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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu aspek sumber daya yang 

paling penting di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Menurut  Dessler 

(2015) MSDM adalah proses untuk memperoleh, melatih, menilai, dan 

mengompensasi karyawan, dan untuk mengurus relasi tenaga kerja mereka, 

kesehatan dan keselamatan mereka, serta hal – hal yang berhubungan dengan 

keadilan. Tujuan MSDM adalah untuk mengoptimalkan produktivitas karyawan 

dalam sebuah organisasi. Produktivitas diartikan seperti keluaran (output) sebuah 

organisasi terhadap masukannya (input) yaitu manusia (Marwansyah, 2010). 

Dalam meningkatkan produktivitas dalam sebuah organisasi, peningkatan 

kemampuan dan keterampilan pada SDM dibutuhkan untuk melakukan suatu 

pekerjaan. Kemampuan tersebut didapatkan karyawan pada saat pelatihan yang 

diberikan oleh perusahan. Pelatihan merupakan sebuah usaha yang berkelanjutan 

untuk meningkatkan adanya kompetensi dan kinerja dalam organisasi.  

 Dessler (2015) menjelaskan pelatihan berarti memberikan karyawan baru 

atau karyawan yang ada ketrampilan yang mereka butuhkan untuk melakukan 

pekerjaan mereka. Sementara Marwansyah (2010) mendefinisikan mengenai 

pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, 

meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin 

sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai 

dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Pelatihan kerja dapat 
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membantu para karyawan untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan 

pekerjaannya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Meldona & Siswanto 

(2011) dalam pelatihan diciptakan suatu lingkungan di mana para karyawan dapat 

memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan 

perilaku yang spesifik yang berkaitan dengan pekerjaannya.  

 Hikmawati (2012) mengatakan secara umum, pelatihan bertujuan untuk 

mempersiapkan dan membina tenaga kerja, baik struktural maupun fungsional, 

yang memiliki kemampuan dalam profesinya, kemampuan melaksanakan 

loyalitas, kemampuan melaksanakan dedikasi dan kemampuan berdisiplin yang 

baik. Kegiatan pelatihan karyawan tidak lepas dengan adanya pengawasan yang 

dilakukan organisasi. Pengawasan dalam kegiatan pelatihan karyawan 

menciptakan relevansi perilaku karyawan dengan tujuan organisasi. Pengawasan 

dalam bentuk evaluasi pelatihan dapat melihat bagaimana perilaku karyawan saat 

sesudah kembali bekerja (Marwansyah, 2010). Evaluasi pelatihan merupakan hal 

yang sangat penting bagi peserta, perusahaan dan maupun kepada trainer karena 

dapat memberikan feedback bagi mereka. Evaluasi sebagai alat untuk menilai 

hasil dari pelatihan di mana kita dapat melihat bagian-bagian mana dari pelatihan 

yang berhasil mencapai sasaran dan yang tidak mencapai sasaran. Sehingga 

peserta, trainer dan perusahaan dapat melakukan perbaikan atau peningkatan pada 

program pelatihan yang sudah ada (Handoyo & Setiawan, 2014). 

 PT Primafood International adalah anak cabang perusahaan PT Charoen 

Pokhpand Indonesia yang bergerak di bidang industri pengolahan makanan 

berbahan baku ayam. PT Primafood International cabang Semarang berlokasi di 
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Jl. WR Supratman No. 28 Ngemplak Simongan Kota Semarang. PT Primafood 

International membawahi beberapa toko yang bernama Prima Fresh Mart. 

Berdasarkan hasil wawancara pra survei bersama Manajer SDM PT Primafood 

International Cabang Semarang Ibu Nur Wulandari pada hari Senin tanggal 23 

Juli 2018 bahwa PT Primafood International selalu memberikan pelatihan 

terhadap karyawan Food advisor dan Canvasser baru. Tujuan diberikan pelatihan 

agar karyawan baru memiliki keterampilan dalam bekerja. 

 Food advisor dalam training class diberikan pelatihan di antaranya: 

komputerisasi mengenai pemesanan dan penerimaan barang dari gudang; 

melakukan penataan sesuai planogram yaitu barang yang expired lebih pendek 

ditata di depan; pelatihan melakukan pembukuan sales, visit, komunikasi, form 

(aktivitas, kebersihan, uang modal, close shift kasir, bukti penerimaan barang) 

(selengkapnya dijelaskan di Lampiran 1). Oleh karena itu berkaitan dengan job 

description dari food advisor maka food advisor sudah menerima pelatihan dasar 

penguasaan masing-masing job description agar dapat melaksanakannya dengan 

baik dan benar; pelatihan customer service agar dapat berkomunikasi dengan baik 

dan ramah ke pelanggan; pelatihan komputer agar dapat menggunakan sistem 

komputer dan mengirim e-mail pemesanan.  

 Sementara canvasser dalam training class diberikan pelatihan: penjualan 

dan cara meningkatkan database konsumen; pelatihan menggambarkan denah 

lingkungan sekitar toko untuk  mengetahui sasaran penjualan (mapping area) 

(selengkapnya dijelaskan di Lampiran 2). Oleh karena itu berkaitan dengan job 

description dari canvasser maka canvasser sudah menerima pelatihan dasar 
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penguasaan masing-masing job description agar dapat melaksanakannya dengan 

baik dan benar; pelatihan marketing agar dapat melayani pelanggan sesuai 

keinginan dan mengirim barang tepat waktu; pelatihan target area agar dapat 

mengetahui pangsa pasar produk yang dijual. 

 Dalam wawancara pra survei PT Primafood International cabang 

Semarang belum pernah melakukan evaluasi pelatihan, sehingga peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai evaluasi pelatihan di PT Primafood 

International cabang Semarang. Dalam memberikan penilaian terhadap program 

pelatihan karyawan, evaluasi pelatihan dibutuhkan untuk memberikan penilaian 

kepada karyawan baru.  

 Berdasarkan uraian tersebut maka judul penelitian ini adalah “PERSEPSI 

KARYAWAN TERHADAP PELAKSANAAN PELATIHAN DI PT 

PRIMAFOOD INTERNATIONAL CABANG SEMARANG”.  

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang maka perumusan masalah penelitian ini adalah 

bagaimana persepsi karyawan food advisor dan canvasser terhadap pelaksanaan 

pelatihan di PT Primafood International Cabang Semarang? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi karyawan food 

advisor dan canvasser terhadap pelaksanaan pelatihan di PT Primafood 

International Cabang Semarang. 
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 Manfaat penelitian ini adalah :  

1. Bagi PT Primafood International Cabang Semarang 

Untuk memberikan manfaat kepada PT Primafood International Cabang 

Semarang dalam mengetahui persepsi karyawan food advisor dan 

canvasser terhadap pelaksanaan pelatihan. 

2. Bagi Akademisi 

Untuk memberikan manfaat kepada akademisi dalam refrensi penelitian 

dengan topik evaluasi persepsi karyawan terhadap pelaksanaan pelatihan. 


