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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

 Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa persepsi 

karyawan terhadap pelaksanaan pelatihan di PT Primafood International Cabang 

Semarang, yang meliputi materi pelatihan, trainer, dan metode pelatihan food 

advisor dan canvasser semuanya sudah terlaksana dengan baik. 

1. 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 

dengan kategori terendah yaitu karyawan kurang diberikan materi 

pelatihan 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. 

2. 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. 
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3. 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 

dengan kategori terendah yaitu 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. 

4. 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.  

5. 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 

dengan kategori terendah yaitu 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 
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cenderung melakukan pemesanan stok barang via whatsapp group karena 

dianggap lebih cepat. 

6. Dari semua indikator yang dipakai untuk mengukur tanggapan canvasser 

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 dengan kategori terendah yaitu 

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. 

 

5.2. Saran 

 Berikut saran yang dapat diberikan dalam pemelitian ini berkaitan dengan 

kesimpulan yang didapat bagi PT Primafood International Cabang Semarang. 

1. Berkaitan dengan management inventory dari food advisor, food advisor 

cenderung melakukan pemesanan stok barang via whatsapp group karena 

dianggap lebih cepat daripada via email ke gudang. Hal ini kurang baik 

mengingat tidak adanya dokumentasi tertulis apabila memesan stok barang 

via whatsapp group sehingga menjadi berkurangnya fungsi pengawasan 
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stock. Untuk mengatasi hal ini, dari sisi food advisor: seharusnya food 

advisor lebih ditekankan akan pentingnya pemesanan stok barang via 

whatsapp group pada saat pelatihan. Sementara dari sisi perusahaan: 

seharusnya PT Primafood International Cabang Semarang mempercepat 

proses alur pemesanan stok barang via whatsapp group agar tidak terlalu 

lama dan menjadi lebih efektif. 

2. Berkaitan dengan job description dari canvasser, canvasser cenderung 

hanya diajarkan untuk menjual produk di perumahan sekitar toko saja. 

Seharusnya canvasser juga diajarkan bagaimana menjual produk di 

lingkungan sekitar toko selain perumahan, seperti: perkantoran, rumah 

makan, sekolah, tempat ibadah dsb dengan diajarkan praktek langsung 

oleh trainer. 


