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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian analisis kebutuhan pelatihan karyawan yang 

telah dilakukan, yaitu:  

1) Tingkat Kemampuan karyawan bagian pemasaran PT.Arta Boga Cemerlang 

Semarang berdasarkan hasil dari penelitian dan pengamatan dengan 

Kemampuan Kerja Jabatan (KKJ) mendapatkan kategori peringkat yang 

tinggi. Pada Kemampuan Kerja Pribadi (KKP) untuk karyawan bagian 

Pemasaran PT.Arta Boga Cemerlang Semarang hasilnya menunjukan 

beberapa subyek yang dianalisa mendapatkan kategori peringkat sedang 

untuk setiap jabatan baik Administrasi, Sales Horeka dan Sales Umum dan 

dapat disimpulkan bahwa beberapa karyawan bagian pemasaran PT.Arta 

Boga Cemerlang Semarang yang kategori peringkatnya sedang masih perlu 

diberikan pelatihan guna meningkatkan kemampuannya.  

2) Kebutuhan pelatihan karyawan untuk jabatan Administrasi terfokus pada 

melakukan konfirmasi dari orderan yang diberikan sales. Sedangkan untuk 

jabatan Sales Horeka membutuhkan pelatihan mengenai mencari 

customer/omset di hotel, restoran ,dan kafe. Dan bagian Sales Umum 

membutuhkan pelatihan mengenai mencari customer/omset di toko 

tradisional dan mencapai target penjualan yang ditentukan.  

3) Untuk pelatihan pada PT Arta Boga Cemerlang semarang dilakukan tidak 

didasari dengan analisis kebutuhan pelatihan dan pelatihan diberikan hanya 

saat perusahaan merekrut karyawan baru yang kemudian perusahaan 

memberikan pelatihan kepada karyawan tersebut. Kemudian untuk 

karyawan lama, pelatihan dilakukan jika ada kompetensi baru yang perlu 

dikuasai oleh karyawan atau untuk mengingat kembali mengenai tugas dan 

kewajiban terhadap pekerjaannya.  
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5.2. Saran 

Saran yang bisa peneliti berikan kepada perusahaan adalah perusahaan atau atasan 

(manajer bagian pemasaran) perlu melakukan analisis kebutuhan pelatihan dahulu 

sebelum memberikan pelatihan karyawan atau memutuskan karyawan tersebut 

perlu mengikuti pelatihan atau tidak, bukan hanya didasari oleh keputusan dari 

atasan saja sehingga kedepan pelatihan yang diberikan kepada karyawan bisa 

berdampak positif dengan peningkatan kinerja serta pelatihan bisa tepat dan efektif 

serta efisien. Kemudian dengan menggunakan analisis kebutuhan pelatihan dengan 

metode KKJ dan KKP maka dapat diketahui metode dan jenis pelatihan apa saja 

yang dibutuhkan oleh karyawan, dari hasil analisis kebutuhan pelatihan 

menggunakan metode kemampuan kerja jabatan dan kemampuan kerja pribadi 

menunjukkan bahwa karyawan bagian pemasaran masih ada yang perlu diberikan 

pelatihan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


