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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum perusahaan 

 Pada Tahun 1997 PT Charoen Pokphand Indonesia mengembangkan 

bisnis di bidang industri pengolahan makanan berbahan baku ayam dengan 

membuka pabrik di daerah Cikande, Serang, yang merupakan salah satu pabrik 

pengolahan ayam termodern di Indonesia. Charoend Pokphand Grup memiliki 

anak cabang PT Primafood International Distributor dan PT Primafood 

International Retail. PT Primafood International Retail terdapat di Medan, 

Palembang, Banten, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya.  

 PT Primafood International Retail cabang Semarang berlokasi di Jl. WR 

Supratman No. 28 Ngemplak Simongan Kota Semarang. PT Primafood 

International memiliki beberapa toko yang bernama Prima Fresh Mart. Prima 

Freshmart adalah toko yang menjual ayam segar dan turunannya serta produk-

produk groceries (pelengkap bahan pangan). Selain itu juga menyediakan produk 

olahan FIESTA dan CHAMP seperti, nugget, chicken sausage, chicken ball dan 

kentang olahan dengan harga di bawah pasar swalayan. 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Primafood International 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PT Primafood International April, 2019 
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 Subjek penelitian ini adalah food advisor dan canvasser di PT Primafood 

International Cabang Semarang karena food advisor dan canvasser merupakan 

ujung tombak dalam perusahaan yang bertemu langsung dengan konsumen. 

Dengan kata lain food advisor dan canvasser merupakan wajah dari PT Primafood 

International Cabang Semarang yang ditampilkan ke konsumen. 

 

4.2.  Gambaran Umum Responden 

 Responden pada penelitian ini adalah seluruh food advisor dan canvasser 

yang bekerja di toko Prima Fresh Mart (store PFM) yang baru mengalami 

pelatihan selama 3 bulan terakhir yaitu sejumlah 11 orang. 11 orang tersebut 

tersebar di 5 toko Prima Fresh Mart di kota Semarang yaitu FM-Jati Raya 

Banyumanik, FM-Klipang, FM-Lampersari, FM-WR Supratman, dan FM-

Suyudono.   

 Berikut ini adalah gambaran umum responden berdasarkan kategori divisi, 

usia dan jenis kelamin 

Tabel 4.1. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Kategori Divisi, Usia dan 

Jenis Kelamin 

Usia 

(Tahun) 
Jenis Kelamin 

Divisi 
Total 

Food Advisor Canvasser 

19 – 23 
Pria 1 0 1 

Wanita 4 1 5 

24 – 28 
Pria 1 2 3 

Wanita 0 2 2 

Total 6 5 11 

Sumber: Data primer April, 2019 

 Berdasarkan tabel 4.1. di atas dapatidiketahui resonden terbanyak berjenis 

kelamin wanita berusia 19 tahun – 23 tahun. 
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4.3. Persepsi mengenai pelaksaan pelatihan di PT Primafood International  

Pelatihan training class diberikan kepada Food advisor baru di antaranya 

pelatihan mengenai: komputerisasi 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); pelatihan standar penampilan, 

service excellent, management inventory, kebersihan dan administrasi; agar dapat 

berkomunikasi dengan baik dan ramah ke pelanggan; pelatihan komputer agar 

dapat menggunakan sistem komputer dan mengirim e-mail pemesanan. 

Canvasser baru dalam training class diberikan pelatihan mengenai: 

penjualan dan cara meningkatkan database konsumen; pelatihan menggambarkan 

denah lingkungan sekitar toko untuk mengetahui sasaran penjualan (mapping 

area) (selengkapnya dijelaskan di Lampiran 2). Tujuan diberikan pelatihan agar 

karyawan baru memiliki keterampilan dalam bekerja. 

Pelatihan yang diberikan kepada karyawan baru dilakukan oleh HR – 

Trainer PT Primafood Internasional pada bulan September 2018. Pelatihan selalu 

diberikan kepada karyawan baru dalam bentuk kelas dan pelatihan langsung. 

Pelatihan yang diberikan kepada Food Advisor dan Canvasser dapat dilihat dari 

materi pelatihan, trainer, dan metode pelatihan yang digunakan pada saat 

pelaksanaan pelatihan.  
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4.3.1. Persepsi Responden Mengenai Materi Pelatihan 

Hal mendasar yang perlu diketahui pada saat menentukan materi pelatihan 

yang akan dirancang yaitu, apakah materi tersebut bersifat esensial, apabila 

bersifat essensial maka harus digunakan pada saat pelatihan untuk diajarkan 

kepada peserta pelatihan (Marwansyah, 2010). 

Materi pelatihan merupakan faktor terpenting di dalam pelaksanaan 

pelatihan. Materi pelatihan disiapkan secara tertulis agar mudah dipelajari oleh 

para peserta. Persiapan materi pelatihan perlu memperhatikan faktor-faktor tujuan 

pelatihan, tingkatan peserta pelatihan, harapan lembaga penyelenggara pelatihan, 

dan lamanya pelatihan. Sejumlah referensi terpilih yang relevan dengan pokok 

bahasan yang diajarkan perlu disediakan untuk melengkapi materi pelatihan 

(Hikmawati, 2012). Di PT Primafood International Cabang Semarang materi 

pelatihan yang diberikan kepada karyawan baru adalah materi mengenai Standart 

Operational Procedure (SOP) dan tugas sehari – hari. 

 

4.3.1.1. Persepsi Perusahaan (Human Resources Trainer) Terhadap Materi P

 elatihan Food Advisor 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Human Resources Trainer 

(selengkapnya dijelaskan di Lampiran 3) maka materi yang dibutuhkan pada food 

advisor adalah: 
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1. SOP Standar Penampilan  

Perusahaan memberikan materi pelatihan untuk memakai baju berwarna 

putih lengan pendek, celana bahan berwarna hitam, kaus kaki hitam dan 

sepatu pantofel saat bekerja. 

2. SOP Service Excellent 

Perusahaan memberikan materi pelatihan untuk membukakan pintu, 

memberi salam, memberikan keranjang, menawarkan produk, bantuan dan 

pembuatan member, menkonfirmasi ulang item belanjaan, mengulang 

jumlah uang yang harus dibayarkan, menawarkan metode pembayaran saat 

melakukan transaksi di kasir, serta melayani konsumen yang memesan 

barang melalui telepon dengan minimal pembelanjaan Rp 50.000. 

3. SOP Management Inventory 

Perusahaan memberikan materi pelatihan untuk mengecek stok barang di 

toko dan melakukan pemesanan via email ke gudang, cek fisik dan jumlah 

barang dari gudang serta melakukan receive barang ke komputer. 

4. SOP Kebersihan 

Perusahaan memberikan materi pelatihan untuk membersihkan  barang 

dari gudang, melakukan penataan sesuai planogram dan barang yang exp 

lebih pendek ditata di depan, membersihkan meja dan laci kasir, 

membersihkan area lantai 2, membersihkan meja potong, chiller, freezer, 

toilet dan teras depan. 

5. SOP Administrasi 
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Perusahaan memberikan materi pelatihan untuk melakukan pembukuan 

sales, visit, komunikasi, form (aktivitas, kebersihan, uang modal, close 

shift kasir, bukti penerimaan barang), menghitung uang yang akan 

disetorkan dan mengisi form setoran ke bank. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diringkas bahwa persepsi 

mengenai materi pelatihan food advisor dari sudut pandang perusahaan (human 

resources trainer) adalah perusahaan sudah sepenuhnya memberikan materi 

pelatihan dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya materi SOP penampilan, 

service excellent, management inventory, kebersihan dan pembukuan 

administrasi. 

Tabel 4.2. Persepsi Perusahaan Mengenai Materi Pelatihan Food Advisor 

Materi Pelatihan Keterangan Kategori 

SOP Standar penampilan Sudah ada SOP  Terlaksana dengan baik 

SOP Service excellent Sudah ada SOP  Terlaksana dengan baik 

SOP Management inventory Sudah ada SOP Terlaksana dengan baik 

SOP Kebersihan Sudah ada SOP Terlaksana dengan baik 

SOP Administrasi Sudah ada SOP Terlaksana dengan baik 

Sumber: Data primer April, 2019 

 Berdasarkan tabel 4.2. di atas dapat diringkas bahwa persepsi mengenai 

materi pelatihan food advisor dari sudut pandang perusahaan (human resources 

trainer) adalah perusahaan sudah sepenuhnya memberikan materi pelatihan 

melalui SOP yang ada sehingga dapat dikategorikan terlaksana dengan baik.  
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4.3.1.2. Persepsi Perusahaan (Human Resources Trainer) Terhadap Materi 

 Pelatihan Canvasser 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Human Resources Trainer 

(selengkapnya dijelaskan di Lampiran 4) maka materi yang dibutuhkan pada 

canvasser adalah: 

1. SOP Standar Penampilan  

Perusahaan memberikan materi pelatihan untuk memakai baju berwarna 

putih lengan pendek, celana bahan berwarna hitam, kaus kaki hitam dan 

sepatu pantofel saat bekerja. 

2. SOP Canvassing 

Perusahaan memberikan materi pelatihan untuk mengenalkan toko, 

menawarkan produk yang dibawa (ayam frozen, sosis, telur, bumbu) di 

rumah dan tempat makan di sekitar toko, menghimpun informasi daftar 

nama warga untuk event demo masak di perumahan sekitar toko serta 

menggambarkan denah lingkungan sekitar toko untuk  mengetahui sasaran 

penjualan (mapping area). 

3. SOP Kebersihan 

Perusahaan memberikan materi pelatihan untuk membersihkan meja kasir, 

laci kasir, area lantai 2, area meja potong, chiller, freezer, toilet dan teras 

depan. 

4. SOP Administrasi 
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Perusahaan memberikan materi pelatihan untuk mengisi form terkait 

melakukan penyetoran uang ke bank setiap hari serta mencatat penjualan 

yang didapatkan diluar toko di buku / form kanvas.  

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diringkas bahwa persepsi 

mengenai materi pelatihan canvasser dari sudut pandang perusahaan (human 

resources trainer) adalah perusahaan sudah sepenuhnya memberikan materi 

pelatihan dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya materi SOP penampilan saat 

bekerja, SOP canvassing, SOP kebersihan, dan SOP administrasi. 

Tabel 4.3. Tabel Persepsi Perusahaan Mengenai Materi Pelatihan Canvasser 

Materi Pelatihan Keterangan Kategori 

SOP Standar penampilan Sudah ada SOP  Terlaksana dengan baik 

SOP Canvassing Sudah ada SOP  Terlaksana dengan baik 

SOP Kebersihan Sudah ada SOP Terlaksana dengan baik 

SOP Administrasi Sudah ada SOP Terlaksana dengan baik 

Sumber: Data primer April, 2019 

Berdasarkan tabel 4.3. di atas dapat diringkas bahwa persepsi mengenai 

materi pelatihan canvasser dari sudut pandang perusahaan (human resources 

trainer) adalah perusahaan sudah sepenuhnya memberikan materi pelatihan 

melalui SOP yang ada sehingga dapat dikategorikan terlaksana dengan baik. 

 

4.3.1.3. Persepsi Karyawan Food Advisor Mengenai Materi Pelatihan 

Dalam. berikut adalah hasil persepsi food advisor mengenai materi 

pelatihan di PT Primafood International Cabang Semarang. 

Tabel 4.4. Tabel Persepsi Food Advisor Mengenai Materi Pelatihan 

No Keterangan 
Ya (1) 

Tidak 

(0) Ket. Kategori 

n % n % 

1 Karyawan diberikan materi 6 100%   Ada materi Sudah 
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No Keterangan 
Ya (1) 

Tidak 

(0) Ket. Kategori 

n % n % 

pelatihan mengenai standar 

penampilan: memakai baju 

berwarna putih lengan pendek dan 

celana bahan berwarna hitam 

pelatihan 

mengenai: 

standar 

penampilan 

terlaksana 

dengan 

baik 

2 

Karyawan diberikan materi 

pelatihan mengenai standar 

penampilan: memakai kaus kaki 

hitam dan sepatu pantofel saat 

bekerja 

6 100%   

Ada materi 

pelatihan 

mengenai: 

standar 

penampilan 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

3 

Karyawan diberikan materi 

pelatihan mengenai service 

excellent: membukakan pintu, 

memberi salam, memberikan 

keranjang, menawarkan produk 

dan bantuan kepada customer yang 

datang 

6 100%   

Ada materi 

pelatihan 

mengenai: 

service 

excellent 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

4 

Karyawan diberikan materi 

pelatihan mengenai service 

excellent: menawarkan pembuatan 

member, menkonfirmasi ulang 

item belanjaan, mengulang jumlah 

uang yang harus dibayarkan 

6 100%   

Ada materi 

pelatihan 

mengenai: 

service 

excellent 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

5 

Karyawan diberikan materi 

pelatihan mengenai service 

excellent: menawarkan metode 

pembayaran saat melakukan 

transaksi di kasir 

6 100%   

Ada materi 

pelatihan 

mengenai: 

service 

excellent 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

6 

Karyawan diberikan materi 

pelatihan mengenai service 

excellent: melayani konsumen 

yang memesan barang melalui 

telepon dengan minimal 

pembelanjaan Rp 50.000 

6 100%   

Ada materi 

pelatihan 

mengenai: 

service 

excellent 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

7 

Karyawan diberikan materi 

pelatihan mengenai management 

inventory: mengecek stok barang 

di toko dan melakukan pemesanan 

via email ke gudang 

4 67% 2 
33

% 

Ada materi 

pelatihan 

mengenai: 

managemen

t inventory 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

8 

Karyawan diberikan materi 

pelatihan mengenai management 

inventory: cek fisik dan jumlah 

barang yang datang dari gudang 

serta melakukan receive barang ke 

computer 

6 100%   

Ada materi 

pelatihan 

mengenai: 

managemen

t inventory 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

9 

Karyawan diberikan materi 

pelatihan mengenai kebersihan: 

membersihkan barang yang datang 

6 100%   

Ada materi 

pelatihan 

mengenai: 

Sudah 

terlaksana 

dengan 
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No Keterangan 
Ya (1) 

Tidak 

(0) Ket. Kategori 

n % n % 

dari gudang, melakukan penataan 

sesuai planogram, dan barang yang 

exp lebih pendek ditata di depan 

kebersihan baik 

10 

Karyawan diberikan materi 

pelatihan mengenai kebersihan: 

membersihkan meja dan laci kasir, 

membersihkan area lantai 2, 

membersihkan meja potong, 

chiller, freezer, toilet dan teras 

depan 

6 100%   

Ada materi 

pelatihan 

mengenai: 

kebersihan 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

11 

Karyawan diberikan materi 

pelatihan mengenai administrasi: 

melakukan pembukuan sales, visit, 

komunikasi, form (aktivitas, 

kebersihan, uang modal, close shift 

kasir, bukti penerimaan barang) 

6 100%   

Ada materi 

pelatihan 

mengenai: 

administras

i 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

12 

Karyawan diberikan materi 

pelatihan mengenai administrasi: 

menghitung uang yang akan 

disetorkan dan mengisi form 

setoran ke bank 

6 100%   

Ada materi 

pelatihan 

mengenai: 

administras

i 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

Sumber: Data primer Mei, 2019 

 Berdasarkan tabel 4.4. di atas, semua indikator pernyataan tanggapan food 

advisor tentang materi pelatihan dalam PT Primafood International Cabang 

Semarang termasuk dalam kategori sudah terlaksana dengan baik. Kondisi 

demikian menunjukkan bahwa dari semua indikator yang dipakai untuk mengukur 

tanggapan food advisor tentang materi pelatihan dalam PT Primafood 

International Cabang Semarang, sudah terlaksana dengan baik yang dapat dilihat 

dari standar penampilan, service excellent, management inventory, kebersihan dan 

administrasi. Selain itu hal yang perlu diperhatikan adalah indikator nomor tujuh 

mendapatkan kategori terendah di antara lainnya dengan prosentase 67%. Hal ini 

berarti karyawan kurang diberikan materi pelatihan mengenai management 

inventory: mengecek stok barang di toko dan melakukan pemesanan via email ke 
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gudang. Karyawan cenderung melakukan pemesanan stok barang via whatsapp 

group karena dianggap lebih cepat. 

 

4.3.1.4. Persepsi Karyawan Canvasser Mengenai Materi Pelatihan Canvasser 

Dalam berikut adalah hasil persepsi canvasser mengenai materi pelatihan 

di PT Primafood International Cabang Semarang. 
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Tabel 4.5. Persepsi Canvasser Mengenai Materi Pelatihan 

No Keterangan 
Ya (1) 

Tidak 

(0) Ket. Kategori 

n % n % 

1 

Karyawan diberikan materi 

pelatihan mengenai standar 

penampilan: memakai baju 

berwarna putih lengan pendek dan 

celana bahan berwarna hitam 

5 100%   

Ada materi 

pelatihan 

mengenai: 

standar 

penampilan 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

2 

Karyawan diberikan materi 

pelatihan mengenai standar 

penampilan: memakai kaus kaki 

hitam dan sepatu pantofel saat 

bekerja 

5  100%   

Ada materi 

pelatihan 

mengenai: 

standar 

penampilan 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

3 

Karyawan diberikan materi 

pelatihan mengenai job 

description: pengenalan toko, 

menawarkan produk yang dibawa 

(ayam frozen, sosis, telur, bumbu) 

di rumah – rumah dan tempat 

makan di sekitar toko 

5 100%   

Ada materi 

pelatihan 

mengenai: 

job 

description 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

4 

Karyawan diberikan materi 

pelatihan mengenai job 

description: menghimpun 

informasi daftar nama warga untuk 

event demo masak di perumahan 

sekitar toko 

5 100%   

Ada materi 

pelatihan 

mengenai: 

job 

description 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

5 

Karyawan diberikan materi 

pelatihan mengenai adminsitrasi: 

mengisi form terkait melakukan 

penyetoran uang ke bank setiap 

hari 

5 100%   

Ada materi 

pelatihan 

mengenai: 

administras

i 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

6 

Karyawan diberikan materi 

pelatihan mengenai kebersihan: 

membersihkan meja kasir, laci 

kasir, area lantai 2, area meja 

potong, chiller, freezer, toilet dan 

teras depan 

5 100%   

Ada materi 

pelatihan 

mengenai: 

kebersihan 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

7 

Karyawan diberikan materi 

pelatihan mengenai administrasi: 

mencatat penjualan yang 

didapatkan diluar toko di buku / 

form kanvas 

5 100%   

Ada materi 

pelatihan 

mengenai: 

administras

i 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

8 

Karyawan diberikan materi 

pelatihan mengenai job 

description: menggambarkan 

denah lingkungan sekitar toko 

untuk  mengetahui sasaran 

penjualan (mapping area) 

5 100%   

Ada materi 

pelatihan 

mengenai: 

job 

description 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 
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Sumber: Data primer Mei, 2019 

 Berdasarkan tabel 4.5. di atas, semua indikator pernyataan tanggapan 

canvasser tentang materi pelatihan dalam PT Primafood International Cabang 

Semarang termasuk dalam kategori sudah terlaksana dengan baik. Kondisi 

demikian menunjukkan bahwa dari semua indikator yang dipakai untuk mengukur 

tanggapan canvasser tentang materi pelatihan dalam PT Primafood International 

Cabang Semarang, sudah terlaksana dengan baik yang dapat dilihat dari standar 

penampilan, canvassing, kebersihan dan administrasi.  

Dalam tabel 4.6. berikut ringkasan persepsi perusahaan dan food advisor 

mengenai materi pelatihan dalam PT Primafood International Cabang Semarang. 

Tabel 4.6. Ringkasan Persepsi Perusahaan dan Food Advisor Mengenai Materi 

Pelatihan 

No 
Persepsi 

Perusahaan 
Persepsi Food Advisor 

Keterangan 
Kategori 

1. 
Ada SOP standar 

penampilan pakaian 

Sudah diberikan materi 

penampilan 

Ada SOP dan 

sudah 

diberikan 

materi  

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

2 

Ada SOP standar 

penampilan sepatu 

dan kaus kaki 

Sudah diberikan materi 

penampilan 

Ada SOP dan 

sudah 

diberikan 

materi 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

3 
Ada SOP standar 

meningkatkan sales 

Sudah diberikan materi 

meningkatkan sales 

Ada SOP dan 

sudah 

diberikan 

materi 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

4 

Ada SOP standar 

meningkatkan jumlah 

customer 

Sudah diberikan materi 

meningkatkan jumlah 

customer 

Ada SOP dan 

sudah 

diberikan 

materi 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

5 

Ada SOP standar 

pemberian informasi 

pembayaran kepada 

customer 

Sudah diberikan materi 

pemberian informasi 

pembayaran kepada 

customer 

Ada SOP dan 

sudah 

diberikan 

materi 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

6 

Ada SOP standar 

untuk 

mempertahankan 

Sudah diberikan materi 

untuk mempertahankan 

customer 

Ada SOP dan 

sudah 

diberikan 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 
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No 
Persepsi 

Perusahaan 
Persepsi Food Advisor 

Keterangan 
Kategori 

customer materi 

7 

Ada SOP standar 

untuk manajemen 

persediaan 

Sudah diberikan materi 

untuk manajemen 

persediaan 

Ada SOP dan 

sudah 

diberikan 

materi 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

8 

Ada SOP standar 

untuk manajemen 

perserdiaan dan 

administasi barang 

Sudah diberikan materi 

untuk manajemen 

perserdiaan dan 

administasi barang 

Ada SOP dan 

sudah 

diberikan 

materi 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

9 

Ada SOP standar 

kebersihan dan 

manajemen 

persediaan 

Sudah diberikan materi 

kebersihan dan 

manajemen persediaan 

Ada SOP dan 

sudah 

diberikan 

materi 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

10 
Ada SOP standar 

kebersihan 

Sudah diberikan materi 

standar kebersihan 

Ada SOP dan 

sudah 

diberikan 

materi 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

11 
Ada SOP standar 

administrasi toko 

Sudah diberikan materi 

administrasi toko 

Ada SOP dan 

sudah 

diberikan 

materi 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

12 

Ada SOP standar 

administrasi 

penyetoran 

Sudah diberikan materi 

administrasi penyetoran 

Ada SOP dan 

sudah 

diberikan 

materi 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

Sumber: Data primer Mei, 2019 

 Berdasarkan tabel 4.6. di atas dapat diketahui bahwa persepsi perusahaan 

dan Food Advisor terhadap materi pelatihan adalah ada SOP dan sudah diberikan 

materi pelatihan sehingga dikategorikan sudah terlaksana dengan baik. 

berikut ringkasan persepsi perusahaan dan canvasser mengenai materi 

pelatihan dalam PT Primafood International Cabang Semarang. 

Tabel 4.7. Ringkasan Persepsi Perusahaan dan Canvasser Mengenai Materi 

Pelatihan 

No 
Persepsi 

Perusahaan 
Persepsi Canvasser 

Keterangan 
Kategori 

1. 
Ada SOP standar 

penampilan 

Sudah diberikan materi  

penampilan 

Ada SOP dan 

sudah 

diberikan 

materi 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

2 Ada SOP standar Sudah diberikan materi Ada SOP dan Sudah 
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penampilan penampilan sudah 

diberikan 

materi 

terlaksana 

dengan baik 

3 
Ada SOP standar 

pengenalan toko 

Sudah diberikan materi 

pengenalan toko 

Ada SOP dan 

sudah 

diberikan 

materi 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

4 

Ada SOP standar 

penambahan jumlah 

customer 

Sudah diberikan materi 

penambahan jumlah 

customer 

Ada SOP dan 

sudah 

diberikan 

materi 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

5 
Ada SOP  standar 

penyetoran 

Sudah diberikan materi 

standar penyetoran 

Ada SOP dan 

sudah 

diberikan 

materi 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

6 
Ada SOP standar 

kebersihan toko 

Sudah diberikan materi 

kebersihan toko 

Ada SOP dan 

sudah 

diberikan 

materi 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

7 
Ada SOP standar 

administasi kanvas 

Sudah diberikan materi 

administasi kanvas 

Ada SOP dan 

sudah 

diberikan 

materi 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

8 
Ada SOP standar 

mapping area 

Sudah diberikan materi 

mapping area 

Ada SOP dan 

sudah 

diberikan 

materi 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

Sumber: Data primer Mei, 2019 

 Berdasarkan tabel 4.7. di atas dapat diketahui bahwa persepsi perusahaan 

dan Canvasser terhadap materi pelatihan adalah ada SOP dan sudah diberikan 

materi pelatihan sehingga dikategorikan sudah terlaksana dengan baik. 

 

4.3.2. Persepsi Responden Mengenai Trainer  

 Dalam pelaksanaan program pelatihan, peran pelatih (trainer) 

mendominasi dalam penyampaian materi pelatihan. Untuk menunjang kelancaran 

dan keberhasilan program pelatihan, dibutuhkan seorang pelatih yang memiliki 

kualifikasi yang baik. Kriteria utama yang dibutuhkan seorang pelatih menurut 

Hikmawati (2012) adalah: 
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1. Menguasai materi yang diajarkan 

2. Terampil mengajar secara sistematik, efektif, dan efisien 

3. Mampu menggunakan metode dan media yang relevan dengan tujuan 

instruksional umum dan tujuan instruksional khusus mata pelajarannya 

 Di PT Primafood International Cabang Semarang trainer menjelaskan 

mengenai Standart Operational Procedure (SOP) dan tugas sehari – hari. 

4.3.2.1. Persepsi perusahaan (Human Resources Trainer) Terhadap Trainer 

 Food Advisor 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Human Resources Trainer 

(selengkapnya dijelaskan di Lampiran 3) maka trainer menjelaskan materi yang 

dibutuhkan pada food advisor adalah: 

1. SOP Standar Penampilan  

Trainer menjelaskan dengan baik untuk memakai baju berwarna putih 

lengan pendek, celana bahan berwarna hitam, kaus kaki hitam dan sepatu 

pantofel saat bekerja. 

2. SOP Service Excellent 

Trainer menjelaskan dengan baik untuk membukakan pintu, memberi 

salam, memberikan keranjang, menawarkan produk, bantuan dan 

pembuatan member, menkonfirmasi ulang item belanjaan, mengulang 

jumlah uang yang harus dibayarkan, menawarkan metode pembayaran saat 

melakukan transaksi di kasir, serta melayani konsumen yang memesan 

barang melalui telepon dengan minimal pembelanjaan Rp 50.000. 

3. SOP Management Inventory 
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Trainer memberikan contoh praktek untuk mengecek stok barang di toko 

dan melakukan pemesanan via email ke gudang, cek fisik dan jumlah 

barang dari gudang serta melakukan receive barang ke komputer. 

4. SOP Kebersihan 

Trainer menjelaskan dengan baik untuk membersihkan barang dari 

gudang, melakukan penataan sesuai planogram dan barang yang exp lebih 

pendek ditata di depan, membersihkan meja dan laci kasir, membersihkan 

area lantai 2, meja potong, chiller, freezer, toilet dan teras depan. 

5. SOP Administrasi 

Trainer memberikan contoh praktek untuk melakukan pembukuan sales, 

visit, komunikasi, form (aktivitas, kebersihan, uang modal, close shift 

kasir, bukti penerimaan barang), menghitung uang yang akan disetorkan 

dan mengisi form setoran ke bank. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diringkas bahwa persepsi 

mengenai trainer food advisor dari sudut pandang perusahaan (human resources 

trainer) adalah perusahaan sudah sepenuhnya memilih trainer yang mampu 

memberikan contoh dan menjelaskan dengan baik kepada food advisor. Hal ini 

terlihat dari trainer menjelaskan dengan baik mengenai SOP penampilan saat 

bekerja, SOP service excellent saat pelanggan datang, SOP kebersihan, dan 

memberikan contoh SOP management inventory saat barang datang dari gudang, 

dan pembukuan administrasi. 
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Tabel 4.8. Persepsi Perusahaan Mengenai Trainer Food Advisor 

Trainer Keterangan Kategori 

SOP Standar penampilan Sudah ada SOP  Terlaksana dengan baik 

SOP Service excellent Sudah ada SOP  Terlaksana dengan baik 

SOP Management inventory Sudah ada SOP Terlaksana dengan baik 

SOP Kebersihan Sudah ada SOP Terlaksana dengan baik 

SOP Administrasi Sudah ada SOP Terlaksana dengan baik 

Sumber: Data primer Mei, 2019 

Berdasarkan tabel 4.8. di atas dapat diringkas bahwa persepsi mengenai 

trainer food advisor dari sudut pandang perusahaan (human resources trainer) 

adalah perusahaan sudah sepenuhnya memilih trainer yang mampu memberikan 

contoh dan menjelaskan dengan baik kepada karyawan food advisor melalui SOP 

yang ada sehingga dapat dikategorikan terlaksana dengan baik. 

 

4.3.2.2. Persepsi perusahaan (Human Resources Trainer) Terhadap Trainer 

 Canvasser 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Human Resources Trainer 

(selengkapnya dijelaskan di Lampiran 4) maka materi yang dibutuhkan pada 

canvasser adalah: 

1. SOP Standar Penampilan  

Trainer menjelaskan dengan baik untuk memakai baju berwarna putih 

lengan pendek, celana bahan berwarna hitam, kaus kaki hitam dan sepatu 

pantofel saat bekerja. 

2. SOP Canvassing 

Trainer memberikan contoh praktek untuk mengenalkan toko, 

menawarkan produk yang dibawa (ayam frozen, sosis, telur, bumbu) di 
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rumah dan tempat makan di sekitar toko, menghimpun informasi daftar 

nama warga untuk event demo masak di perumahan sekitar toko serta 

menggambarkan denah lingkungan sekitar toko untuk  mengetahui sasaran 

penjualan (mapping area). 

3. SOP Kebersihan 

Trainer menjelaskan dengan baik untuk membersihkan meja kasir, laci 

kasir, area lantai 2, area meja potong, chiller, freezer, toilet dan teras 

depan. 

4. SOP Administrasi 

Trainer memberikan contoh praktek untuk mengisi form terkait 

melakukan penyetoran uang ke bank setiap hari serta mencatat penjualan 

yang didapatkan diluar toko di buku / form kanvas. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diringkas bahwa persepsi 

mengenai trainer canvasser dari sudut pandang perusahaan (human resources 

trainer) adalah perusahaan sudah sepenuhnya memilih trainer yang mampu 

memberikan contoh dan menjelaskan dengan baik kepada canvasser. Hal ini 

terlihat dari trainer menjelaskan dengan baik mengenai SOP penampilan saat 

bekerja, SOP kebersihan, dan memberikan contoh SOP Canvassing mengenalkan 

produk toko dan pembukuan administrasi. 

Tabel 4.9. Persepsi Perusahaan Mengenai Trainer Canvasser 

Trainer Keterangan Kategori 

SOP Standar penampilan Sudah ada SOP  Terlaksana dengan baik 

SOP Canvassing Sudah ada SOP  Terlaksana dengan baik 

SOP Kebersihan Sudah ada SOP Terlaksana dengan baik 

SOP Administrasi Sudah ada SOP Terlaksana dengan baik 

Sumber: Data primer Mei, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.9. di atas dapat diringkas bahwa persepsi mengenai 

trainer canvasser dari sudut pandang perusahaan (human resources trainer) 

adalah perusahaan sudah sepenuhnya memilih trainer yang mampu memberikan 

contoh dan menjelaskan dengan baik kepada karyawan canvasser melalui SOP 

yang ada sehingga dapat dikategorikan terlaksana dengan baik. 

 

4.3.2.3. Persepsi Karyawan Food Advisor Mengenai Trainer 

Dalam tabel berikut adalah hasil persepsi food advisor mengenai trainer di 

PT Primafood International Cabang Semarang. 

Tabel 4.10. Persepsi Food Advisor Mengenai Trainer 

No Keterangan 
Ya (1) 

Tidak 

(0) Ket. Kategori 

n % n % 

1 

Karyawan dijelaskan dengan baik 

oleh trainer mengenai standar 

penampilan: memakai baju 

berwarna putih lengan pendek dan 

celana bahan berwarna hitam 

6 100%   

Sudah 

dijelaskan 

dengan baik 

oleh trainer 

mengenai: 

standar 

penampilan 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

2 

Karyawan dijelaskan dengan baik 

oleh trainer mengenai standar 

penampilan: memakai kaus kaki 

hitam dan sepatu pantofel saat 

bekerja 

6 100%   

Sudah 

dijelaskan 

dengan baik 

oleh trainer 

mengenai: 

standar 

penampilan 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

3 

Karyawan dijelaskan dengan baik 

oleh trainer mengenai service 

excellent: membukakan pintu, 

memberi salam, memberikan 

keranjang, menawarkan produk 

dan bantuan kepada customer yang 

datang 

6 100%   

Sudah 

dijelaskan 

dengan baik 

oleh trainer 

mengenai: 

service 

excellent 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

4 

Karyawan dijelaskan dengan baik 

oleh trainer mengenai service 

excellent: menawarkan pembuatan 

member, menkonfirmasi ulang 

item belanjaan, mengulang jumlah 

6 100%   

Sudah 

dijelaskan 

dengan baik 

oleh trainer 

mengenai: 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 
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No Keterangan 
Ya (1) 

Tidak 

(0) Ket. Kategori 

n % n % 

uang yang harus dibayarkan service 

excellent 

5 

Karyawan dijelaskan dengan baik 

oleh trainer mengenai service 

excellent: menawarkan metode 

pembayaran saat melakukan 

transaksi di kasir 

6 100%   

Sudah 

dijelaskan 

dengan baik 

oleh trainer 

mengenai: 

service 

excellent 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

6 

Karyawan dijelaskan dengan baik 

oleh trainer mengenai service 

excellent: melayani konsumen 

yang memesan barang melalui 

telepon dengan minimal 

pembelanjaan Rp 50.000 

6 100%   

Sudah 

dijelaskan 

dengan baik 

oleh trainer 

mengenai: 

service 

excellent 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

7 

Karyawan diberikan contoh 

praktek oleh trainer mengenai 

management inventory: mengecek 

stok barang di toko dan melakukan 

pemesanan via email ke gudang 

4 67% 2 
33

% 

Sudah 

diberikan 

contoh 

praktek oleh 

trainer 

mengenai: 

management 

inventory 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

8 

Karyawan diberikan contoh 

praktek oleh trainer mengenai 

management inventory: cek fisik 

dan jumlah barang yang datang 

dari gudang serta melakukan 

receive barang ke computer 

6 100%   

Sudah 

diberikan 

contoh 

praktek oleh 

trainer 

mengenai: 

management 

inventory 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

9 

Karyawan dijelaskan dengan baik 

oleh trainer mengenai kebersihan: 

membersihkan barang yang datang 

dari gudang, melakukan penataan 

sesuai planogram, dan barang yang 

exp lebih pendek ditata di depan 

6 100%   

Sudah 

dijelaskan 

dengan baik 

oleh trainer 

mengenai: 

kebersihan 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

10 

Karyawan dijelaskan dengan baik 

oleh trainer mengenai kebersihan: 

membersihkan meja dan laci kasir, 

membersihkan area lantai 2, 

membersihkan meja potong, 

chiller, freezer, toilet dan teras 

depan 

6 100%   

Sudah 

dijelaskan 

dengan baik 

oleh trainer 

mengenai: 

kebersihan 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

11 
Karyawan diberikan contoh 

praktek oleh trainer mengenai 
6 100%   

Sudah 

dijelaskan 

Sudah 

terlaksana 
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No Keterangan 
Ya (1) 

Tidak 

(0) Ket. Kategori 

n % n % 

administrasi: melakukan 

pembukuan sales, visit, 

komunikasi, form (aktivitas, 

kebersihan, uang modal, close shift 

kasir, bukti penerimaan barang) 

dengan baik 

oleh trainer 

mengenai: 

administrasi 

dengan 

baik 

12 

Karyawan diberikan contoh 

praktek oleh trainer mengenai 

administrasi: menghitung uang 

yang akan disetorkan dan mengisi 

form setoran ke bank 

6 100%   

Sudah 

dijelaskan 

dengan baik 

oleh trainer 

mengenai: 

administrasi 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

Sumber: Data primer Mei, 2019 

 Berdasarkan tabel 4.10. di atas, semua indikator pernyataan tanggapan 

food advisor tentang trainer dalam PT Primafood International Cabang Semarang 

termasuk dalam kategori sudah terlaksana dengan baik. Kondisi demikian 

menunjukkan bahwa dari semua indikator yang dipakai untuk mengukur 

tanggapan food advisor tentang trainer dalam PT Primafood International Cabang 

Semarang, sudah terlaksana dengan baik yang dapat dilihat dari standar 

penampilan, service excellent, management inventory, kebersihan dan 

administrasi. Selain itu hal yang perlu diperhatikan adalah indikator nomor tujuh 

mendapatkan kategori terendah di antara lainnya dengan prosentase 67%. Hal ini 

berarti karyawan kurang diberikan contoh praktek oleh trainer mengenai 

management inventory: mengecek stok barang di toko dan melakukan pemesanan 

via email ke gudang. Karyawan cenderung melakukan pemesanan stok barang via 

whatsapp group karena dianggap lebih cepat. 
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4.3.2.4. Persepsi Karyawan Canvasser Mengenai Trainer 

Dalam tabel 4.11. berikut adalah hasil persepsi canvasser mengenai 

trainer di PT Primafood International Cabang Semarang. 

Tabel 4.11 Persepsi Canvasser Mengenai Trainer 

No Keterangan 
Ya (1) 

Tidak 

(0) Ket. Kategori 

n % n % 

1 

Karyawan dijelaskan dengan baik 

oleh trainer mengenai standar 

penampilan: memakai baju 

berwarna putih lengan pendek dan 

celana bahan berwarna hitam 

5 100%   

Sudah 

dijelaskan 

dengan baik 

oleh trainer 

mengenai: 

standar 

penampilan 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

2 

Karyawan dijelaskan dengan baik 

oleh trainer mengenai standar 

penampilan: memakai kaus kaki 

hitam dan sepatu pantofel saat 

bekerja 

5  100%   

Sudah 

dijelaskan 

dengan baik 

oleh trainer 

mengenai: 

standar 

penampilan 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

3 

Karyawan diberikan contoh 

praktek oleh trainer mengenai job 

description canvassing: 

pengenalan toko, menawarkan 

produk yang dibawa (ayam frozen, 

sosis, telur, bumbu) di rumah – 

rumah dan tempat makan di sekitar 

toko 

5 100%   

Sudah 

diberikan 

contoh 

praktek 

oleh trainer 

mengenai: 

job 

description 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

4 

Karyawan diberikan contoh 

praktek oleh trainer mengenai job 

description canvassing: 

menghimpun informasi daftar 

nama warga untuk event demo 

masak di perumahan sekitar toko 

5 100%   

Sudah 

diberikan 

contoh 

praktek 

oleh trainer 

mengenai: 

job 

description 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

5 

Karyawan diberikan contoh 

praktek oleh trainer mengenai 

adminsitrasi: mengisi form terkait 

melakukan penyetoran uang ke 

bank setiap hari 

5 100%   

Sudah 

diberikan 

contoh 

praktek 

oleh trainer 

mengenai: 

administras

i 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

6 Karyawan dijelaskan dengan baik 5 100%   Sudah Sudah 
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No Keterangan 
Ya (1) 

Tidak 

(0) Ket. Kategori 

n % n % 

oleh trainer mengenai kebersihan: 

membersihkan meja kasir, laci 

kasir, area lantai 2, area meja 

potong, chiller, freezer, toilet dan 

teras depan 

dijelaskan 

dengan baik 

oleh trainer 

mengenai: 

kebersihan 

terlaksana 

dengan 

baik 

7 

Karyawan diberikan contoh 

praktek oleh trainer mengenai 

administrasi: mencatat penjualan 

yang didapatkan diluar toko di 

buku / form kanvas 

5 100%   

Sudah 

diberikan 

contoh 

praktek 

oleh trainer 

mengenai: 

administras

i 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

8 

Karyawan diberikan contoh 

praktek oleh trainer mengenai job 

description canvassing: 

menggambarkan denah lingkungan 

sekitar toko untuk mengetahui 

sasaran penjualan (mapping area) 

5 100%   

Sudah 

diberikan 

contoh 

praktek 

oleh trainer 

mengenai: 

job 

description 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

Sumber: Data primer Mei, 2019 

 Berdasarkan tabel 4.11. di atas, semua indikator pernyataan tanggapan 

canvasser tentang trainer dalam PT Primafood International Cabang Semarang 

termasuk dalam kategori sudah terlaksana dengan baik. Kondisi demikian 

menunjukkan bahwa dari semua indikator yang dipakai untuk mengukur 

tanggapan canvasser tentang trainer dalam PT Primafood International Cabang 

Semarang, sudah terlaksana dengan baik yang dapat dilihat dari standar 

penampilan, canvassing, kebersihan dan administrasi. 
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Dalam tabel 4.12. berikut ringkasan persepsi perusahaan dan food advisor 

mengenai trainer dalam PT Primafood International Cabang Semarang. 

Tabel 4.12 Ringkasan Persepsi Perusahaan dan Food Advisor Mengenai Trainer 

No Persepsi Perusahaan Persepsi Food Advisor Keterangan Kategori 

1. 
Ada SOP standar 

penampilan pakaian 

Sudah dijelaskan dengan 

baik standar penampilan 

pakaian 

Ada SOP 

dan sudah 

dijelaskan 

dengan baik 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

2 

Ada SOP standar 

penampilan sepatu dan 

kaus kaki 

Sudah dijelaskan dengan 

baik standar penampilan 

sepatu dan kaus kaki 

Ada SOP 

dan sudah 

dijelaskan 

dengan baik 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

3 
Ada SOP standar 

meningkatkan sales 

Sudah dijelaskan dengan 

baik meningkatkan sales 

Ada SOP 

dan sudah 

dijelaskan 

dengan baik 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

4 

Ada SOP standar 

meningkatkan jumlah 

customer 

Sudah dijelaskan dengan 

baik standar 

meningkatkan jumlah 

customer 

Ada SOP 

dan sudah 

dijelaskan 

dengan baik 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

5 

Ada SOP standar 

pemberian informasi 

pembayaran kepada 

customer 

Sudah dijelaskan dengan 

baik standar pemberian 

informasi pembayaran 

kepada customer 

Ada SOP 

dan sudah 

dijelaskan 

dengan baik 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

6 

Ada SOP standar untuk 

mempertahankan 

customer 

Sudah dijelaskan dengan 

baik standar untuk 

mempertahankan 

customer 

Ada SOP 

dan sudah 

dijelaskan 

dengan baik 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

7 
Ada SOP standar untuk 

manajemen persediaan 

Sudah dijelaskan dengan 

baik standar untuk 

manajemen persediaan 

Ada SOP 

dan sudah 

dijelaskan 

dengan baik 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

8 

Ada SOP standar untuk 

manajemen perserdiaan 

dan administasi barang 

Sudah dijelaskan dengan 

baik untuk manajemen 

perserdiaan dan 

administasi barang 

Ada SOP 

dan sudah 

dijelaskan 

dengan baik 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

9 

Ada SOP standar 

kebersihan dan 

manajemen persediaan 

Sudah dijelaskan dengan 

baik standar kebersihan 

dan manajemen 

persediaan 

Ada SOP 

dan sudah 

dijelaskan 

dengan baik 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

10 
Ada SOP standar 

kebersihan 

Sudah dijelaskan dengan 

baik standar kebersihan 

Ada SOP 

dan sudah 

dijelaskan 

dengan baik 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

11 
Ada SOP standar 

administrasi toko 

Sudah dijelaskan dengan 

baik standar administrasi 

toko 

Ada SOP 

dan sudah 

dijelaskan 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 
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No Persepsi Perusahaan Persepsi Food Advisor Keterangan Kategori 

dengan baik 

12 
Ada SOP standar 

administrasi penyetoran 

Sudah dijelaskan dengan 

baik standar administrasi 

penyetoran 

Ada SOP 

dan sudah 

dijelaskan 

dengan baik 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

Sumber: Data primer Mei, 2019 

 Berdasarkan tabel 4.12. di atas dapat diketahui bahwa persepsi perusahaan 

dan Food Advisor terhadap Trainer adalah ada SOP dan sudah dijelaskan dengan 

baik sehingga dikategorikan sudah terlaksana dengan baik. 
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Dalam tabel 4.13. berikut ringkasan persepsi perusahaan dan  canvasser mengenai 

trainer dalam PT Primafood International Cabang Semarang. 

Tabel 4.13. Ringkasan Persepsi Perusahaan dan Canvasser Mengenai Trainer 

No Persepsi Perusahaan Persepsi Canvasser Keterangan Kategori 

1. 
Ada SOP standar 

penampilan 

Sudah dijelaskan dengan 

baik oleh trainer 

mengenai standar 

penampilan 

Ada SOP 

dan sudah 

dijelaskan 

dengan baik 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

2 
Ada SOP standar 

penampilan 

Sudah dijelaskan dengan 

baik oleh trainer 

mengenai standar 

penampilan 

Ada SOP 

dan sudah 

dijelaskan 

dengan baik 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

3 
Ada SOP standar 

pengenalan toko 

Sudah dijelaskan dengan 

baik oleh trainer 

mengenai menawarkan 

produk 

Ada SOP 

dan sudah 

dijelaskan 

dengan baik 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

4 

Ada SOP standar 

penambahan jumlah 

customer 

Sudah dijelaskan dengan 

baik oleh trainer 

mengenai menambahkan 

jumlah customer 

Ada SOP 

dan sudah 

dijelaskan 

dengan baik 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

5 
Ada SOP standar 

penyetoran 

Sudah dijelaskan dengan 

baik oleh trainer 

mengenai mengisi form 

dan penyetoran 

Ada SOP 

dan sudah 

dijelaskan 

dengan baik 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

6 
Ada SOP standar 

kebersihan toko 

Sudah dijelaskan dengan 

baik oleh trainer 

mengenai kebersihan 

toko 

Ada SOP 

dan sudah 

dijelaskan 

dengan baik 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

7 
Ada SOP standar 

administasi kanvas 

Sudah dijelaskan dengan 

baik oleh trainer 

mengenai administasi 

kanvas 

Ada SOP 

dan sudah 

dijelaskan 

dengan baik 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

8 
Ada SOP standar 

mapping area 

Sudah dijelaskan dengan 

baik oleh trainer 

mengenai mapping area 

Ada SOP 

dan sudah 

dijelaskan 

dengan baik 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

Sumber: Data primer Mei, 2019 

 Berdasarkan tabel 4.12. di atas dapat diketahui bahwa persepsi perusahaan 

dan Canvasser terhadap Trainer adalah ada SOP dan sudah dijelaskan dengan 

baik sehingga dikategorikan sudah terlaksana dengan baik. 
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4.3.3. Persepsi Responden Mengenai Metode Pelatihan 

 Di PT Primafood International Cabang Semarang, metode pelatihan yang 

digunakan yaitu mengenai Standart Operational Procedure (SOP) dan tugas 

sehari – hari dengan menggunakan on job training. On job training adalah suatu 

bentuk pembekalan yang dapat mempercepat proses pemindahan pengetahuan dan 

pengalaman kerja atau transfer knowledge dari para karyawan senior ke junior. 

Pelatihan ini langsung menerjunkan pegawai baru bekerja sesuai dengan job 

description masing-masing di bawah supervisi yang berpengalaman atau 

pengawasan karyawan senior di tempat kerja. Metode pelatihan ini sangat 

ekonomis karena tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pelatih training dan 

peserta latih tidak perlu menyediakan peralatan dan ruang khusus untuk 

melakukan pelatihan.  

 

4.3.3.1. Persepsi Perusahaan (Human Resources Trainer) Terhadap Metode 

 Pelatihan Food Advisor 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Human Resources Trainer 

(selengkapnya dijelaskan di Lampiran 3) maka metode pelatihan untuk 

menjelaskan materi yang dibutuhkan pada food advisor adalah: 

1. SOP Standar Penampilan  

Perusahaan menggunakan metode pelatihan presentasi di kelas yang 

menjelaskan tentang memakai baju berwarna putih lengan pendek, celana 

bahan berwarna hitam, kaus kaki hitam dan sepatu pantofel saat bekerja. 
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2. SOP Service Excellent 

Perusahaan menggunakan metode pelatihan presentasi di kelas yang 

menjelaskan tentang membukakan pintu, memberi salam, memberikan 

keranjang, menawarkan produk, bantuan dan pembuatan member, 

menkonfirmasi ulang item belanjaan, mengulang jumlah uang yang harus 

dibayarkan, menawarkan metode pembayaran saat melakukan transaksi di 

kasir, serta melayani konsumen yang memesan barang melalui telepon 

dengan minimal pembelanjaan Rp 50.000. 

3. SOP Management Inventory 

Perusahaan menggunakan metode pelatihan langsung praktek mengecek 

stok barang di toko dan melakukan pemesanan via email ke gudang, cek 

fisik dan jumlah barang dari gudang serta melakukan receive barang ke 

komputer. 

4. SOP Kebersihan 

Perusahaan menggunakan metode pelatihan presentasi di kelas yang 

menjelaskan tentang membersihkan barang dari gudang, melakukan 

penataan sesuai planogram dan barang yang exp lebih pendek ditata di 

depan, membersihkan meja dan laci kasir, membersihkan area lantai 2, 

membersihkan meja potong, chiller, freezer, toilet dan teras depan. 

5. SOP Administrasi 

Perusahaan menggunakan metode pelatihan langsung praktek melakukan 

pembukuan sales, visit, komunikasi, form (aktivitas, kebersihan, uang 
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modal, close shift kasir, bukti penerimaan barang), menghitung uang yang 

akan disetorkan dan mengisi form setoran ke bank. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diringkas bahwa persepsi 

mengenai metode pelatihan food advisor dari sudut pandang perusahaan (human 

resources trainer) adalah perusahaan sudah sepenuhnya menggunakan metode 

pelatihan presentasi di kelas dan langsung praktek. Hal ini terlihat dari adanya 

kesesuaian dengan penjelaskan di kelas mengenai SOP penampilan saat bekerja, 

SOP service excellent saat pelanggan datang, SOP kebersihan, dan langsung 

praktek mengenai SOP management inventory saat barang datang dari gudang, 

dan pembukuan administrasi. 

Tabel 4.14 Tabel Persepsi Perusahaan Mengenai Metode Pelatihan Food Advisor 

Metode pelatihan Keterangan Kategori 

SOP Standar penampilan Sudah ada SOP  Terlaksana dengan baik 

SOP Service excellent Sudah ada SOP  Terlaksana dengan baik 

SOP Management inventory Sudah ada SOP Terlaksana dengan baik 

SOP Kebersihan Sudah ada SOP Terlaksana dengan baik 

SOP Administrasi Sudah ada SOP Terlaksana dengan baik 

Sumber: Data primer Mei, 2019 

Berdasarkan tabel 4.14. di atas dapat diringkas bahwa persepsi mengenai 

metode pelatihan food advisor dari sudut pandang perusahaan (human resources 

trainer) adalah perusahaan sudah sepenuhnya menggunakan metode pelatihan 

kepada karyawan food advisor melalui SOP yang ada sehingga dapat 

dikategorikan terlaksana dengan baik. 
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4.3.3.2. Persepsi Perusahaan (Human Resources Trainer) Terhadap Metode 

 Pelatihan Canvasser 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Human Resources Trainer 

(selengkapnya dijelaskan di Lampiran 4) maka materi yang dibutuhkan pada 

canvasser adalah: 

1. SOP Standar Penampilan  

Perusahaan menggunakan metode pelatihan presentasi di kelas yang 

menjelaskan tentang memakai baju berwarna putih lengan pendek, celana 

bahan berwarna hitam, kaus kaki hitam dan sepatu pantofel saat bekerja. 

2. SOP Canvassing 

Perusahaan menggunakan metode pelatihan langsung praktek 

mengenalkan toko, menawarkan produk yang dibawa (ayam frozen, sosis, 

telur, bumbu) di rumah dan tempat makan di sekitar toko, menghimpun 

informasi daftar nama warga untuk event demo masak di perumahan 

sekitar toko serta menggambarkan denah lingkungan sekitar toko untuk  

mengetahui sasaran penjualan (mapping area). 

3. SOP Kebersihan 

Perusahaan menggunakan metode pelatihan presentasi di kelas yang 

menjelaskan tentang membersihkan meja kasir, laci kasir, area lantai 2, 

area meja potong, chiller, freezer, toilet dan teras depan. 
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4. SOP Administrasi 

Perusahaan menggunakan metode pelatihan langsung praktek mengisi 

form terkait melakukan penyetoran uang ke bank setiap hari serta mencatat 

penjualan yang didapatkan diluar toko di buku / form kanvas. 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diringkas bahwa persepsi 

mengenai metode pelatihan canvasser dari sudut pandang perusahaan (human 

resources trainer) adalah perusahaan sudah sepenuhnya menggunakan metode 

pelatihan presentasi di kelas dan langsung praktek. Hal ini terlihat dari adanya 

kesesuaian dengan penjelaskan di kelas mengenai SOP penampilan, SOP 

kebersihan dan SOP Canvassing penyetoran, melakukan penjualan, meningkatkan 

jumlah customer  dan SOP pembukuan administrasi,  

Tabel 4.15. Tabel Persepsi Perusahaan Mengenai Metode Pelatihan Canvasser 

Metode Pelatihan Keterangan Kategori 

SOP Standar penampilan Sudah ada SOP  Terlaksana dengan baik 

SOP Canvassing Sudah ada SOP  Terlaksana dengan baik 

SOP Kebersihan Sudah ada SOP Terlaksana dengan baik 

SOP Administrasi Sudah ada SOP Terlaksana dengan baik 

Sumber: Data primer Mei, 2019 

Berdasarkan tabel di atas dapat diringkas bahwa persepsi mengenai 

metode pelatihan canvasser dari sudut pandang perusahaan (human resources 

trainer) adalah perusahaan sudah sepenuhnya menggunakan metode pelatihan 

kepada karyawan canvasser melalui SOP yang ada sehingga dapat dikategorikan 

terlaksana dengan baik. 
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4.3.3.3. Persepsi Karyawan Food Advisor Mengenai Metode Pelatihan 

Dalam tabel 4.16. berikut adalah hasil persepsi food advisor mengenai 

metode pelatihan dalam PT Primafood International Cabang Semarang. 

Tabel 4.16. Persepsi Food Advisor Mengenai Metode Pelatihan 

No Keterangan 
Ya (1) 

Tidak 

(0) Ket. Kategori 

n % n % 

1 

Karyawan mengetahui standar 

penampilan dari presentasi di 

kelas: memakai baju berwarna 

putih lengan pendek dan celana 

bahan berwarna hitam 

6 100%   

Sudah 

dijelaskan 

di kelas 

mengenai: 

standar 

penampilan 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

2 

Karyawan mengetahui standar 

penampilan dari presentasi di 

kelas: memakai kaus kaki hitam 

dan sepatu pantofel saat bekerja 

6 100%   

Sudah 

dijelaskan 

di kelas 
mengenai: 

standar 

penampilan 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

3 

Karyawan mengetahui service 

excellent dari presentasi di kelas: 

membukakan pintu, memberi 

salam, memberikan keranjang, 

menawarkan produk dan bantuan 

kepada customer yang datang 

6 100%   

Sudah 

dijelaskan 

di kelas 
mengenai: 

service 

excellent 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

4 

Karyawan mengetahui service 

excellent dari presentasi di kelas: 

menawarkan pembuatan member, 

menkonfirmasi ulang item 

belanjaan, mengulang jumlah uang 

yang harus dibayarkan 

6 100%   

Sudah 

dijelaskan 

di kelas 
mengenai: 

service 

excellent 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

5 

Karyawan mengetahui service 

excellent dari presentasi di kelas: 

menawarkan metode pembayaran 

saat melakukan transaksi di kasir 

6 100%   

Sudah 

dijelaskan 

di kelas 
mengenai: 

service 

excellent 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

6 

Karyawan mengetahui service 

excellent dari presentasi di kelas: 

melayani konsumen yang 

memesan barang melalui telepon 

dengan minimal pembelanjaan Rp 

50.000 

6 100%   

Sudah 

dijelaskan 

di kelas 
mengenai: 

service 

excellent 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

7 Karyawan mengetahui 4 67% 2 33 Sudah Sudah 



70 

   

No Keterangan 
Ya (1) 

Tidak 

(0) Ket. Kategori 

n % n % 

management inventory dari melihat 

apa yang dipraktekan oleh trainer: 

mengecek stok barang di toko dan 

melakukan pemesanan via email ke 

gudang 

% langsung 

praktek 

mengenai: 

managemen

t inventory 

terlaksana 

dengan 

baik 

8 

Karyawan mengetahui 

management inventory dari melihat 

apa yang dipraktekan oleh trainer: 

cek fisik dan jumlah barang yang 

datang dari gudang serta 

melakukan receive barang ke 

computer 

6 100%   

Sudah 

langsung 

praktek 

mengenai: 

managemen

t inventory 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

9 

Karyawan mengetahui kebersihan 

dari presentasi di kelas: 

membersihkan barang yang datang 

dari gudang, melakukan penataan 

sesuai planogram, dan barang yang 

exp lebih pendek ditata di depan 

6 100%   

Sudah 

dijelaskan 

di kelas 
mengenai: 

kebersihan 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

10 

Karyawan mengetahui kebersihan 

dari presentasi di kelas: 

membersihkan meja dan laci kasir, 

membersihkan area lantai 2, 

membersihkan meja potong, 

chiller, freezer, toilet dan teras 

depan 

6 100%   

Sudah 

dijelaskan 

di kelas 
mengenai: 

kebersihan 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

11 

Karyawan mengetahui administrasi 

dari melihat apa yang dipraktekan 

oleh trainer: melakukan 

pembukuan sales, visit, 

komunikasi, form (aktivitas, 

kebersihan, uang modal, close shift 

kasir, bukti penerimaan barang) 

6 100%   

Sudah 

langsung 

praktek 

mengenai: 

administras

i 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

12 

Karyawan mengetahui administrasi 

dari melihat apa yang dipraktekan 

oleh trainer: menghitung uang 

yang akan disetorkan dan mengisi 

form setoran ke bank 

6 100%   

Sudah 

langsung 

praktek 

mengenai: 

administras

i 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

Sumber: Data primer Mei, 2019 

 Berdasarkan tabel 4.16. di atas, semua indikator pernyataan tanggapan 

food advisor tentang metode pelatihan dalam PT Primafood International Cabang 

Semarang termasuk dalam kategori sudah terlaksana dengan baik. Kondisi 
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demikian menunjukkan bahwa dari semua indikator yang dipakai untuk mengukur 

tanggapan food advisor tentang metode pelatihan dalam PT Primafood 

International Cabang Semarang, sudah terlaksana dengan baik yang dapat dilihat 

dari standar penampilan, service excellent, management inventory, kebersihan dan 

administrasi. Selain itu hal yang perlu diperhatikan adalah indikator nomor tujuh 

mendapatkan kategori terendah di antara lainnya dengan prosentase 67%. Hal ini 

berarti karyawan kurang mengetahui management inventory dari melihat apa yang 

dipraktekan oleh trainer: mengecek stok barang di toko dan melakukan 

pemesanan via email ke gudang. Karyawan cenderung melakukan pemesanan stok 

barang via whatsapp group karena dianggap lebih cepat. 

 

4.3.3.4. Persepsi Karyawan Canvasser Mengenai Metode Pelatihan 

Dalam tabel 4.17. berikut adalah hasil persepsi canvasser mengenai 

metode pelatihan dalam PT Primafood International Cabang Semarang. 

Tabel 4.17. Persepsi Canvasser Mengenai Metode Pelatihan 

No Keterangan 
Ya (1) 

Tidak 

(0) Ket. Kategori 

n % n % 

1 

Karyawan mengetahui standar 

penampilan dari presentasi di 

kelas: memakai baju berwarna 

putih lengan pendek dan celana 

bahan berwarna hitam 

5 100%   

Sudah 

dijelaskan 

di kelas 
mengenai: 

standar 

penampilan 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

2 

Karyawan mengetahui standar 

penampilan dari presentasi di 

kelas: memakai kaus kaki hitam 

dan sepatu pantofel saat bekerja 

5  100%   

Sudah 

dijelaskan 

di kelas 
mengenai: 

standar 

penampilan 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

3 
Karyawan mengetahui job 

description dari melihat apa yang 
5 100%   

Sudah 

langsung 
Sudah 

terlaksana 
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No Keterangan 
Ya (1) 

Tidak 

(0) Ket. Kategori 

n % n % 

dipraktekan oleh trainer: 

pengenalan toko, menawarkan 

produk yang dibawa (ayam frozen, 

sosis, telur, bumbu) di rumah – 

rumah dan tempat makan di sekitar 

toko 

praktek 

mengenai: 

job 

description 

dengan 

baik 

4 

Karyawan mengetahui job 

description dari melihat apa yang 

dipraktekan oleh trainer: 

menghimpun informasi daftar 

nama warga untuk event demo 

masak di perumahan sekitar toko 

5 100%   

Sudah 

langsung 

praktek 

mengenai: 

job 

description 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

5 

Karyawan mengetahui administrasi 

dari melihat apa yang dipraktekan 

oleh trainer: mengisi form terkait 

melakukan penyetoran uang ke 

bank setiap hari 

5 100%   

Sudah 

langsung 

praktek 

mengenai: 

administras

i 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

6 

Karyawan mengetahui kebersihan 

dari presentasi di kelas: 

membersihkan meja kasir, laci 

kasir, area lantai 2, area meja 

potong, chiller, freezer, toilet dan 

teras depan 

5 100%   

Sudah 

dijelaskan 

di kelas 
mengenai: 

kebersihan 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

7 

Karyawan mengetahui administrasi 

dari melihat apa yang dipraktekan 

oleh trainer: mencatat penjualan 

yang didapatkan diluar toko di 

buku / form kanvas 

5 100%   

Sudah 

langsung 

praktek 

mengenai: 

administras

i 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

8 

Karyawan mengetahui job 

description dari melihat apa yang 

dipraktekan oleh trainer: 

menggambarkan denah lingkungan 

sekitar toko untuk  mengetahui 

sasaran penjualan (mapping area) 

3 60% 2 
40

% 

Sudah 

langsung 

praktek 

mengenai: 

job 

description 

Sudah 

terlaksana 

dengan 

baik 

Sumber: Data primer Mei, 2019 

 Berdasarkan tabel 4.17. di atas, semua indikator pernyataan tanggapan 

canvasser tentang metode pelatihan dalam PT Primafood International Cabang 

Semarang termasuk dalam kategori bermanfaat. Kondisi demikian menunjukkan 

bahwa dari semua indikator yang dipakai untuk mengukur tanggapan canvasser 
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tentang metode pelatihan dalam PT Primafood International Cabang Semarang, 

sudah terlaksana dengan baik yang dapat dilihat dari standar penampilan, job 

description, kebersihan dan administrasi. Selain itu hal yang perlu diperhatikan 

adalah indikator nomor delapan mendapatkan kategori terendah di antara lainnya 

dengan prosentase 60%. Hal ini berarti karyawan kurang mengetahui job 

description dari melihat apa yang dipraktekan oleh trainer: menggambarkan 

denah lingkungan sekitar toko untuk  mengetahui sasaran penjualan (mapping 

area). Karyawan cenderung hanya diajarkan untuk menjual produk di perumahan 

sekitar toko saja. Padahal seharusnya karyawan juga diajarkan bagaimana menjual 

produk di lingkungan sekitar toko selain perumahan, seperti: perkantoran, rumah 

makan, sekolah, tempat ibadah dsb. 

Dalam tabel 4.18. berikut ringkasan persepsi perusahaan dan  food advisor 

mengenai metode pelatihan dalam PT Primafood International Cabang Semarang. 

Tabel 4.18. Ringkasan Persepsi Perusahaan dan Food Advisor Mengenai Metode 

Pelatihan 

No Persepsi Perusahaan Persepsi Food Advisor keterangan Kategori 

1. 
Ada SOP standar 

penampilan pakaian 

Sudah dijelaskan di 

kelas tentang standar 

penampilan 

Ada SOP dan 

Sudah 

dijelaskan di 

kelas 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

2 

Ada SOP standar 

penampilan sepatu dan 

kaus kaki 

Sudah dijelaskan di 

kelas menjelaskan 

tentang standar 

penampilan 

Ada SOP dan 

Sudah 

dijelaskan di 

kelas 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

3 
Ada SOP standar 

meningkatkan sales 

Sudah dijelaskan di 

kelas tentang 

meningkatkan sales 

Ada SOP dan 

Sudah 

dijelaskan di 

kelas 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

4 

Ada SOP standar 

meningkatkan jumlah 

customer 

Sudah dijelaskan di 

kelas tentang 

meningkatkan jumlah 

customer 

Ada SOP dan 

Sudah 

dijelaskan di 

kelas 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

5 Ada SOP standar Sudah dijelaskan di Ada SOP dan Sudah 
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No Persepsi Perusahaan Persepsi Food Advisor keterangan Kategori 

pemberian informasi 

pembayaran kepada 

customer 

kelas tentang 

pemberian informasi 

pembayaran kepada 

customer 

Sudah 

dijelaskan di 

kelas 

terlaksana 

dengan baik 

6 

Ada SOP standar untuk 

mempertahankan 

customer 

Sudah dijelaskan di 

kelas tentang melayani 

konsumen 

Ada SOP dan 

Sudah 

dijelaskan di 

kelas 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

7 
Ada SOP standar untuk 

manajemen persediaan 

Sudah langsung 

praktek mengenai 

manajemen persediaan 

Ada SOP dan 

Sudah 

langsung 

praktek 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

8 

Ada SOP standar untuk 

manajemen perserdiaan 

dan administasi barang 

Sudah langsung 

praktek mengenai 

manajemen perserdiaan 

dan administasi barang 

Ada SOP dan 

Sudah 

langsung 

praktek 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

9 

Ada SOP standar 

kebersihan dan 

manajemen persediaan 

Sudah dijelaskan di 

kelas tentang menjaga 

kebersihan dan 

manajemen persediaan 

Ada SOP dan 

Sudah 

dijelaskan di 

kelas 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

10 
Ada SOP standar 

kebersihan 

Sudah dijelaskan di 

kelas tentang standar 

kebersihan 

Ada SOP dan 

Sudah 

dijelaskan di 

kelas 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

11 
Ada SOP standar 

administrasi toko 

Sudah langsung 

praktek mengenai 

administrasi toko 

Ada SOP dan 

Sudah 

langsung 

praktek 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

12 
Ada SOP standar 

administrasi penyetoran 

Sudah langsung 

praktek mengenai 

administrasi 

penyetoran serah 

terima 

Ada SOP dan 

Sudah 

langsung 

praktek 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

Sumber: Data primer Mei, 2019 

 Berdasarkan tabel 4.18. di atas dapat diketahui bahwa persepsi perusahaan 

dan Food Advisor terhadap metode pelatihan adalah ada SOP dan sudah 

dijelaskan di kelas dan praktek langsung sehingga dikategorikan sudah terlaksana 

dengan baik. 
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Dalam tabel 4.19. berikut ringkasan persepsi perusahaan dan canvasser 

mengenai metode pelatihan dalam PT Primafood International Cabang Semarang. 

Tabel 4.19. Ringkasan Persepsi Perusahaan dan Canvasser Mengenai Metode 

Pelatihan 

No 
Persepsi 

Perusahaan 
Persepsi Canvasser Keterangan Kategori 

1. 
Ada SOP standar 

penampilan 

Sudah dijelaskan di 

kelas tentang standar 

penampilan 

Ada SOP dan 

Sudah 

dijelaskan di 

kelas 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

2 
Ada SOP standar 

penampilan 

Sudah dijelaskan di 

kelas tentang standar 

penampilan 

Ada SOP dan 

Sudah 

dijelaskan di 

kelas 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

3 
Ada SOP standar 

pengenalan toko 

Sudah pelatihan 

langsung praktek 

menawarkan produk 

Ada SOP dan 

Sudah langsung 

praktek 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

4 

Ada SOP standar 

penambahan 

jumlah customer 

Sudah pelatihan 

langsung praktek 

menambahkan jumlah 

customer 

Ada SOP dan 

Sudah langsung 

praktek 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

5 
Ada SOP standar 

penyetoran 

Sudah pelatihan 

langsung praktek 

mengisi form dan 

penyetoran 

Ada SOP dan 

Sudah langsung 

praktek 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

6 
Ada SOP standar 

kebersihan toko 

Sudah dijelaskan di 

kelas tentang kebersihan 

toko 

Ada SOP dan 

Sudah 

dijelaskan di 

kelas 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

7 
Ada SOP standar 

administasi kanvas 

Sudah pelatihan 

langsung praktek 

administasi kanvas 

Ada SOP dan 

Sudah langsung 

praktek 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

8 
Ada SOP standar 

mapping area 

Sudah pelatihan 

langsung praktek 

mapping area 

Ada SOP dan 

Sudah langsung 

praktek 

Sudah 

terlaksana 

dengan baik 

Sumber: Data primer Mei, 2019 

 Berdasarkan tabel 4.18. di atas dapat diketahui bahwa persepsi perusahaan 

dan Canvasser terhadap metode pelatihan adalah ada SOP dan sudah dijelaskan di 

kelas dan praktek langsung sehingga dikategorikan sudah terlaksana dengan baik. 
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4.4. Ringkasan Persepsi Mengenai Pelatihan di PT Primafood 

 International Cabang Semarang 

 Setelah melalui berbagai pembahasan di atas maka berikut ini dapat dibuat 

ringkasan persepsi perusahaan, food advisor dan canvasser mengenai materi 

pelatihan, trainer dan metode pelatihan dalam PT Primafood International Cabang 

Semarang. 

Tabel 4.20. Ringkasan Persepsi Mengenai Pelatihan di PT Primafood 

International Cabang Semarang 

Unsur  Keterangan Kategori 

Materi 

Pelatihan 

Persepsi mengenai masing-masing 

materi pelatihan sudah terlaksana 

dengan baik 

Terlaksana dengan baik 

Trainer 
Persepsi mengenai masing-masing 

trainer sudah terlaksana dengan baik 

Terlaksana dengan baik 

Metode 

Pelatihan 

Persepsi mengenai masing-masing 

metode pelatihan terlaksana dengan 

baik 

Terlaksana dengan baik 

 Sumber: Data primer Mei, 2019 

 Berdasarkan tabel 4.20. di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan pelatihan di PT Primafood International Cabang Semarang, yang 

meliputi materi pelatihan, trainer, dan metode pelatihan semuanya sudah 

terlaksana dengan baik. 

 

 

 


