentang Usia  Total 

20-25 th 26-31 th 

Masa Kerja : 1-3 th 18 3 21 

                     : 4-6 th 4 8 12 

Sumber : Data Primer Diolah, 2019 

Tabel 10. Menerangakan bahwa pada Bagian Pemasaran PT. Arta Boga 

Cemerlang Semarang yang memiliki masa kerja 1-3 th dan rentang usia 20-25 th 

ada 18 orang, kemudian yang memiliki masa kerja 1-3 th dan rentang usia 26-31 

th ada 3 orang. Kemudian yang memiliki masa kerja 4-6 th dan rentang usia 20-

25 th ada 4 orang, selanjutnya yang memiliki masa kerja 4-6 th dan rentang usia 

26-31 th ada 8 orang.  

 

Tabel 11. Crosstab Masa Kerja dan Tingkat Pendidikan 

 Tingkat Pendidikan Total 

SMA/SMK D3 S1 

Masa Kerja : 1-3 th 13 5 3 21 

                     : 4-6 th 8 2 2 12 

Sumber : Data Primer Diolah, 2019 

Tabel 11. Menerangakan bahwa pada Bagian Pemasaran PT. Arta Boga 

Cemerlang Semarang yang memiliki masa kerja 1-3 th dan tingkat pendidikan 

SMA/SMK ada 13 orang, kemudian yang memiliki masa kerja 1-3 th dan tingkat 

pendidikan D3  ada 5 orang, selanjutnya yang memiliki masa kerja 1-3 th dan 

tingkat pendidikan S1 ada 3 orang. Kemudian yang memiliki masa kerja 4-6 th 

dan tingkat pendidikan SMK/SMA ada 8 orang, selanjutnya yang memiliki masa 

kerja 4-6 th dan tingkat pendidikan D3 ada 2 orang, dan 2 orang yang memiliki 

masa kerja 4-6 th dan tingkat pendidikan S1. 
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Tabel 12. Crosstab Rentang Usia dan Tingkat Pendidikan 

 

 

 

Tingkat Pendidikan Total 

SMA/SMK D3 S1 

Rentang Usia : 20-25 th 16 3 3 22 

                        : 26-31 th 5 4 2 11 

Sumber : Data Primer Diolah, 2019 

Tabel 12. Menerangakan bahwa pada Bagian Pemasaran PT. Arta Boga 

Cemerlang Semarang yang memiliki rentang usia 20-25 th dan tingkat pendidikan 

SMA/SMK ada 16 orang, kemudian yang memiliki rentang usia 20-25 th dan 

tingkat pendidikan D3  ada 3 orang, selanjutnya yang memiliki rentang usia 20-

25 th dan tingkat pendidikan S1 ada 3 orang. Kemudian yang memiliki rentang 

usia 26-31 th dan tingkat pendidikan SMK/SMA ada 5 orang, selanjutnya yang 

memiliki rentang usia 26-31 th dan tingkat pendidikan D3 ada 4 orang, dan 2 

orang yang memiliki rentang usia 26-31 th dan tingkat pendidikan S1. 

 4.4.1 Jenis Kelamin Karyawan  

 Karyawan pada bagian pemasaran PT Arta Boga Cemerlang sebanyak 29 

orang memiliki jenis kelamin laki-laki, dan sebanyak 4 orang memiliki jenis 

kelamin perempuan. Kesimpulan yang bisa diambil adalah Jenis Kelamin Laki-laki 

lebih banyak dibanding Perempuan. Presentase karakteristik dari jenis kelamin 

karyawan dapat dilihat pada Tabel 8.  

4.4.2 Usia Karyawan dan Tingkat Pendidikan Karyawan 

 Usia karyawan sangat berpengaruh pada kemampuan karyawan dalam 

melakukan perkerjaan serta menyerap informasi dan pengetahuan dalam proses 

bekerja. berdasarkan hasil kuesioner kelompok umur bagian pemasaran yang 

menjadi responden dalam penelitian ini adalah 20-25 tahun sebanyak 22 orang dan 

26-31 tahun sebanyak 11 orang. Dapat dilihat di Tabel 8. 

 Kemudian karakteristik tingkat pendidikan yang dimaksud didalam 

penelitian ini adalah pendidikan formal yang sudah ditamatkan oleh para karyawan, 
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pendidikan formal meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, 

Diploma Tiga (D3), dan S1. Pada Tabel 8. menunjukkan bahwa karyawan yang 

memiliki tingkat pendidikan formal didominasi SMA/SMK sebanyak (21 orang) 

63,7 persen, D3 sebanyak (7 orang) 21,2 persen, S1 sebanyak (5 orang) 15,1 persen. 

 4.4.3. Masa Kerja Karyawan  

 Karakteristik selanjutnya yang dianalisis dalam penelitian ini adalah masa 

kerja karyawan. Semakin lama masa kerja seseorang pada pekerjaan yang sama 

dijalaninya maka pengalaman yang dimiliki semakin banyak, dan akan memberikan 

efek peningkatan akan penguasaan dalam melakukan pekerjaannya sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan kerja seorang karyawan. Berdasarkan Tabel 8. terlihat 

bahwa masa kerja karyawan bagian Pemasaran selama bekerja pada PT Arta Boga 

Cemerlang , yaitu masa kerja 1-3 tahun sebanyak 21 orang (63,7 persen), masa kerja 

4-6 tahun sebanyak 12  orang (36,3 persen). 

4.5. Analisis Kebutuhan Pelatihan Karyawan dengan Metode TNA-T 

 Analisis kebutuhan pelatihan karyawan adalah penentuan dari perbedaan 

antara keadaan yang nyata (KKP) dengan kondisi yang diharapkan (KKJ) dalam 

kerja manusia dalam suatu organisasi atau kelompok organisasi dalam pengertian, 

kemampuan pengetahuan, keterampilan dan sikap (Sarjana, Penyelenggaraan, 

Manajemen, Ekonomi, & Manajemen, 2010). Analisis kebutuhan pelatihan dalam 

penelitian ini menggunakan Metode Training Needs Analysis-Tools (TNA-T) yaitu 

menganalisis perbedaan antara Kemampuan Kerja Jabatan (KKJ)/kemampuan yang 

diharapkan dengan Kemampuan Kerja Pribadi (KKP)/kemampuan yang real. Dapat 

dilihat di Gambar 4. 
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Gambar 4.Proses Analisis Kebutuhan Pelatihan Karyawan dengan Metode TNA-T 

4.5.1 Analisis Kemampuan Kerja Jabatan (KKJ)  

 Tujuan dibuatnya analisis kemampuan kerja jabatan (KKJ) adalah untuk 

mengetahui kemampuan yang diharapkan (KKJ) oleh atasan yang dalam penelitian 

ini adalah Manajer Bagian pemasaran, dengan memberikan penilaian pada masing-

masing jabatan yaitu Administrasi, Sales Horeka, dan Sales Umum. Nantinya 

penilaian yang diberikan memiliki peringkat tersendiri yaitu rendah untuk skala 

nilai dari 0-3, sedang untuk skala nilai dari 4-6 dan tinggi untuk skala nilai dari 7-

9. Setiap peringkat memiliki indikator tersendiri yang menggambarkan kemampuan 

yang dimiliki oleh karyawan. 

4.5.2 Analisis Kemampuan Kerja Pribadi (KKP)  

 Tujuan analisis kemampuan kerja pribadi (KKP) adalah untuk mengetahui 

kemampuan karyawan secara aktual (KKP). Karyawan pada jabatan Administrasi, 

Sales Umum, dan Sales Horeka memberikan penilaian pada setiap subyek analisis 

mengenai kemampuan yang dimilikinya saat ini. Hasil yang diperoleh dari 

kuesioner KKP adalah hasil dengan bentuk skala rating (Data dapat dilihat pada 

lampiran 9, 10 dan 11) yang kemudian diubah kedalam skala likert (Data dapat 

dilihat pada lampiran 13, 14 dan 15). Kategori peringkat untuk KKP memiliki 

peringkat tersendiri yaitu rendah untuk skala nilai dari 0-3, sedang untuk skala nilai 

dari 4-6, dan tinggi untuk skala nilai dari 7-9. 
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4.5.3 Mengubah Total  Pembobotan Kuesioner KKP Kedalam Bentuk 

Skala. 

Kemudian setelah hasil kuesioner KKP didapatkan maka langkah 

selanjutnya adalah menghitung dengan menotal setiap bobot, setelah bobot ditotal 

maka langkah selanjutnya adalah dengan mengubah setiap nilai peubah (nilai 

peubah diperoleh dari total bobot ) kedalam kategori peringkat maka akan 

ditemukan skala likert yang sesuai dengan bobot dan peringkat. 

Tabel 13. Bobot penilaian KKP                       Tabel 14. Nilai Peubah dan  

 Kategori Peringkat 

 

 

 

 

 

 

Sebagai 

kasus untuk 

Tabel 13. dan Tabel 14. di penelitian ini 

pada Lampiran 9. Karyawan Jabatan 

Administrasi no.1  menjawab kuesioner 

KKP Item 1 = Sangat setuju/Bobot 4, 

Item 2 = Sangat setuju/Bobot 4, Item 3 = Setuju/Bobot 3, Item 4 = Setuju/Bobot 3, 

dan Item 5 = Setuju/Bobot 3. Kemudian selanjutnya Bobot dijumlahkan, pada 

Karyawan Jabatan Administrasi ini jumlah Bobot adalah 17. Selanjutnya total dari 

bobot (17) diubah kedalam kategori peringkat supaya dapat diambil kesimpulan 

skalanya, pada kasus ini karena total bobot adalah 17 maka kategori peringkat 

adalah tinggi dan memiliki skala 8, skala 8 itu yang nantinya dimasukkan kedalam 

rumus untuk mencari nilai KKP. 

4.5.4 Menghitung Nilai KKJ Menggunakan Rumus. 

Bobot Kategori 

4 

3 

2 

1 

0 

Sangat setuju 

Setuju 

Kurang setuju 

Ragu-ragu 

Tidak setuju 

Nilai Peubah Kategori Peringkat 

0-1 

2-3 

4-6 

7-8 

9-10 

11-13 

14-15 

16-17 

18-20 

Rendah (skala1) 

Rendah (skala 2) 

Rendah (skala 3) 

Sedang (skala 4) 

Sedang (skala 5) 

Sedang (skala 6) 

Tinggi (skala 7) 

Tinggi (skala 8) 

Tinggi (skala 9) 
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Selanjutnya hasil yang didapatkan dari Kuesioner KKJ kemudian diolah 

dan dihitung menggunakan rumus yang terdapat dibawah ini : 

Rumus yang digunakan adalah : 

KKJ =  .................................................................(1)  

 

Keterangan :   

KKJ = Kemampuan kerja jabatan/yang harus diharapkan 

i = Nilai skala    

ni = Jumlah responden yang menilai skala i     

N  = Jumlah responden keseluruhan 

Hasil KKJ yang diperoleh atau yang sudah diolah menggunakan rumus 

diatas yang nantinya akan dibandingkan dengan hasil dari KKP yang sudah diolah 

juga menggunakan rumus. Untuk hasil KKJ yang sudah diolah dapat dilihat pada 

Tabel 11. 

Tabel 15. Nilai Kemampuan Kerja Jabatan (KKJ) 

No Jabatan  Subyek analisa  Nilai  Kategori 

peringkat  

1.  Administrasi melakukan semua hal 

administrasi 

9 Tinggi 

cek stock gudang 9 Tinggi  

melakukan konfirmasi dari 

orderan yang diberikan sales 

9 Tinggi  

2.  Sales Horeka mencari customer/omset di 

hotel, restoran ,dan kafe 

9 Tinggi  
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melakukan penagihan di hotel, 

restoran, dan kafe  

8 Tinggi  

mencapai target penjualan 

yang ditentukan  

8 Tinggi  

3.  Sales Umum mencari customer/omset di 

toko tradisional 

9 Tinggi  

melakukan penagihan di toko 

tradisional 

9 Tinggi  

mencapai target penjualan 

yang ditentukan  

9 Tinggi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.5 Menghitung Nilai KKP Menggunakan Rumus. 

Selanjutnya hasil yang didapatkan dari Kuesioner KKP, yang bobotnya 

sudah diubah kemudian diolah dan dihitung menggunakan rumus yang terdapat 

dibawah ini : 

Rumus yang digunakan adalah : 

  KKP  =   ..............................................................(2) 



48 

 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata  

 

   Keterangan:    

KKP = Kemampuan kerja pribadi/yang dimiliki sekarang 

i = Nilai skala    

ni = Jumlah responden yang menilai skala i     

N  = Jumlah responden keseluruhan  

Hasil KKP yang diperoleh atau yang sudah diolah menggunakan rumus 

diatas yang nantinya akan dibandingkan dengan hasil dari KKJ yang sudah diolah 

juga menggunakan rumus. Untuk hasil KKJ yang sudah diolah dapat dilihat pada 

Tabel 12. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 16. Nilai Kemampuan Kerja Pribadi (KKP) 

No Jabatan  Subyek analisa  Nilai  Kategori 

peringkat  

1.  Administrasi melakukan semua                                            

hal administrasi 

8 Tinggi 

cek stock gudang 8 Tinggi  

melakukan konfirmasi dari 

orderan yang diberikan sales 

7,5 Tinggi  

2.  Sales Horeka mencari customer/omset di 

hotel, restoran ,dan kafe 

7,8 Tinggi  
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melakukan penagihan di 

hotel, restoran, dan kafe  

8,1 Tinggi  

mencapai target penjualan 

yang ditentukan  

7,4 Tinggi  

3.  Sales Umum mencari customer/omset di 

toko tradisional 

7,8 Tinggi  

melakukan penagihan di toko 

tradisional 

8 Tinggi  

mencapai target penjualan 

yang ditentukan  

7,4 Tinggi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.6 Analisis Kesenjangan KKJ dan KKP  

 Kemudian Analisis KKJ dan KKP dibuat adalah untuk menentukan apakah 

karyawan masih perlu diberikan pelatihan atau tidak dengan melihat selisih antara 

KKJ dan KKP, jika selisih antara KKJ dan KKP lebih dari 1 (>1) maka 

karyawan/jabatan tesebut masih perlu diberikan pelatihan begitu pula sebaliknya 

jika perbedaan antara KKJ dan KKP tidak lebih dari 1 maka karyawan tidak perlu 

diberikan  pelatihan lagi. Di bagian pemasaran PT Arta Boga Cemerlang yang 

diperlihatkan pada Tabel 13. menunjukkan bahwa masih ada 4 subyek analisa yang 

hasilnya memiliki selisih lebih besar dari 1 (> 1) yaitu pada jabatan : 
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1. Administrasi  pada subyek analisa melakukan konfirmasi dari orderan yang 

diberikan sales sehingga dapat disimpulkan bahwa karyawan masih belum 

bisa memenuhi keinginan atasan.  

2. Sales Horeka pada subyek analisa mencari customer/omset di hotel, 

restoran ,dan kafe sehingga dapat disimpulkan bahwa karyawan belum bisa 

memenuhi keinginan atasan.  

3. Sales Umum pada subyek analisa mencari customer/omset di toko 

tradisional serta mencapai target penjualan yang ditentukan sehingga dapat 

disimpulkan bahwa karyawan belum bisa memenuhi keinginan atasan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 17. Analisis kesenjangan antara KKP dan KKJ 

No Jabatan  Subyek analisa  Nilai 

KKJ 

Nilai 

KKP 

Selisih 

antara KKJ 

dan KKP 

1.  Administrasi melakukan semua hal 

administrasi 

9 8 1 

cek stock gudang 9 8 1 
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melakukan konfirmasi 

dari orderan yang 

diberikan sales 

9 7,5 1,5 

2.  Sales 

Horeka 

mencari customer/omset 

di hotel, restoran ,dan 

kafe 

9 7,8 1,2 

melakukan penagihan di 

hotel, restoran, dan kafe  

8 8 0 

mencapai target 

penjualan yang 

ditentukan  

8 7,4 0,6 

3.  Sales Umum mencari customer/omset 

di toko tradisional 

9 7,8 1,2 

melakukan penagihan di 

toko tradisional 

9 8 1 

mencapai target 

penjualan yang 

ditentukan  

9 7,4 1,6 

  

 

4.5.4 Penentuan Kebutuhan Pelatihan   

Hasil dari analisis KKJ dan KKP akan menentukan apakah karyawan perlu 

diberikan pelatihan atau tidak. Jika terdapat perbedaan atau kesenjangan yang 

jumlahnya lebih dari satu maka karyawan perlu diberikan pelatihan. Hasil dari 

penelitian karyawan Bagian Pemasaran PT. Arta Boga Cemerlang Semarang yang 

dapat dilihat dari Tabel 14. Bisa disimpulkan bahwa pada jabatan Administrasi 

dengan subyek analisa melakukan konfirmasi dari orderan yang diberikan sales, 

selanjutnya jabatan Sales Horeka dengan subyek analisa mencari customer/omset 

di hotel, restoran ,dan kafe dan Sales Umum dengan subyek analisa mencari 

customer/omset di toko tradisional serta mencapai target penjualan yang ditentukan 
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semua masih memiliki selisih lebih dari 1 dan dapat disimpulkan subyek analisa 

tersebut masih berada didaerah B artinya karyawan masih perlu diberikan pelatihan 

mengenai melakukan konfirmasi dari orderan yang diberikan sales. Pada subyek 

analisa jabatan lainnya memiliki selisih kurang dari 1 atau sama dengan 1 dan dapat 

diartikan subyek tersebut berada didaerah C yaitu daerah pelatihan yang 

cukup/sudah tidak perlu diberikan pelatihan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 18. Penentuan Kebutuhan Pelatihan Karyawan Bagian Pemasaran PT Arta 

Boga Cemerlang Semarang 

No.  Jabatan  Subyek Analisa  Selisih  

Daerah 

Kebutuhan 

Pelatihan  

1.  Administrasi 

melakukan semua hal administrasi 

1 C 

cek stock gudang 
1 C 

melakukan konfirmasi dari orderan 

yang diberikan sales 

1,5 B 
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2.  Sales Horeka mencari customer/omset di hotel, 

restoran ,dan kafe 

1,2 B 

melakukan penagihan di hotel, 

restoran, dan kafe  

0 C 

mencapai target penjualan yang 

ditentukan  

0,6 C 

 

3.  

Sales Umum mencari customer/omset di toko 

tradisional 

1,2 B 

melakukan penagihan di toko 

tradisional 

1 C 

mencapai target penjualan yang 

ditentukan  

1,6 B 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4, Gambar 5 dan Gambar 6 berikut ini adalah diagram yang 

menunjukkan daerah penentuan kebutuhan pelatihan bagi karyawan jabatan 

Administrasi, Sales Horeka, dan Sales Umum.  
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Gambar 5. Diagram penentuan kebutuhan pelatihan bagian Administrasi 

 

Keterangan : 

1 : melakukan semua hal administrasi    : Daerah C 

(warna kuning) 

2 : cek stock gudang       : Daerah C 

(warna kuning) 

3 : melakukan konfirmasi dari orderan yang diberikan sales  : Daerah B 

(warna biru) 

 

1,2 

3 
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Gambar 6. Diagram penentuan kebutuhan pelatihan bagian Sales Horeka 

 

Keterangan : 

1 : mencari customer/omset di hotel, restoran ,dan kafe  : Daerah B 

(warna biru) 

2 : melakukan penagihan di hotel, restoran, dan kafe   : Daerah C 

(warna Hijau) 

3 : mencapai target penjualan yang ditentukan   : Daerah C 

(warna hitam) 

 

 

 

 

 

2 

3 
1 
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Gambar 7. Diagram penentuan kebutuhan pelatihan bagian Sales Umum 

 

Keterangan : 

1 : mencari customer/omset di toko tradisional   : Daerah B 

(warna kuning) 

2 : melakukan penagihan di toko tradisional    : Daerah C 

(warna merah) 

3 : mencapai target penjualan yang ditentukan   : Daerah B 

(warna hijau 

 

 

 

 

 

2 

1 

3 
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Kemudian untuk penentuan prioritas pelatihan karyawan Bagian Pemasaran 

PT Arta Boga Cemerlang berdasarkan pada selisih yang tertinggi pada hasil analisis 

KKJ dan KKP, Pelatihan karyawan tersebut berprioritas pada :  

1. Administrasi : pada bagian subyek analisa melakukan konfirmasi dari 

orderan yang diberikan sales dengan selisih 1,5. 

2. Sales Horeka : pada bagian subyek analisa mencari customer/omset di hotel, 

restoran ,dan kafe dengan selisih 1,2  

3. Sales Umum : pada bagian subyek analisa mencari customer/omset di toko 

tradisional dengan selisih 1,2 dan mencapai target penjualan yang 

ditentukan dengan selisih 1,6. 

Untuk bagian subyek analisa lainnya memiliki selisih kurang dari 1(<1) pelatihan 

akan diberikan hanya ada materi baru yang perlu diperkenalkan kepada karyawan 

atau untuk mengingat kembali tugas dan kewajiban dalam pekerjaan karena subyek 

analisa berada di daerah pelatihan yang cukup. 

4.6. Implikasi Manajerial   

Untuk hasil dari penelitian analisis kebutuhan pelatihan menggunakan metode 

KKJ dan KKP di Bagian Pemasaran PT Arta Boga Cemerlang Semarang 

menunjukkan hasil bahwa karyawan masih ada yang membutuhkan beberapa 

pelatihan untuk meningkatkan kinerja karyawan karena sebagian besar selisih 

antara KKJ dan KKP lebih dari 1 (>1). Sebelum memberikan pelatihan bagi 

karyawannya, maka atasan (Manajer pemasaran) perlu melakukan analisis 

kebutuhan pelatihan agar pelatihan yang diberikan dapat berjalan efektif dan tepat 

pada sasaran. Dari hasil penelitian tentang analisis kebutuhan pelatihan bagi 

karyawan Bagian Pemasaran PT Arta Boga Cemerlang Semarang pada bagian 

Administrasi membutuhkan pelatihan mengenai cek stock gudang dan proses 

melakukan konfirmasi dari orderan yang diberikan sales, untuk bagian Sales 

Horeka  membutuhkan pelatihan mengenai mencari customer/omset di hotel, 

restoran ,dan kafe dan mencapai target penjualan yang ditentukan, untuk bagian 

Sales Umum membutuhkan pelatihan mengenai mencari customer/omset di toko 
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tradisional dan mencapai target penjualan yang ditentukan. Usaha untuk kinerja 

karyawan, maka karyawan perlu diberikan pelatihan agar kedepan kinerja 

karyawan dapat meningkat serta bisa mengembangkan karir mereka. Pelatihan 

karyawan Bagian Pemasaran PT Arta Boga Cemerlang dilakukan jika ada 

kempetensi baru yang perlu segera disampaikan kepada karyawan atau pelatihan 

untuk karyawan baru.Tabel 15 dibawah ini adalah rekomendasi pelatihan bagi 

karyawan Bagian Pemasaran PT Arta Boga Cemerlang Semarang berdasrkan hasil 

dari analisis kesenjangan KKJ dan KKP.  

Tabel 19. Rekomendasi pelatihan karyawan 

 

Metode pelatihan untuk jabatan Administrai adalah  Metode On The Job yang 

didalamnya mencakup jenis pelatihan Job Instruction Training. Jenis pelatihan Job 

Instruction Training bertujuan meningkatkan kemampuan karyawan dalam 

melakukan proses cek stock gudang supaya karyawan (Bagian Adminstrasi) dapat 

melakukan pekerjaannya lebih teliti serta lebih tepat lagi dan kedepannya tidak 

memerlukan bimbingan lagi dari karyawan yang lebih senior dalam menjalankan 

tugasnya. Metode pelatihan pada jabatan Sales Horeka dan Sales Umum sama yaitu 

Metode Off The Job yang didalamnya mencakup jenis pelatihan yang sama untuk 

Jabatan  Subyek Analisa  Metode  Pelatihan  

Administrasi  melakukan konfirmasi dari 

orderan yang diberikan sales 

Metode On The Job :  

1. Job Instruction Training 

 

Sales Horeka  mencari customer/omset di 

hotel, restoran ,dan kafe 

Metode Off The Job : 

1. Seminar 

Sales Umum  mencari customer/omset di 

toko tradisional 

Metode Off The Job : 

1. Seminar 

mencapai target penjualan 

yang ditentukan 
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Sales Horeka dan Sales Umum yaitu Seminar. Seminar diberikan dengan tujuan 

untuk memberikan arahan bagaimana mencari/mendapatkan customer yang baru 

agar kedepan karyawan bisa mendapatkan customer yang baru serta mencapai 

target penjualan yang sudah ditentukan oleh perusahaan selain itu seminar juga bisa 

memberikan motivasi kepada karyawan agar bisa meningkatkan kinerjanya lagi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


