
 

   

LAMPIRAN 1:  

KUESIONER PERSEPSI KARYAWAN FOOD ADVISOR TERHADAP 

PELAKSANAAN PELATIHAN DI PT PRIMAFOOD INTERNATIONAL 

CABANG SEMARANG 

 

Nama   : Nadina Immanuela 

Usia  : 21 

Jenis Kelamin : P / W 

  

1. MATERI PELATIHAN 

Beri tanda (v) pada kotak yang Sdr anggap sesuai. Penjelasan: 

Saya diberikan materi pelatihan untuk: 

✓ 
Memakai baju berwarna putih lengan pendek dan 

celana bahan berwarna hitam 

Iya diperlukan supaya dapat 
membedakan karyawan yang 
training dan yang tetap 

✓ 
Memakai kaus kaki hitam dan sepatu pantofel saat 

bekerja 

iya perlu agar terlihat rapi dan 
sopan 

✓ 

Membukakan pintu, memberi salam, memberikan 

keranjang, menawarkan produk dan  bantuan kepada 

customer yang datang 

iya perlu agar pelanggan lebih 
mudah mencari barang yang 
diperlukan 

✓ 

Menawarkan pembuatan member, menkonfirmasi 

ulang item belanjaan, mengulang jumlah uang yang 

harus dibayarkan 

iya perlu agar pelanggan lebih 
tertarik dan tidak terjadi 
kesalahan dalam pembayaran 

✓ 
Menawarkan metode pembayaran saat melakukan 

transaksi di kasir 

iya perlu agar tidak terjadi 
kesalahan dalam pembayaran 
tunai ataupun non tunai 

✓ 
Melayani konsumen yang memesan barang melalui 

telepon dengan minimal pembelanjaan Rp 50.000 

perlu karena sistem free delivery 
jadi kita memberikan minimal  
pembelanjaan 

✓ 
Mengecek stok barang di toko dan melakukan 

pemesanan via email ke Gudang 

iya perlu agar tidak terjadi 
pengiriman barang yang 
berlebihan 

✓ Cek fisik dan jumlah barang yang datang dari iya perlu agar plus / minus stok 
barang 



 

   

Gudang serta melakukan receive barang ke 

komputer  

✓ 

Membersihkan  barang yang datang dari Gudang, 

melakukan penataan sesuai planogram, dan barang 

yang exp lebih pendek ditata di depan  

iya perlu agar barang tetap 
terlihat rapi dan bersih 

✓ 

Membersihkan meja dan laci kasir, membersihkan 

area lantai 2, membersihkan meja potong, chiller, 

freezer, toilet dan teras depan 

iya peru agar toko terlihat rapi dan 
bersih sehingga pelanggan banyak 
yang tertarik untuk datang 

✓ 

Melakukan pembukuan sales, visit, komunikasi, 

form (aktivitas, kebersihan, uang modal, close shift 

kasir, bukti penerimaan barang)  

iya perlu agar segala aktivitas 
terjadwal dengan rapi 

✓ 
Menghitung uang yang akan disetorkan dan mengisi 

form setoran ke bank 

iya perlu agar tidak terjadi 
kesalahan pada form dan jumlah 
barang 

2. TRAINER/ PEMATERI 

Beri tanda (v) pada kotak yang Sdr anggap sesuai. Penjelasan: 

Trainer memberikan pengarahan untuk: 

✓ 

Berpakaian rapi dengan menggunakan baju 

berwarna putih lengan pendek dan celana bahan 

berwarna hitam 

iya sudah diberikan pengrahan 

 

✓ 
Memakai kaus kaki hitam dan sepatu pantofel saat 

bekerja 

iya sudah diberikan pengrahan 

 

✓ 

Membukakan pintu, memberi salam, memberikan 

keranjang, menawarkan produk dan  bantuan kepada 

customer yang datang 

iya sudah diberikan pengrahan 

 

✓ 

Menawarkan pembuatan member, menkonfirmasi 

ulang item belanjaan, mengulang jumlah uang yang 

harus dibayarkan, dan menawarkan metode 

pembayaran saat melakukan transaksi di kasir 

iya sudah diberikan pengajaran 
sesuai SOP 

 

✓ 
Melayani konsumen yang memesan barang melalui 

telepon dengan minimal pembelanjaan Rp 50.000 

iya sudah diberikan pengajaran 
sesuai SOP 

 



 

   

✓ 
Mengecek stok barang di toko dan melakukan 

pemesanan via email ke Gudang 

iya sudah diberikan pengrahan 

 

✓ 
Cek fisik dan jumlah barang yang datang dari 

gudang serta melakukan receive barang ke komputer 

iya sudah diberikan pengrahan 

 

✓ 

Membersihkan  barang yang datang dari Gudang, 

melakukan penataan sesuai planogram, dan barang 

yang exp lebih pendek ditata di depan 

iya sudah diberikan pengrahan 

 

✓ 

Membersihkan meja dan laci kasir, membersihkan 

area lantai 2, membersihkan meja potong, chiller, 

freezer, toilet dan teras depan 

iya sudah diberikan pengajaran 
sesuai SOP 

 

✓ 

Melakukan pembukuan sales, visit, komunikasi, 

form (aktivitas, kebersihan, uang modal, close shift 

kasir, bukti penerimaan barang) 

iya sudah diberikan pengajaran 
sesuai SOP 

 

✓ 
Menghitung uang yang akan disetorkan dan mengisi 

form setoran ke bank 

iya sudah diberikan pengrahan 

 

3. METODE PELATIHAN 

Beri tanda (v) pada kotak yang Sdr anggap sesuai. Penjelasan: 

Metode pelatihan yang diberikan kepada saya yaitu: 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan tentang 

memakai baju berwarna putih lengan pendek dan 

celana bahan berwarna hitam 

iya sudah dilakukan dengan baik 

 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan tentang 

memakai kaus kaki hitam dan sepatu pantofel saat 

bekerja 

iya sudah dilakukan dengan baik 

 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan untuk 

membukakan pintu, memberi salam, memberikan 

keranjang, menawarkan produk dan  bantuan kepada 

customer yang datang 

iya sudah dilakukan dengan baik 

 

✓ 
Presentasi di kelas yang menjelaskan untuk 

menawarkan pembuatan member, menkonfirmasi 

iya sudah dilakukan dengan baik 

 



 

   

ulang item belanjaan, mengulang jumlah uang yang 

harus dibayarkan, dan menawarkan metode 

pembayaran saat melakukan transaksi di kasir 

✓ 

Presentasi di kelas untuk melayani konsumen yang 

memesan barang melalui telepon dengan minimal 

pembelanjaan Rp 50.000 

iya sudah dilakukan dengan baik 
sesuai SOP 

 

✓ 

Langsung praktek untuk mengecek stok barang di 

toko dan melakukan pemesanan via email ke 

Gudang 

iya sudah dilakukan dengan baik 
sesuai SOP 

 

✓ 

Langsung praktek cek fisik dan jumlah barang yang 

datang dari gudang serta melakukan receive barang 

ke komputer 

iya sudah dilakukan dengan baik 

 

✓ 

 

Presentasi di kelas untuk membersihkan  barang 

yang datang dari Gudang, melakukan penataan 

sesuai planogram, dan barang yang exp lebih pendek 

ditata di depan 

iya sudah dilakukan dengan baik 
sesuai SOP 

 

✓ 

Presentasi di kelas untuk membersihkan meja dan 

laci kasir, membersihkan area lantai 2, 

membersihkan meja potong, chiller, freezer, toilet 

dan teras depan 

iya sudah dilakukan dengan baik 
sesuai SOP 

 

✓ 

Langsung praktek cara melakukan pembukuan sales, 

visit, komunikasi, form (aktivitas, kebersihan, uang 

modal, close shift kasir, bukti penerimaan barang) 

iya sudah dilakukan dengan baik 
sesuai SOP 

 

✓ 
Langsung praktek yaitu cara menghitung uang yang 

akan disetorkan dan mengisi form setoran ke bank 

iya sudah dilakukan dengan baik 
sesuai SOP 

 

 

 

 

 

 



 

   

KUESIONER PERSEPSI KARYAWAN FOOD ADVISOR TERHADAP 

PELAKSANAAN PELATIHAN DI PT PRIMAFOOD INTERNATIONAL 

CABANG SEMARANG 

 

Nama   : Ngatini 

Usia  : 23 

Jenis Kelamin : P / W 

  

1. MATERI PELATIHAN 

Beri tanda (v) pada kotak yang Sdr anggap sesuai. Penjelasan: 

Saya diberikan materi pelatihan untuk: 

✓ 
Memakai baju berwarna putih lengan pendek dan 

celana bahan berwarna hitam 

untuk membedakan karyawan 
yang baru dengan yang lama 

✓ 
Memakai kaus kaki hitam dan sepatu pantofel saat 

bekerja 

standar pakaian untuk bekerja, 
terlihat rapi 

✓ 

Membukakan pintu, memberi salam, memberikan 

keranjang, menawarkan produk dan  bantuan kepada 

customer yang datang 

untuk memberi service excelent 
kepada customer 

 

✓ 

Menawarkan pembuatan member, menkonfirmasi 

ulang item belanjaan, mengulang jumlah uang yang 

harus dibayarkan 

biar customer loyal, belanja terus 
dan  
mengurangi kesalahan input 
produk yang dibeli 

✓ 

Menawarkan metode pembayaran saat melakukan 

transaksi di kasir 

memberikan pilihan kepada 
customer agar nyaman sesuai 
keungunan membayar cash/ non 
cash 

✓ 
Melayani konsumen yang memesan barang melalui 

telepon dengan minimal pembelanjaan Rp 50.000 

memberi kemudahan kepada 
customer berbelanja 

 

X 

Mengecek stok barang di toko dan melakukan 

pemesanan via email ke Gudang 

via email belum diajarkan,  kalau 
pesan lewat wa group  

 

✓ Cek fisik dan jumlah barang yang datang dari menghindari kesalahan saat 
terima barang 



 

   

Gudang serta melakukan receive barang ke 

komputer  

 

✓ 

Membersihkan  barang yang datang dari Gudang, 

melakukan penataan sesuai planogram, dan barang 

yang exp lebih pendek ditata di depan  

agar terlihat rapi dan teratur 

 

✓ 

Membersihkan meja dan laci kasir, membersihkan 

area lantai 2, membersihkan meja potong, chiller, 

freezer, toilet dan teras depan 

biar besih dan nyaman 

 

✓ 

Melakukan pembukuan sales, visit, komunikasi, 

form (aktivitas, kebersihan, uang modal, close shift 

kasir, bukti penerimaan barang)  

administrasi berjalan lancar 

 

✓ 
Menghitung uang yang akan disetorkan dan mengisi 

form setoran ke bank 
menghindari kesalahan stor uang 

2. TRAINER/ PEMATERI 

Beri tanda (v) pada kotak yang Sdr anggap sesuai. Penjelasan: 

Trainer memberikan pengarahan untuk: 

✓ 

Berpakaian rapi dengan menggunakan baju 

berwarna putih lengan pendek dan celana bahan 

berwarna hitam 

sudah diberitahu agar tidak salah 

 

✓ 
Memakai kaus kaki hitam dan sepatu pantofel saat 

bekerja 

sudah diberitahu agar tidak salah 

 

✓ 

Membukakan pintu, memberi salam, memberikan 

keranjang, menawarkan produk dan  bantuan kepada 

customer yang datang 

sudah diajarkan konsumen 
nyaman 

✓ 

Menawarkan pembuatan member, menkonfirmasi 

ulang item belanjaan, mengulang jumlah uang yang 

harus dibayarkan, dan menawarkan metode 

pembayaran saat melakukan transaksi di kasir 

sudah dikasihtahu agar sesuai 

 

✓ 
Melayani konsumen yang memesan barang melalui 

telepon dengan minimal pembelanjaan Rp 50.000 

sudah dikasihtahu agar konsumen 
yang pesan tahu ada minimal 
pemesanan 



 

   

 

X 
Mengecek stok barang di toko dan melakukan 

pemesanan via email ke Gudang 
belum dikasih tau (lewat wa) 

✓ 
Cek fisik dan jumlah barang yang datang dari 

gudang serta melakukan receive barang ke komputer 

sudah diberi penjelasan supaya di 
cek 

 

✓ 

Membersihkan  barang yang datang dari Gudang, 

melakukan penataan sesuai planogram, dan barang 

yang exp lebih pendek ditata di depan 

sudah dikasihtahu supaya bersih, 
rapi dan sesuai yang dikasih tahu 

 

✓ 

Membersihkan meja dan laci kasir, membersihkan 

area lantai 2, membersihkan meja potong, chiller, 

freezer, toilet dan teras depan 

sudah diajarkan supaya 
dibersihkan 

 

✓ 

Melakukan pembukuan sales, visit, komunikasi, 

form (aktivitas, kebersihan, uang modal, close shift 

kasir, bukti penerimaan barang) 

sudah diajarkan supaya tidak lupa 
administrasi toko 

 

✓ 
Menghitung uang yang akan disetorkan dan mengisi 

form setoran ke bank 

sudah diajarkan supaya bisa isi 
form dan validasi 

 

3. METODE PELATIHAN 

Beri tanda (v) pada kotak yang Sdr anggap sesuai. Penjelasan: 

Metode pelatihan yang diberikan kepada saya yaitu: 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan tentang 

memakai baju berwarna putih lengan pendek dan 

celana bahan berwarna hitam 

efektif, menggunakan seragam 
yang ditentukan 

 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan tentang 

memakai kaus kaki hitam dan sepatu pantofel saat 

bekerja 

efektif, menggunakan seragam 
yang ditentukan 

 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan untuk 

membukakan pintu, memberi salam, memberikan 

keranjang, menawarkan produk dan  bantuan kepada 

customer yang datang 

efektif, memberikan standar 
pelayanan kepada customer 

 

✓ Presentasi di kelas yang menjelaskan untuk efektif, memberikan kenyaman, 



 

   

menawarkan pembuatan member, menkonfirmasi 

ulang item belanjaan, mengulang jumlah uang yang 

harus dibayarkan, dan menawarkan metode 

pembayaran saat melakukan transaksi di kasir 

agar tidak salah 

 

✓ 

Presentasi di kelas untuk melayani konsumen yang 

memesan barang melalui telepon dengan minimal 

pembelanjaan Rp 50.000 

efektif, lebih efektif praktek saat 
ada order 

 

✓ 

Langsung praktek untuk mengecek stok barang di 

toko dan melakukan pemesanan via email ke 

Gudang 

belum ada pelatihan order via 
email,  via Whatsapp grup dan 
telpon karena barang urgent 
melalui area koordinator 

 

✓ 

Langsung praktek cek fisik dan jumlah barang yang 

datang dari gudang serta melakukan receive barang 

ke komputer 

Cuma penjelasan dikelas 

 

 

✓ 

Presentasi di kelas untuk membersihkan  barang 

yang datang dari Gudang, melakukan penataan 

sesuai planogram, dan barang yang exp lebih pendek 

ditata di depan 

efektif, agar bisa merapikan toko 
dan membersihkan barang yang 
datang 

 

✓ 

Presentasi di kelas untuk membersihkan meja dan 

laci kasir, membersihkan area lantai 2, 

membersihkan meja potong, chiller, freezer, toilet 

dan teras depan 

yes, agar toko bersih 

 

✓ 

Langsung praktek cara melakukan pembukuan sales, 

visit, komunikasi, form (aktivitas, kebersihan, uang 

modal, close shift kasir, bukti penerimaan barang) 

efektif, agar  tidak salah saat 
pembukuan 

 

✓ 
Langsung praktek yaitu cara menghitung uang yang 

akan disetorkan dan mengisi form setoran ke bank 

yup, agar langsung bisa 
menyetorkan ke bank 

 



 

   

KUESIONER PERSEPSI KARYAWAN FOOD ADVISOR TERHADAP 

PELAKSANAAN PELATIHAN DI PT PRIMAFOOD INTERNATIONAL 

CABANG SEMARANG 

 

Nama   : Vani Eka P 

Usia  : 19 

Jenis Kelamin : P / W 

  

 

1. MATERI PELATIHAN 

Beri tanda (v) pada kotak yang Sdr anggap sesuai. Penjelasan: 

Saya diberikan materi pelatihan untuk: 

✓ 
Memakai baju berwarna putih lengan pendek dan 

celana bahan berwarna hitam 

iya karna agar bisa membedakan 
antara karyawan tetap dengan 
training 

✓ 
Memakai kaus kaki hitam dan sepatu pantofel saat 

bekerja 

iya karna agat terlihat rapi dan 
rajin 

 

✓ 

Membukakan pintu, memberi salam, memberikan 

keranjang, menawarkan produk dan  bantuan kepada 

customer yang datang 

iya perlu karna itu sudah bentuk 
pelayanan yang diberikan ke 
pelanggan 

 

✓ 

Menawarkan pembuatan member, menkonfirmasi 

ulang item belanjaan, mengulang jumlah uang yang 

harus dibayarkan 

iya perlu untuk menarik perhatian 
pelanggan dan  
untuk mengurangi kesalahan 
transaksi 

✓ 
Menawarkan metode pembayaran saat melakukan 

transaksi di kasir 

iya karena agar tidak terjadi 
kesalahan dan pembayaran tunai/ 
non tunai 

✓ 
Melayani konsumen yang memesan barang melalui 

telepon dengan minimal pembelanjaan Rp 50.000 

iya perlu karena salah satu bentuk 
pelayanan prima kepada 
pelanggan 

✓ 
Mengecek stok barang di toko dan melakukan 

pemesanan via email ke Gudang 

iya perlu agar tidak terjadi 
overload stok saat pengiriman 

✓ Cek fisik dan jumlah barang yang datang dari iya perlu agar tidak terjadi plus/ 
minus pada barang 



 

   

Gudang serta melakukan receive barang ke 

komputer  

✓ 

Membersihkan  barang yang datang dari Gudang, 

melakukan penataan sesuai planogram, dan barang 

yang exp lebih pendek ditata di depan  

iya perlu agar yang mendekati 
expired date supaya cepat terjual 
dan terlihat rapi 

✓ 

Membersihkan meja dan laci kasir, membersihkan 

area lantai 2, membersihkan meja potong, chiller, 

freezer, toilet dan teras depan 

iya perlu agar terlihat rapi dan 
bersih 

✓ 

Melakukan pembukuan sales, visit, komunikasi, 

form (aktivitas, kebersihan, uang modal, close shift 

kasir, bukti penerimaan barang)  

iya perlu agar aktivitas terjadwal 
dengan tertib 

✓ 
Menghitung uang yang akan disetorkan dan mengisi 

form setoran ke bank 

iya perlu agar tidak terjadi selisih 
saat setoran 

2. TRAINER/ PEMATERI 

Beri tanda (v) pada kotak yang Sdr anggap sesuai. Penjelasan: 

Trainer memberikan pengarahan untuk: 

✓ 

Berpakaian rapi dengan menggunakan baju 

berwarna putih lengan pendek dan celana bahan 

berwarna hitam 

iya sudah diberikan pengarahan 

 

✓ 
Memakai kaus kaki hitam dan sepatu pantofel saat 

bekerja 

iya sudah diberikan pengarahan 

 

✓ 

Membukakan pintu, memberi salam, memberikan 

keranjang, menawarkan produk dan  bantuan kepada 

customer yang datang 

iya sudah diberikan pengarahan 

 

✓ 

Menawarkan pembuatan member, menkonfirmasi 

ulang item belanjaan, mengulang jumlah uang yang 

harus dibayarkan, dan menawarkan metode 

pembayaran saat melakukan transaksi di kasir 

iya sudah diberikan pengajaran 
sesuai SOP 

 

✓ 
Melayani konsumen yang memesan barang melalui 

telepon dengan minimal pembelanjaan Rp 50.000 

iya sudah diberikan pengajaran 
sesuai SOP 

 



 

   

✓ 
Mengecek stok barang di toko dan melakukan 

pemesanan via email ke Gudang 

iya sudah diberikan pengajaran 

 

✓ 
Cek fisik dan jumlah barang yang datang dari 

gudang serta melakukan receive barang ke komputer 

iya sudah diberikan pengajaran 

 

✓ 

Membersihkan  barang yang datang dari Gudang, 

melakukan penataan sesuai planogram, dan barang 

yang exp lebih pendek ditata di depan 

iya sudah diberikan pengajaran 
sesuai SOP 

 

✓ 

Membersihkan meja dan laci kasir, membersihkan 

area lantai 2, membersihkan meja potong, chiller, 

freezer, toilet dan teras depan 

iya sudah diberikan pengajaran 
sesuai SOP 

 

✓ 

Melakukan pembukuan sales, visit, komunikasi, 

form (aktivitas, kebersihan, uang modal, close shift 

kasir, bukti penerimaan barang) 

iya sudah diberikan pengajaran 

 

✓ 
Menghitung uang yang akan disetorkan dan mengisi 

form setoran ke bank 

iya sudah diberikan pengajaran 

 

3. METODE PELATIHAN 

Beri tanda (v) pada kotak yang Sdr anggap sesuai. Penjelasan: 

Metode pelatihan yang diberikan kepada saya yaitu: 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan tentang 

memakai baju berwarna putih lengan pendek dan 

celana bahan berwarna hitam 

efektif, bisa langsung dipahami 
untuk berpakaian rapi 

 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan tentang 

memakai kaus kaki hitam dan sepatu pantofel saat 

bekerja 

efektif, bisa langsung dipahami  

 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan untuk 

membukakan pintu, memberi salam, memberikan 

keranjang, menawarkan produk dan  bantuan kepada 

customer yang datang 

efektif, sebagai standar pelayanan 
di toko 

 

✓ 
Presentasi di kelas yang menjelaskan untuk 

menawarkan pembuatan member, menkonfirmasi 

efektif, sebagai standar pelayanan 
di toko 

 



 

   

ulang item belanjaan, mengulang jumlah uang yang 

harus dibayarkan, dan menawarkan metode 

pembayaran saat melakukan transaksi di kasir 

✓ 

Presentasi di kelas untuk melayani konsumen yang 

memesan barang melalui telepon dengan minimal 

pembelanjaan Rp 50.000 

efektif, memahami dengan 
dijelaskan saat di kelas 

 

✓ 

Langsung praktek untuk mengecek stok barang di 

toko dan melakukan pemesanan via email ke 

Gudang 

efektif, karena langsung mencoba 
melakukan manajemen barang 

 

✓ 

Langsung praktek cek fisik dan jumlah barang yang 

datang dari gudang serta melakukan receive barang 

ke komputer 

efektif, langsung cek agar tidak 
salah 

 

✓ 

Presentasi di kelas untuk membersihkan  barang 

yang datang dari Gudang, melakukan penataan 

sesuai planogram, dan barang yang exp lebih pendek 

ditata di depan 

efektif, memahami apa yang harus 
dilakukan di toko 

 

✓ 

Presentasi di kelas untuk membersihkan meja dan 

laci kasir, membersihkan area lantai 2, 

membersihkan meja potong, chiller, freezer, toilet 

dan teras depan 

efektif memahami apa yang harus 
di bersihkan 

 

✓ 

Langsung praktek cara melakukan pembukuan sales, 

visit, komunikasi, form (aktivitas, kebersihan, uang 

modal, close shift kasir, bukti penerimaan barang) 

efektif, mengetahui cara 
administrasi toko 

 

✓ 
Langsung praktek yaitu cara menghitung uang yang 

akan disetorkan dan mengisi form setoran ke bank 

efektif mengetahui cara isi form 
agar bisa menyetor 

 



 

   

KUESIONER PERSEPSI KARYAWAN FOOD ADVISOR TERHADAP 

PELAKSANAAN PELATIHAN DI PT PRIMAFOOD INTERNATIONAL 

CABANG SEMARANG 

 

Nama   : Hadi 

Usia  : 22 

Jenis Kelamin : P / W 

  

1. MATERI PELATIHAN 

Beri tanda (v) pada kotak yang Sdr anggap sesuai. Penjelasan: 

Saya diberikan materi pelatihan untuk: 

✓ 
Memakai baju berwarna putih lengan pendek dan 

celana bahan berwarna hitam 

agar rapi dan bersih 

 

✓ 
Memakai kaus kaki hitam dan sepatu pantofel saat 

bekerja 

iya 

 

✓ 

Membukakan pintu, memberi salam, memberikan 

keranjang, menawarkan produk dan  bantuan kepada 

customer yang datang 

agar pelanggan nyaman 

 

✓ 

Menawarkan pembuatan member, menkonfirmasi 

ulang item belanjaan, mengulang jumlah uang yang 

harus dibayarkan 

iya member port dan  untuk 
memastikan 

 

✓ 
Menawarkan metode pembayaran saat melakukan 

transaksi di kasir 

untuk memberikan cara bayar 

 

✓ 
Melayani konsumen yang memesan barang melalui 

telepon dengan minimal pembelanjaan Rp 50.000 

iya minimal Rp 50.000  

 

✓ 
Mengecek stok barang di toko dan melakukan 

pemesanan via email ke Gudang 

agar stok terjaga 

 

✓ 

Cek fisik dan jumlah barang yang datang dari 

Gudang serta melakukan receive barang ke 

komputer  

iya agar stok sama  

 



 

   

✓ 

Membersihkan  barang yang datang dari Gudang, 

melakukan penataan sesuai planogram, dan barang 

yang exp lebih pendek ditata di depan  

agar besih dan enak dipandang 

 

✓ 

Membersihkan meja dan laci kasir, membersihkan 

area lantai 2, membersihkan meja potong, chiller, 

freezer, toilet dan teras depan 

agar besih  

 

✓ 

Melakukan pembukuan sales, visit, komunikasi, 

form (aktivitas, kebersihan, uang modal, close shift 

kasir, bukti penerimaan barang)  

agar tertib admin (rapi 
pembukuannya) 

 

✓ 
Menghitung uang yang akan disetorkan dan mengisi 

form setoran ke bank 

agar tidak selisih 

 

2. TRAINER/ PEMATERI 

Beri tanda (v) pada kotak yang Sdr anggap sesuai. Penjelasan: 

Trainer memberikan pengarahan untuk: 

✓ 

Berpakaian rapi dengan menggunakan baju 

berwarna putih lengan pendek dan celana bahan 

berwarna hitam 

Iya 

✓ 
Memakai kaus kaki hitam dan sepatu pantofel saat 

bekerja 
iya 

✓ 

Membukakan pintu, memberi salam, memberikan 

keranjang, menawarkan produk dan  bantuan kepada 

customer yang datang 

iya supaya nyaman 

 

✓ 

Menawarkan pembuatan member, menkonfirmasi 

ulang item belanjaan, mengulang jumlah uang yang 

harus dibayarkan, dan menawarkan metode 

pembayaran saat melakukan transaksi di kasir 

iya saat ini sudah ada metode 
pembayaran seperti go pay 

 

✓ 
Melayani konsumen yang memesan barang melalui 

telepon dengan minimal pembelanjaan Rp 50.000 

iya konsumen yang rumahnya 
dekat toko 

 

✓ 
Mengecek stok barang di toko dan melakukan 

pemesanan via email ke Gudang 

agar balance 

 



 

   

✓ 
Cek fisik dan jumlah barang yang datang dari 

gudang serta melakukan receive barang ke komputer 

agar stok sama 

 

✓ 

Membersihkan  barang yang datang dari Gudang, 

melakukan penataan sesuai planogram, dan barang 

yang exp lebih pendek ditata di depan 

agar rapi 

 

✓ 

Membersihkan meja dan laci kasir, membersihkan 

area lantai 2, membersihkan meja potong, chiller, 

freezer, toilet dan teras depan 

bersih 

 

✓ 

Melakukan pembukuan sales, visit, komunikasi, 

form (aktivitas, kebersihan, uang modal, close shift 

kasir, bukti penerimaan barang) 

agar saat diperiksa mudah 
menjawab 

 

✓ 
Menghitung uang yang akan disetorkan dan mengisi 

form setoran ke bank 

agar tidak selisih saat diperiksa 
mudah menjawab 

3. METODE PELATIHAN 

Beri tanda (v) pada kotak yang Sdr anggap sesuai. Penjelasan: 

Metode pelatihan yang diberikan kepada saya yaitu: 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan tentang 

memakai baju berwarna putih lengan pendek dan 

celana bahan berwarna hitam 

iya supaya memakai seragam 
sesuai 

 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan tentang 

memakai kaus kaki hitam dan sepatu pantofel saat 

bekerja 

iya supaya memakai seragam 
sesuai 

 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan untuk 

membukakan pintu, memberi salam, memberikan 

keranjang, menawarkan produk dan  bantuan kepada 

customer yang datang 

iya diajarkan di kelas untuk 
standar pelayanan 

 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan untuk 

menawarkan pembuatan member, menkonfirmasi 

ulang item belanjaan, mengulang jumlah uang yang 

harus dibayarkan, dan menawarkan metode 

iya diajarkan di kelas untuk 
standar penawaran 

 



 

   

pembayaran saat melakukan transaksi di kasir 

✓ 

Presentasi di kelas untuk melayani konsumen yang 

memesan barang melalui telepon dengan minimal 

pembelanjaan Rp 50.000 

iya sebagai layanan tambahan 

 

X 

Langsung praktek untuk mengecek stok barang di 

toko dan melakukan pemesanan via email ke 

Gudang 

diajarin tapi via wa 

 

✓ 

Langsung praktek cek fisik dan jumlah barang yang 

datang dari gudang serta melakukan receive barang 

ke komputer 

iya diajarkan langsung agar paham 

 

 

✓ 

Presentasi di kelas untuk membersihkan  barang 

yang datang dari Gudang, melakukan penataan 

sesuai planogram, dan barang yang exp lebih pendek 

ditata di depan 

iya diajarkan di kelas supaya tahu 
yang harus dikerjakan saat barang 
datang 

 

✓ 

Presentasi di kelas untuk membersihkan meja dan 

laci kasir, membersihkan area lantai 2, 

membersihkan meja potong, chiller, freezer, toilet 

dan teras depan 

iya sebagai bentuk pemeliharaan 
toko 

 

✓ 

Langsung praktek cara melakukan pembukuan sales, 

visit, komunikasi, form (aktivitas, kebersihan, uang 

modal, close shift kasir, bukti penerimaan barang) 

iya langsung diajarin cara 
pengisian buku admin suaya jelas 
pembukuannya 

 

✓ 
Langsung praktek yaitu cara menghitung uang yang 

akan disetorkan dan mengisi form setoran ke bank 

iya langsung diajarin cara isi form 
agar tidak salah saat menyetor 

 



 

   

KUESIONER PERSEPSI KARYAWAN FOOD ADVISOR TERHADAP 

PELAKSANAAN PELATIHAN DI PT PRIMAFOOD INTERNATIONAL 

CABANG SEMARANG 

 

Nama   : Monic 

Usia  : 22 

Jenis Kelamin : P / W 

  

1. MATERI PELATIHAN 

Beri tanda (v) pada kotak yang Sdr anggap sesuai. Penjelasan: 

Saya diberikan materi pelatihan untuk: 

✓ 
Memakai baju berwarna putih lengan pendek dan 

celana bahan berwarna hitam 

sebagai standar minimal bekerja 

 

✓ 
Memakai kaus kaki hitam dan sepatu pantofel saat 

bekerja 

untuk kerapian 

 

✓ 

Membukakan pintu, memberi salam, memberikan 

keranjang, menawarkan produk dan  bantuan kepada 

customer yang datang 

standar sebagai pelayanan yang 
baik kepada customer 

 

✓ 

Menawarkan pembuatan member, menkonfirmasi 

ulang item belanjaan, mengulang jumlah uang yang 

harus dibayarkan 

salah satu produk pfm dan  
untuk meminimalisir terjadinya 
kesalahan 
 

✓ 
Menawarkan metode pembayaran saat melakukan 

transaksi di kasir 

perlu karena beberapa pelanggan 
membayar dengan kartu 

✓ 
Melayani konsumen yang memesan barang melalui 

telepon dengan minimal pembelanjaan Rp 50.000 

untuk excellent service 

 

X 
Mengecek stok barang di toko dan melakukan 

pemesanan via email ke Gudang 

memastikan barang ada / tidak 
lewat hp WA 

✓ 

Cek fisik dan jumlah barang yang datang dari 

Gudang serta melakukan receive barang ke 

komputer  

sebagai standar yang ada di 
primafood  

 



 

   

✓ 

Membersihkan  barang yang datang dari Gudang, 

melakukan penataan sesuai planogram, dan barang 

yang exp lebih pendek ditata di depan  

sesuai standar jadi harus di 
jelaskan 

 

✓ 

Membersihkan meja dan laci kasir, membersihkan 

area lantai 2, membersihkan meja potong, chiller, 

freezer, toilet dan teras depan 

standar kerapian dan kebersihan 

 

✓ 

Melakukan pembukuan sales, visit, komunikasi, 

form (aktivitas, kebersihan, uang modal, close shift 

kasir, bukti penerimaan barang)  

supaya administrasi rapi 

 

✓ 
Menghitung uang yang akan disetorkan dan mengisi 

form setoran ke bank 

meminimalisir kesalahan perlu 
dihitung sebelum disetor 

2. TRAINER/ PEMATERI 

Beri tanda (v) pada kotak yang Sdr anggap sesuai. Penjelasan: 

Trainer memberikan pengarahan untuk: 

✓ 

Berpakaian rapi dengan menggunakan baju 

berwarna putih lengan pendek dan celana bahan 

berwarna hitam 

agar terlihat rapi dan sopan  

 

✓ 
Memakai kaus kaki hitam dan sepatu pantofel saat 

bekerja 

agar terlihat rapi dan sopan  

 

✓ 

Membukakan pintu, memberi salam, memberikan 

keranjang, menawarkan produk dan  bantuan kepada 

customer yang datang 

karena standar service yang baik 

 

✓ 

Menawarkan pembuatan member, menkonfirmasi 

ulang item belanjaan, mengulang jumlah uang yang 

harus dibayarkan, dan menawarkan metode 

pembayaran saat melakukan transaksi di kasir 

sebagai standar penawaran 

 

✓ 
Melayani konsumen yang memesan barang melalui 

telepon dengan minimal pembelanjaan Rp 50.000 

perlu standar toko minimal 
dielaskan trainer agar tidak salah 

 

X 
Mengecek stok barang di toko dan melakukan 

pemesanan via email ke Gudang 

tidak perlu karena serngnya 
semua dilakukan via hp (wa) 

 



 

   

✓ 
Cek fisik dan jumlah barang yang datang dari 

gudang serta melakukan receive barang ke komputer 

perlu unutuk meminimalisir 
kesalahan barang yang masuk 

✓ 

Membersihkan  barang yang datang dari Gudang, 

melakukan penataan sesuai planogram, dan barang 

yang exp lebih pendek ditata di depan 

agar bersih dan rapi 

 

✓ 

Membersihkan meja dan laci kasir, membersihkan 

area lantai 2, membersihkan meja potong, chiller, 

freezer, toilet dan teras depan 

agar rapi, besih konsumen 
nyaman 

 

✓ 

Melakukan pembukuan sales, visit, komunikasi, 

form (aktivitas, kebersihan, uang modal, close shift 

kasir, bukti penerimaan barang) 

perlu agar bisa tertib administrasi 

 

✓ 
Menghitung uang yang akan disetorkan dan mengisi 

form setoran ke bank 

perlu supaya tidak salah saat 
menyetor 

 

3. METODE PELATIHAN 

Beri tanda (v) pada kotak yang Sdr anggap sesuai. Penjelasan: 

Metode pelatihan yang diberikan kepada saya yaitu: 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan tentang 

memakai baju berwarna putih lengan pendek dan 

celana bahan berwarna hitam 

kerapian dan sopan 

 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan tentang 

memakai kaus kaki hitam dan sepatu pantofel saat 

bekerja 

untuk kerapian 

 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan untuk 

membukakan pintu, memberi salam, memberikan 

keranjang, menawarkan produk dan  bantuan kepada 

customer yang datang 

standar excelent service 

 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan untuk 

menawarkan pembuatan member, menkonfirmasi 

ulang item belanjaan, mengulang jumlah uang yang 

harus dibayarkan, dan menawarkan metode 

standar penawaran 

 



 

   

pembayaran saat melakukan transaksi di kasir 

✓ 

Presentasi di kelas untuk melayani konsumen yang 

memesan barang melalui telepon dengan minimal 

pembelanjaan Rp 50.000 

ya dijelaskan agar konsumen 
melakukan pembelian minimal 

 

X 

Langsung praktek untuk mengecek stok barang di 

toko dan melakukan pemesanan via email ke 

Gudang 

*belum diajarin lewat email 

 

✓ 

Langsung praktek cek fisik dan jumlah barang yang 

datang dari gudang serta melakukan receive barang 

ke komputer 

untuk mengetahui penjelasan 
sudah dipahami 

 

 

✓ 

Presentasi di kelas untuk membersihkan  barang 

yang datang dari Gudang, melakukan penataan 

sesuai planogram, dan barang yang exp lebih pendek 

ditata di depan 

iya untuk mengetahui 
pemahaman dan penjelasan 

 

✓ 

Presentasi di kelas untuk membersihkan meja dan 

laci kasir, membersihkan area lantai 2, 

membersihkan meja potong, chiller, freezer, toilet 

dan teras depan 

ya, perlu untuk mengetahui 
pemahaman dari penjelasan 

 

✓ 

Langsung praktek cara melakukan pembukuan sales, 

visit, komunikasi, form (aktivitas, kebersihan, uang 

modal, close shift kasir, bukti penerimaan barang) 

perlu, mengetahui pemahaman 
dari penjelasan 

 

✓ 
Langsung praktek yaitu cara menghitung uang yang 

akan disetorkan dan mengisi form setoran ke bank 

perlu, untuk mengetahui 
pemahaman 

 



 

   

KUESIONER PERSEPSI KARYAWAN FOOD ADVISOR TERHADAP 

PELAKSANAAN PELATIHAN DI PT PRIMAFOOD INTERNATIONAL 

CABANG SEMARANG 

 

Nama   : Novita  

Usia  : 24 

Jenis Kelamin : P / W 

1. MATERI PELATIHAN 

Beri tanda (v) pada kotak yang Sdr anggap sesuai. Penjelasan: 

Saya diberikan materi pelatihan untuk: 

✓ 
Memakai baju berwarna putih lengan pendek dan 

celana bahan berwarna hitam 

sesuai sop perusahaan 

 

✓ 
Memakai kaus kaki hitam dan sepatu pantofel saat 

bekerja 

sesuai sop perusahaan 

 

✓ 

Membukakan pintu, memberi salam, memberikan 

keranjang, menawarkan produk dan  bantuan kepada 

customer yang datang 

pelatihan apabila bertemu 
customer 

 

✓ 

Menawarkan pembuatan member, menkonfirmasi 

ulang item belanjaan, mengulang jumlah uang yang 

harus dibayarkan 

karena di toko juga harus 
menawarkan dan  
secara otomatis di toko harus 
seperti ini 

✓ 
Menawarkan metode pembayaran saat melakukan 

transaksi di kasir 

ada beberapa metode 
pembayaran di toko tunai/ non 
tunai 

✓ 
Melayani konsumen yang memesan barang melalui 

telepon dengan minimal pembelanjaan Rp 50.000 

penambahan sales 

 

✓ 
Mengecek stok barang di toko dan melakukan 

pemesanan via email ke Gudang 

jangan sampai ditoko kosong 

 

✓ 

Cek fisik dan jumlah barang yang datang dari 

Gudang serta melakukan receive barang ke 

komputer  

karena apabila tidak dilakukan dan 
barang rusak maka ditanggung 
toko 

 

✓ Membersihkan  barang yang datang dari Gudang, salah satu manajemen barang 



 

   

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 

kebersihan yang diharuskan 

 

✓ 

Melakukan pembukuan sales, visit, komunikasi, 

form (aktivitas, kebersihan, uang modal, close shift 

kasir, bukti penerimaan barang)  

administrasi sangat penting 

 

✓ 
Menghitung uang yang akan disetorkan dan mengisi 

form setoran ke bank 

untuk serah terima dan validasi di 
toko 

2. TRAINER/ PEMATERI 

Beri tanda (v) pada kotak yang Sdr anggap sesuai. Penjelasan: 

Trainer memberikan pengarahan untuk: 

✓ 

Berpakaian rapi dengan menggunakan baju 

berwarna putih lengan pendek dan celana bahan 

berwarna hitam 

standar penampilan perusahaan 

 

✓ 
Memakai kaus kaki hitam dan sepatu pantofel saat 

bekerja 

standar penampilan perusahaan 

 

✓ 

Membukakan pintu, memberi salam, memberikan 

keranjang, menawarkan produk dan  bantuan kepada 

customer yang datang 

SOP service excellent dan bentuk 
pelayanan 

 

✓ 

Menawarkan pembuatan member, menkonfirmasi 

ulang item belanjaan, mengulang jumlah uang yang 

harus dibayarkan, dan menawarkan metode 

pembayaran saat melakukan transaksi di kasir 

meningkatkan service 

 

✓ 
Melayani konsumen yang memesan barang melalui 

telepon dengan minimal pembelanjaan Rp 50.000 

salah satu bentuk layanan 
tambahan 

✓ 
Mengecek stok barang di toko dan melakukan 

pemesanan via email ke Gudang 

bentuk manajemen inventory 

 

✓ Cek fisik dan jumlah barang yang datang dari SOP yang memang seharusnya 
dilakukan 



 

   

gudang serta melakukan receive barang ke komputer  

✓ 

Membersihkan  barang yang datang dari Gudang, 

melakukan penataan sesuai planogram, dan barang 

yang exp lebih pendek ditata di depan 

SOP manajemen inventory dan 
kebersihan 

 

✓ 

Membersihkan meja dan laci kasir, membersihkan 

area lantai 2, membersihkan meja potong, chiller, 

freezer, toilet dan teras depan 

agar tidak menimbulkan bau 

 

✓ 

Melakukan pembukuan sales, visit, komunikasi, 

form (aktivitas, kebersihan, uang modal, close shift 

kasir, bukti penerimaan barang) 

tertib administrasi yang harus 
dijalankan 

 

✓ 
Menghitung uang yang akan disetorkan dan mengisi 

form setoran ke bank 

serah terima dan validasi yang 
harus dijalankan agar tidak selisih 

3. METODE PELATIHAN 

Beri tanda (v) pada kotak yang Sdr anggap sesuai. Penjelasan: 

Metode pelatihan yang diberikan kepada saya yaitu: 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan tentang 

memakai baju berwarna putih lengan pendek dan 

celana bahan berwarna hitam 

iya, sebagai standar grooming 

 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan tentang 

memakai kaus kaki hitam dan sepatu pantofel saat 

bekerja 

iya, sebagai standar grooming 

 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan untuk 

membukakan pintu, memberi salam, memberikan 

keranjang, menawarkan produk dan  bantuan kepada 

customer yang datang 

iya, sebagai standar pelayanan 

 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan untuk 

menawarkan pembuatan member, menkonfirmasi 

ulang item belanjaan, mengulang jumlah uang yang 

harus dibayarkan, dan menawarkan metode 

pembayaran saat melakukan transaksi di kasir 

iya, sebagai standar pelayanan 

 



 

   

✓ 

Presentasi di kelas untuk melayani konsumen yang 

memesan barang melalui telepon dengan minimal 

pembelanjaan Rp 50.000 

bentuk layanan tambahan 

 

✓ 

Langsung praktek untuk mengecek stok barang di 

toko dan melakukan pemesanan via email ke 

Gudang 

bentuk pemeliharaan / 
manajemen barang 

 

✓ 

Langsung praktek cek fisik dan jumlah barang yang 

datang dari gudang serta melakukan receive barang 

ke komputer 

iya, agar tidak ada kesalahan saat 
penerimaan barang 

 

 

✓ 

Presentasi di kelas untuk membersihkan  barang 

yang datang dari Gudang, melakukan penataan 

sesuai planogram, dan barang yang exp lebih pendek 

ditata di depan 

agar lebih memahami apa saja 
yang seharusnya dikerjakan di 
toko 

 

✓ 

Presentasi di kelas untuk membersihkan meja dan 

laci kasir, membersihkan area lantai 2, 

membersihkan meja potong, chiller, freezer, toilet 

dan teras depan 

agar lebih memahami kebersihan 
toko dan agar barang - barang di 
toko tetap terjaga 

 

✓ 

Langsung praktek cara melakukan pembukuan sales, 

visit, komunikasi, form (aktivitas, kebersihan, uang 

modal, close shift kasir, bukti penerimaan barang) 

agar memahami cara pengisian 
buku administrasi 

 

✓ 
Langsung praktek yaitu cara menghitung uang yang 

akan disetorkan dan mengisi form setoran ke bank 

agar lebih memahami cara 
pengisian bukti setoran 

 

 



 

   

LAMPIRAN 2:  

KUESIONER PERSEPSI KARYAWAN CANVASSER TERHADAP 

PELAKSANAAN PELATIHAN DI PT PRIMAFOOD INTERNATIONAL 

CABANG SEMARANG 

 

Nama   : Taufiq Ilham nugroho 

Usia  : 27 

Jenis Kelamin : P / W 

  

1. MATERI PELATIHAN 

Beri tanda (v) pada kotak yang Sdr anggap sesuai. Penjelasan: 

Saya diberikan materi pelatihan untuk: 

✓ 
Memakai baju berwarna putih lengan pendek dan 

celana bahan berwarna hitam 

iya, karena sesuai SOP standar 
pakaian untuk yang training 

✓ 
Memakai kaus kaki hitam dan sepatu pantofel saat 

bekerja 

iya, karena sesuai SOP standar 
pakaian untuk yang training 

✓ 

Pengenalan toko, menawarkan produk yang dibawa 

(ayam frozen, sosis, telur, bumbu) di rumah – rumah 

dan tempat makan di sekitar toko 

iya, karena sesuai prosedur, bisa 
menawarkan ke konsumen 

 

✓ 
Menghimpun informasi daftar nama warga untuk 

event demo masak di perumahan sekitar toko 

iya, karena sesuai SOP, supaya 
punya data-data customer 

 

✓ 
Mengisi form terkait melakukan penyetoran uang ke 

bank setiap hari 

iya, karena sesuai SOP, untuk bisa 
menyetorkan uang 

✓ 

Membersihkan meja kasir, laci kasir, area lantai 2, 

area meja potong, chiller, freezer, toilet dan teras 

depan 

iya, karena sesuai SOP, supaya 
toko bersih dan nyaman 

 

✓ 
Mencatat penjualan yang didapatkan diluar toko di 

buku / form kanvas 

iya, karena sesuai SOP, untuk 
catatan penjualan 

✓ Menggambarkan denah lingkungan sekitar toko iya, karena sesuai SOP untuk 
menaikkan sales toko 



 

   

untuk  mengetahui sasaran penjualan (mapping 

area) 

 

2. TRAINER/ PEMATERI 

Beri tanda (v) pada kotak yang Sdr anggap sesuai. Penjelasan: 

Trainer memberikan pengarahan untuk: 

✓ 

Berpakaian rapi dengan menggunakan baju 

berwarna putih lengan pendek dan celana bahan 

berwarna hitam 

sesuai SOP perusahaan supaya 
tidak salah pakaian 

 

✓ 
Memakai kaus kaki hitam dan sepatu pantofel saat 

bekerja 

sesuai SOP perusahaan supaya 
tidak salah pakaian sesuai aturan 

✓ Melakukan penjualan di rumah-rumah sekitar toko sesuai SOP agar bisa menjualkan 
produk 

✓ 
Menghimpun informasi daftar nama warga untuk 

event demo masak di perumahan sekitar toko 

sesuai SOP supaya bisa tahu apa 
saja yang di data 

✓ 
Melakukan setoran penjualan toko ke bank saat 

pergantian shift kerja 

sesuai SOP agar bisa menyetorkan 
uang  

✓ 

Membersihkan meja kasir, laci kasir, area lantai 2, 

area meja potong, chiller, freezer, toilet dan teras 

depan 

sesuai SOP agar sadar kebersihan 
untuk konsumen nyaman 

✓ 
Mencatat penjualan yang didapatkan diluar toko  di 

buku / form kanvas 

sesuai SOP supaya tercatat bukti 
transaksi 

✓ 

Menggambarkan denah lingkungan sekitar toko 

untuk  mengetahui sasaran penjualan (mapping 

area) 

sesuai SOP supaya tahu sasaran 
penjualan mana saja 



 

   

 

3. METODE PELATIHAN 

Beri tanda (v) pada kotak yang Sdr anggap sesuai. Penjelasan: 

Metode pelatihan yang diberikan kepada saya yaitu: 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan tentang 

memakai baju berwarna putih lengan pendek dan 

celana bahan berwarna hitam 

iya agar bisa diterapkan ditoko 
tidak asal pakai seragam 

 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan tentang 

memakai kaus kaki hitam dan sepatu pantofel saat 

bekerja 

iya agar bisa diterapkan ditoko 
tidak asal pakai seragam 

 

✓ 
Presentasi di kelas yang menjelaskan penjualan di 

rumah - rumah sekitar toko 

agar bisa diterapkan saat jualan 

 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan cara 

menghimpun informasi daftar nama warga untuk 

event demo masak di perumahan sekitar toko 

iya agar karyawan mampu 
mengejar sales 

 

✓ 
Langsung praktek cara melakukan setoran penjualan 

toko ke bank saat pergantian shift kerja 

sesuai SOP 

 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan untuk 

membersihkan meja kasir, laci kasir, area lantai 2, 

area meja potong, chiller, freezer, toilet dan teras 

depan 

iya, sesuai SOP 

 

✓ 
Langsung praktek cara mencatat penjualan yang 

didapatkan diluar toko  di buku / form kanvas 

iya sesuai SOP 

 

 

X 

Langsung praktek cara menggambarkan denah 

lingkungan sekitar toko untuk  mengetahui sasaran 

penjualan (mapping area) 

diajarkan praktek jual hanya di 
perumahan sekitar toko saja 

 

 

 

 

 

 



 

   

KUESIONER PERSEPSI KARYAWAN CANVASSER TERHADAP 

PELAKSANAAN PELATIHAN DI PT PRIMAFOOD INTERNATIONAL 

CABANG SEMARANG 

 

Nama   : Melly 

Usia  : 23 

Jenis Kelamin : P / W 

  

1. MATERI PELATIHAN 

Beri tanda (v) pada kotak yang Sdr anggap sesuai. Penjelasan: 

Saya diberikan materi pelatihan untuk: 

✓ 
Memakai baju berwarna putih lengan pendek dan 

celana bahan berwarna hitam 

untuk membedakan dengan 
karyawan lama 

✓ 
Memakai kaus kaki hitam dan sepatu pantofel saat 

bekerja 

terlihat rapi dan sopan 
 

✓ 

Pengenalan toko, menawarkan produk yang dibawa 

(ayam frozen, sosis, telur, bumbu) di rumah – rumah 

dan tempat makan di sekitar toko 

mencari target sales 

 

✓ 
Menghimpun informasi daftar nama warga untuk 

event demo masak di perumahan sekitar toko 

 
Memperkenalkan apa itu 
primafood 

✓ 
Mengisi form terkait melakukan penyetoran uang ke 

bank setiap hari 

menghindari selisih uang 
 

✓ 

Membersihkan meja kasir, laci kasir, area lantai 2, 

area meja potong, chiller, freezer, toilet dan teras 

depan 

terlihat rapi dan customer lebih 
menyukai 

 

✓ 
Mencatat penjualan yang didapatkan diluar toko di 

buku / form kanvas 

menghindari penggelapan barang 
 

✓ 

Menggambarkan denah lingkungan sekitar toko 

untuk  mengetahui sasaran penjualan (mapping 

area) 

untuk meningkatkan sales toko 

 



 

   

2. TRAINER/ PEMATERI 

Beri tanda (v) pada kotak yang Sdr anggap sesuai. Penjelasan: 

Trainer memberikan pengarahan untuk: 

✓ 

Berpakaian rapi dengan menggunakan baju 

berwarna putih lengan pendek dan celana bahan 

berwarna hitam 

terlihat rapi dan sopan 

 

✓ 
Memakai kaus kaki hitam dan sepatu pantofel saat 

bekerja 

terlihat rapi dan sopan 
 

✓ Melakukan penjualan di rumah-rumah sekitar toko terlihat rapi dan sopan 

✓ 
Menghimpun informasi daftar nama warga untuk 

event demo masak di perumahan sekitar toko 

terlihat rapi dan sopan, data base 
customernya 

✓ 
Melakukan setoran penjualan toko ke bank saat 

pergantian shift kerja 

terlihat rapi dan sopan, iya 
diajarkan 

✓ 

Membersihkan meja kasir, laci kasir, area lantai 2, 

area meja potong, chiller, freezer, toilet dan teras 

depan 

terlihat rapi dan sopan,  iya trainer 
memberikan pelatihan dan diberi 
arahan area yang dibersihkan 
 

✓ 
Mencatat penjualan yang didapatkan diluar toko  di 

buku / form kanvas 

iya agar tidak selisih dan terlihat 
rapi dan sopan  

✓ 

Menggambarkan denah lingkungan sekitar toko 

untuk  mengetahui sasaran penjualan (mapping 

area) 

diajarkan trainner mapping area 
dan terlihat rapi dan sopan 



 

   

 

3. METODE PELATIHAN 

Beri tanda (v) pada kotak yang Sdr anggap sesuai. Penjelasan: 

Metode pelatihan yang diberikan kepada saya yaitu: 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan tentang 

memakai baju berwarna putih lengan pendek dan 

celana bahan berwarna hitam 

terlihat rapi dan sopan 

 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan tentang 

memakai kaus kaki hitam dan sepatu pantofel saat 

bekerja 

terlihat rapi dan sopan 

 

✓ 
Presentasi di kelas yang menjelaskan penjualan di 

rumah - rumah sekitar toko 

sangat perlu agar mengetahui dan 
bisa berjualan 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan cara 

menghimpun informasi daftar nama warga untuk 

event demo masak di perumahan sekitar toko 

sangat perlu agar bisa digunakan 
untuk database 

 

✓ 
Langsung praktek cara melakukan setoran penjualan 

toko ke bank saat pergantian shift kerja 

sangat perlu, diberitahu cara 
menyetorkan supaya bisa 

 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan untuk 

membersihkan meja kasir, laci kasir, area lantai 2, 

area meja potong, chiller, freezer, toilet dan teras 

depan 

perlu untuk menjaga kondisi toko, 
diberitahu agar kebersihan toko 
dijaga 

 

✓ 
Langsung praktek cara mencatat penjualan yang 

didapatkan diluar toko  di buku / form kanvas 

sangat perlu, diberitahu cara 
mencatat dibuku kanvas agar 
tercatat 

 

✓ 

Langsung praktek cara menggambarkan denah 

lingkungan sekitar toko untuk  mengetahui sasaran 

penjualan (mapping area) 

ga pernah diajarin praktek jual ke 
rumah makan atau toko 

 

 

 

 

 

 



 

   

KUESIONER PERSEPSI KARYAWAN CANVASSER TERHADAP 

PELAKSANAAN PELATIHAN DI PT PRIMAFOOD INTERNATIONAL 

CABANG SEMARANG 

 

Nama   : Wahyu 

Usia  : 24 

Jenis Kelamin : P / W 

  

1. MATERI PELATIHAN 

Beri tanda (v) pada kotak yang Sdr anggap sesuai. Penjelasan: 

Saya diberikan materi pelatihan untuk: 

✓ 
Memakai baju berwarna putih lengan pendek dan 

celana bahan berwarna hitam 

iya perlu, selain membedakan 
training dan karyawan tetap itu 
sesuai SOP 
 

✓ 
Memakai kaus kaki hitam dan sepatu pantofel saat 

bekerja 

iya perlu, sesuai aturan SOP 
 

✓ 

Pengenalan toko, menawarkan produk yang dibawa 

(ayam frozen, sosis, telur, bumbu) di rumah – rumah 

dan tempat makan di sekitar toko 

iya agar masyarakat bisa lebih 
tahu produk - produk yang ada di 
pfm dan seperti apa pfm itu 

 

✓ 
Menghimpun informasi daftar nama warga untuk 

event demo masak di perumahan sekitar toko 

 
supaya kita bisa lebih intens ke 
warga saat ada demo maka perlu 
di monitor nomor telepon 

✓ 
Mengisi form terkait melakukan penyetoran uang ke 

bank setiap hari 

supaya kita bisa memantau dan 
merekap laporan penjualan dan 
validasi bank 

✓ 

Membersihkan meja kasir, laci kasir, area lantai 2, 

area meja potong, chiller, freezer, toilet dan teras 

depan 

perlu karena dengan begitu toko 
akan bersih dan rapi 

✓ 
Mencatat penjualan yang didapatkan diluar toko di 

buku / form kanvas 

dicatat di buku kanvas dan di 
rekap setiap bulan 

✓ Menggambarkan denah lingkungan sekitar toko iya perlu agar kita bisa 
mengetahui area sekitar toko kita 



 

   

untuk  mengetahui sasaran penjualan (mapping 

area) 

 

2. TRAINER/ PEMATERI 

Beri tanda (v) pada kotak yang Sdr anggap sesuai. Penjelasan: 

Trainer memberikan pengarahan untuk: 

✓ 

Berpakaian rapi dengan menggunakan baju 

berwarna putih lengan pendek dan celana bahan 

berwarna hitam 

iya agar tidak salah berpakaian 
sesuai standar hitam putih 

 

✓ 
Memakai kaus kaki hitam dan sepatu pantofel saat 

bekerja 

iya agar tidak salah  
 

✓ Melakukan penjualan di rumah-rumah sekitar toko iya agar bisa menawarkan produk-
produk pfm 

✓ 
Menghimpun informasi daftar nama warga untuk 

event demo masak di perumahan sekitar toko 

iya agar bisa melakukan dan 
menghimpun no telp 
 

✓ 
Melakukan setoran penjualan toko ke bank saat 

pergantian shift kerja 

iya agar bisa merekap laporan dan 
menyetor ke bank 
 

✓ 

Membersihkan meja kasir, laci kasir, area lantai 2, 

area meja potong, chiller, freezer, toilet dan teras 

depan 

iya taat bersih dan rapi 
 

✓ 
Mencatat penjualan yang didapatkan diluar toko  di 

buku / form kanvas 

iya agar tidak terjadi selisih 
 

✓ 

Menggambarkan denah lingkungan sekitar toko 

untuk  mengetahui sasaran penjualan (mapping 

area) 

iya mengajarkan agar bisa tahu 
area-area toko kita 
 



 

   

 

3. METODE PELATIHAN 

Beri tanda (v) pada kotak yang Sdr anggap sesuai. Penjelasan: 

Metode pelatihan yang diberikan kepada saya yaitu: 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan tentang 

memakai baju berwarna putih lengan pendek dan 

celana bahan berwarna hitam 

iya sebagai standar dan saya 
mematuhi 

 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan tentang 

memakai kaus kaki hitam dan sepatu pantofel saat 

bekerja 

iya sebagai standar dan saya 
mematuhi 

 

✓ 
Presentasi di kelas yang menjelaskan penjualan di 

rumah - rumah sekitar toko 

iya supaya tahu harus 
mempromosikan dan dilakukan 
penjualan ke rumah-rumah 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan cara 

menghimpun informasi daftar nama warga untuk 

event demo masak di perumahan sekitar toko 

iya supaya paham apa saja yang 
harus didaata seperti no telp, 
alamat, nama dll 

 

✓ 
Langsung praktek cara melakukan setoran penjualan 

toko ke bank saat pergantian shift kerja 

iya supaya bisa menyetorkan ke 
bank saat pergantian shift kerja 

 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan untuk 

membersihkan meja kasir, laci kasir, area lantai 2, 

area meja potong, chiller, freezer, toilet dan teras 

depan 

iya supaya bisa membersihkan apa 
saja yang harus bersih dan rapi 

 

✓ 
Langsung praktek cara mencatat penjualan yang 

didapatkan diluar toko  di buku / form kanvas 

iya supaya mencatat penjualan 
dan tidak selisih, bukti sudah 
kanvasing 

✓ 

Langsung praktek cara menggambarkan denah 

lingkungan sekitar toko untuk  mengetahui sasaran 

penjualan (mapping area) 

iya supaya bisa tahu area mana 
saja dan bisa sendiri tanpa harus 
dibantu 

 

 

 



 

   

KUESIONER PERSEPSI KARYAWAN CANVASSER TERHADAP 

PELAKSANAAN PELATIHAN DI PT PRIMAFOOD INTERNATIONAL 

CABANG SEMARANG 

 

Nama   : Ahmad Sueb 

Usia  : 28 

Jenis Kelamin : P / W 

  

1. MATERI PELATIHAN 

Beri tanda (v) pada kotak yang Sdr anggap sesuai. Penjelasan: 

Saya diberikan materi pelatihan untuk: 

✓ 
Memakai baju berwarna putih lengan pendek dan 

celana bahan berwarna hitam 

perlu karena untuk membedakan 
karyawan tetap dan training 
 

✓ 
Memakai kaus kaki hitam dan sepatu pantofel saat 

bekerja 

sesuai SOP perusahaan 
 

✓ 

Pengenalan toko, menawarkan produk yang dibawa 

(ayam frozen, sosis, telur, bumbu) di rumah – rumah 

dan tempat makan di sekitar toko 

tugas kanvaser harus melakukan 
pengenalan dan penawaran di 
sekitar toko 

 

✓ 
Menghimpun informasi daftar nama warga untuk 

event demo masak di perumahan sekitar toko 

salah satu cara untuk pengenalan 
toko 

 

✓ 
Mengisi form terkait melakukan penyetoran uang ke 

bank setiap hari 

untuk validasi sales 
 

✓ 

Membersihkan meja kasir, laci kasir, area lantai 2, 

area meja potong, chiller, freezer, toilet dan teras 

depan 

agar toko tetap terlihat bersih dan 
tidak bau 

 

✓ 
Mencatat penjualan yang didapatkan diluar toko di 

buku / form kanvas 

agar tertib administrasi 
 

✓ 
Menggambarkan denah lingkungan sekitar toko 

untuk  mengetahui sasaran penjualan (mapping 

supaya lebih mudah 

 



 

   

area) 

2. TRAINER/ PEMATERI 

Beri tanda (v) pada kotak yang Sdr anggap sesuai. Penjelasan: 

Trainer memberikan pengarahan untuk: 

✓ 

Berpakaian rapi dengan menggunakan baju 

berwarna putih lengan pendek dan celana bahan 

berwarna hitam 

sesuai SOP perusahaan 

 

✓ 
Memakai kaus kaki hitam dan sepatu pantofel saat 

bekerja 

sesuai SOP perusahaan 
 

✓ Melakukan penjualan di rumah-rumah sekitar toko pengenalan toko 

✓ 
Menghimpun informasi daftar nama warga untuk 

event demo masak di perumahan sekitar toko 

salah satu cara untuk 
mengenalkan toko 

✓ 
Melakukan setoran penjualan toko ke bank saat 

pergantian shift kerja 

untuk validasi sales 
 

✓ 

Membersihkan meja kasir, laci kasir, area lantai 2, 

area meja potong, chiller, freezer, toilet dan teras 

depan 

agar toko selalu bersih rapi dan 
tidak bau 
 

✓ 
Mencatat penjualan yang didapatkan diluar toko  di 

buku / form kanvas 

untuk tertib administrasi 
 

✓ 

Menggambarkan denah lingkungan sekitar toko 

untuk  mengetahui sasaran penjualan (mapping 

area) 

supaya lebih mudah 
 



 

   

 

3. METODE PELATIHAN 

Beri tanda (v) pada kotak yang Sdr anggap sesuai. Penjelasan: 

Metode pelatihan yang diberikan kepada saya yaitu: 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan tentang 

memakai baju berwarna putih lengan pendek dan 

celana bahan berwarna hitam 

standar berpakaian 

 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan tentang 

memakai kaus kaki hitam dan sepatu pantofel saat 

bekerja 

standar berpakaian 

 

✓ 
Presentasi di kelas yang menjelaskan penjualan di 

rumah - rumah sekitar toko 

iya untuk pengenalan toko 

 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan cara 

menghimpun informasi daftar nama warga untuk 

event demo masak di perumahan sekitar toko 

untuk database customer 

 

✓ 
Langsung praktek cara melakukan setoran penjualan 

toko ke bank saat pergantian shift kerja 

untuk mempermudah karyawan 
baru 

 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan untuk 

membersihkan meja kasir, laci kasir, area lantai 2, 

area meja potong, chiller, freezer, toilet dan teras 

depan 

standar kebersihan 

 

✓ 
Langsung praktek cara mencatat penjualan yang 

didapatkan diluar toko  di buku / form kanvas 

tertib administrasi 

 

X 

 

Langsung praktek cara menggambarkan denah 

lingkungan sekitar toko untuk  mengetahui sasaran 

penjualan (mapping area) 

hanya diajarkan di perumahan 
sekitar toko. 

 

 

 

 



 

   

KUESIONER PERSEPSI KARYAWAN CANVASSER TERHADAP 

PELAKSANAAN PELATIHAN DI PT PRIMAFOOD INTERNATIONAL 

CABANG SEMARANG 

 

Nama   : Suluh 

Usia  : 25 

Jenis Kelamin : P / W 

  

1. MATERI PELATIHAN 

Beri tanda (v) pada kotak yang Sdr anggap sesuai. Penjelasan: 

Saya diberikan materi pelatihan untuk: 

✓ 
Memakai baju berwarna putih lengan pendek dan 

celana bahan berwarna hitam 

standar berpakaian 
 

✓ 
Memakai kaus kaki hitam dan sepatu pantofel saat 

bekerja 

standar berpakaian 
 

✓ 

Pengenalan toko, menawarkan produk yang dibawa 

(ayam frozen, sosis, telur, bumbu) di rumah – rumah 

dan tempat makan di sekitar toko 

bentuk pelatihan agar lebih lancar 
berkomunikasi 

 

✓ 
Menghimpun informasi daftar nama warga untuk 

event demo masak di perumahan sekitar toko 

 
sebagai database customer 

✓ 
Mengisi form terkait melakukan penyetoran uang ke 

bank setiap hari 

untuk serah terima agar tidak ada 
selisih 
 

✓ 

Membersihkan meja kasir, laci kasir, area lantai 2, 

area meja potong, chiller, freezer, toilet dan teras 

depan 

bentuk pemeliharaan toko 

 

✓ 
Mencatat penjualan yang didapatkan diluar toko di 

buku / form kanvas 

untuk bukti bahwa sudah 
melakukan kanvasing 

✓ 

Menggambarkan denah lingkungan sekitar toko 

untuk  mengetahui sasaran penjualan (mapping 

area) 

untuk mengetahui daerah yang 
sudah dilakukan pengenalan dan 
yang belum 

 



 

   

2. TRAINER/ PEMATERI 

Beri tanda (v) pada kotak yang Sdr anggap sesuai. Penjelasan: 

Trainer memberikan pengarahan untuk: 

✓ 

Berpakaian rapi dengan menggunakan baju 

berwarna putih lengan pendek dan celana bahan 

berwarna hitam 

standar penampilan dan sudah 
aturan 

 

✓ 
Memakai kaus kaki hitam dan sepatu pantofel saat 

bekerja 

standar penampilan dan sudah 
aturan 
 

✓ Melakukan penjualan di rumah-rumah sekitar toko agar saat keluar toko tidak sia - sia 

✓ 
Menghimpun informasi daftar nama warga untuk 

event demo masak di perumahan sekitar toko 

untuk database customer 
 

✓ 
Melakukan setoran penjualan toko ke bank saat 

pergantian shift kerja 

agar tidak ada selisih uang sales 
 

✓ 

Membersihkan meja kasir, laci kasir, area lantai 2, 

area meja potong, chiller, freezer, toilet dan teras 

depan 

standar kebersihan toko 
 

✓ 
Mencatat penjualan yang didapatkan diluar toko  di 

buku / form kanvas 

sebagai bukti dan validasi bahwa 
melakukan kanvasing 
 

✓ 

Menggambarkan denah lingkungan sekitar toko 

untuk  mengetahui sasaran penjualan (mapping 

area) 

untuk pengenalan toko 
 



 

   

 

3. METODE PELATIHAN 

Beri tanda (v) pada kotak yang Sdr anggap sesuai. Penjelasan: 

Metode pelatihan yang diberikan kepada saya yaitu: 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan tentang 

memakai baju berwarna putih lengan pendek dan 

celana bahan berwarna hitam 

sebagai standar penampilan / 
aturan perusahaan terutama 
penampilan 

 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan tentang 

memakai kaus kaki hitam dan sepatu pantofel saat 

bekerja 

sebagai standar penampilan / 
aturan perusahaan terutama 
penampilan 

 

✓ 
Presentasi di kelas yang menjelaskan penjualan di 

rumah - rumah sekitar toko 

sebagai petunjuk 

 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan cara 

menghimpun informasi daftar nama warga untuk 

event demo masak di perumahan sekitar toko 

bisa digunakan untuk database 
customer toko 

 

✓ 
Langsung praktek cara melakukan setoran penjualan 

toko ke bank saat pergantian shift kerja 

diberikan presentasi cara 
pengisian bukti setoran 

 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan untuk 

membersihkan meja kasir, laci kasir, area lantai 2, 

area meja potong, chiller, freezer, toilet dan teras 

depan 

petunjuk standar kebersihan 

 

✓ 
Langsung praktek cara mencatat penjualan yang 

didapatkan diluar toko  di buku / form kanvas 

sebagai contoh setelah melakukan 
kanvasing harus selalu dicatat 

 

✓ 

 

Langsung praktek cara menggambarkan denah 

lingkungan sekitar toko untuk  mengetahui sasaran 

penjualan (mapping area) 

sebagai petunjuk saat benar - 
benar melakukan mapping area 

 

 

 



 

   

LAMPIRAN 3:  

KUESIONER PERUSAHAAN  

PT PRIMAFOOD INTERNATIONAL CABANG SEMARANG 

(FOOD ADVISOR) 

 

Nama   : Lisca Ayuningtyas 

Jabatan  : HR - TRAINER 

  

1. MATERI PELATIHAN 

Beri tanda (v) pada kotak yang Sdr anggap sesuai. Penjelasan: 

Apakah karyawan diberikan pelatihan mengenai : 

✓ 
Memakai baju berwarna putih lengan pendek dan 

celana bahan berwarna hitam 

SOP Penampilan untuk 

karyawan  

✓ 
Memakai kaus kaki hitam dan sepatu pantofel saat 

bekerja 

SOP Penampilan untuk 

karyawan 

✓ 

Membukakan pintu, memberi salam, memberikan 

keranjang, menawarkan produk dan  bantuan kepada 

customer yang datang 

SOP Service Excellent untuk 

meningkatkan sales perusahaan 

✓ 

Menawarkan pembuatan member, menkonfirmasi 

ulang item belanjaan, mengulang jumlah uang yang 

harus dibayarkan, 

Untuk meningkatkan jumlah 

customer 

✓ 

Menawarkan metode pembayaran saat melakukan 

transaksi di kasir 

SOP Service excellent dan 

untuk memberikan informasi 

kepada customer 

✓ 
Melayani konsumen yang memesan barang melalui 

telepon dengan minimal pembelanjaan Rp 50.000 

SOP service excellent untuk 

mempertahankan konsumen 

✓ 
Mengecek stok barang di toko dan melakukan 

pemesanan via email ke Gudang 
SOP management inventory 

✓ 
Cek fisik dan jumlah barang yang datang dari 

Gudang serta melakukan receive barang ke 

SOP management inventory 

untuk mempermudah 



 

   

komputer  administrasi 

✓ 

Membersihkan  barang yang datang dari Gudang, 

melakukan penataan sesuai planogram, dan barang 

yang exp lebih pendek ditata di depan  

SOP kebersihan dan 

management inventory agar 

barang tidak rusak 

✓ 

Membersihkan meja dan laci kasir, membersihkan 

area lantai 2, membersihkan meja potong, chiller, 

freezer, toilet dan teras depan 

SSOP kebersihan untuk 

mempertahankan konsumen 

✓ 

Melakukan pembukuan sales, visit, komunikasi, 

form (aktivitas, kebersihan, uang modal, close shift 

kasir, bukti penerimaan barang)  

SOP administrasi untuk 

mengurangi selisih di toko baik 

selisih uang maupun barang 

✓ 

Menghitung uang yang akan disetorkan dan mengisi 

form setoran ke bank 

SOP administrasi agar tidak 

terjadi selisih dan adanya serah 

terima antar shift 

2. TRAINER/ PEMATERI 

Beri tanda (v) pada kotak yang Sdr anggap sesuai. Penjelasan: 

Trainer memberikan pengarahan mengenai: 

✓ 

Berpakaian rapi dengan menggunakan baju 

berwarna putih lengan pendek dan celana bahan 

berwarna hitam 

SOP service excellent 

 
Memakai kaus kaki hitam dan sepatu pantofel saat 

bekerja 
SOP service excellent 

✓ 

Membukakan pintu, memberi salam, memberikan 

keranjang, menawarkan produk dan  bantuan kepada 

customer yang datang 

SOP service excellent 

✓ 

Menawarkan pembuatan member, menkonfirmasi 

ulang item belanjaan, mengulang jumlah uang yang 

harus dibayarkan, dan menawarkan metode 

pembayaran saat melakukan transaksi di kasir 

SOP service excellent selama 

dikasir 

✓ 
Melayani konsumen yang memesan barang melalui 

telepon dengan minimal pembelanjaan Rp 50.000 

SOP service excellent untuk 

mempertahankan customer 



 

   

✓ 
Mengecek stok barang di toko dan melakukan 

pemesanan via email ke Gudang 
SOP management inventory 

✓ 

Cek fisik dan jumlah barang yang datang dari 

gudang serta melakukan receive barang ke komputer 

SOP management inventory 

agar tida ada barang rusak 

terjual dan tidak ada selisih stok 

barang 

✓ 

Membersihkan  barang yang datang dari Gudang, 

melakukan penataan sesuai planogram, dan barang 

yang exp lebih pendek ditata di depan 

SOP management inventory 

agar tidak ada barang expired 

terjual 

✓ 

Membersihkan meja dan laci kasir, membersihkan 

area lantai 2, membersihkan meja potong, chiller, 

freezer, toilet dan teras depan 

SOP kebersihan agar konsumen 

merasa nyaman 

✓ 

Melakukan pembukuan sales, visit, komunikasi, 

form (aktivitas, kebersihan, uang modal, close shift 

kasir, bukti penerimaan barang) 

SOP administrasi agar 

pengecekan berjalan baik 

✓ 
Menghitung uang yang akan disetorkan dan mengisi 

form setoran ke bank 

SOP administrasi agar tidak ada 

selisih uang setoran 

3. METODE PELATIHAN 

Beri tanda (v) pada kotak yang Sdr anggap sesuai. Penjelasan: 

Meotde pelatihan yang diberikan kepada karyawan yaitu : 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan tentang 

memakai baju berwarna putih lengan pendek dan 

celana bahan berwarna hitam 

Agat karyawan/ calon karyawan 

paham SOP penampilan 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan tentang 

memakai kaus kaki hitam dan sepatu pantofel saat 

bekerja 

Agat karyawan/ calon karyawan 

paham SOP penampilan 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan untuk 

membukakan pintu, memberi salam, memberikan 

keranjang, menawarkan produk dan  bantuan kepada 

customer yang datang 

Agat karyawan/ calon karyawan 

paham SOP service excellent 

dan diaplikasikan 



 

   

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan untuk 

menawarkan pembuatan member, menkonfirmasi 

ulang item belanjaan, mengulang jumlah uang yang 

harus dibayarkan, dan menawarkan metode 

pembayaran saat melakukan transaksi di kasir 

Penjelasan SOP service 

excellent di kasir 

✓ 

Presentasi di kelas untuk melayani konsumen yang 

memesan barang melalui telepon dengan minimal 

pembelanjaan Rp 50.000 

Penjelasan SOP service 

excellent 

✓ 

Langsung praktek untuk mengecek stok barang di 

toko dan melakukan pemesanan via email ke 

Gudang 

Belum terlaksana karena 

computer training belum 

terupdate, peserta langsung 

praktek ke toko masing-masing 

✓ 

Langsung praktek cek fisik dan jumlah barang yang 

datang dari gudang serta melakukan receive barang 

ke komputer 

Agar karyawan paham dan 

membiasakan 

 

✓ 

Presentasi di kelas untuk membersihkan  barang 

yang datang dari Gudang, melakukan penataan 

sesuai planogram, dan barang yang exp lebih pendek 

ditata di depan 

Penjelasan SOP management 

inventory 

✓ 

Presentasi di kelas untuk membersihkan meja dan 

laci kasir, membersihkan area lantai 2, 

membersihkan meja potong, chiller, freezer, toilet 

dan teras depan 

Penjelasan SOP kebersihan agar 

lebih memahami 

✓ 

Langsung praktek cara melakukan pembukuan sales, 

visit, komunikasi, form (aktivitas, kebersihan, uang 

modal, close shift kasir, bukti penerimaan barang) 

Agar karyawan paham 

administrasi di toko 

✓ 
Langsung praktek yaitu cara menghitung uang yang 

akan disetorkan dan mengisi form setoran ke bank 

Agar karyawan bisa 

membiasakan 

 



 

   

LAMPIRAN 4:  

KUESIONER PERUSAHAAN  

PT PRIMAFOOD INTERNATIONAL CABANG SEMARANG 

(CANVASSER) 

 

Nama   : Lisca Ayuningtyas 

Jabatan  : HR- TRAINER 

  

1. MATERI PELATIHAN 

Beri tanda (v) pada kotak yang Sdr anggap sesuai. Penjelasan: 

Apakah karyawan diberikan pelatihan mengenai: 

✓ 
Memakai baju berwarna putih lengan pendek dan 

celana bahan berwarna hitam 

SOP penampilan untuk 

karyawan 

✓ 
Memakai kaus kaki hitam dan sepatu pantofel saat 

bekerja 

SOP penampilan untuk 

karyawan 

✓ 

Mengenalkan toko, menawarkan produk yang 

dibawa (ayam frozen, sosis, telur, bumbu) di rumah 

– rumah dan tempat makan di sekitar toko 

Job desk dari canvasser agar 

toko lebih dikenal 

✓ 
Menghimpun informasi daftar nama warga untuk 

event demo masak di perumahan sekitar toko 
jumlah customer bertambah 

✓ 
Mengisi form terkait melakukan penyetoran uang ke 

bank setiap hari 

Agar ada bukti serah terima dan 

mempermudah pengecekan 

✓ 

Membersihkan meja kasir, laci kasir, area lantai 2, 

area meja potong, chiller, freezer, toilet dan teras 

depan 

Canvasser juga harus 

memahami kebersihan toko 

✓ 
Mencatat penjualan yang didapatkan diluar toko di 

buku / form kanvas 

Untuk bukti bahwa canvas 

sudah melakukan canvasing 

✓ 

Menggambarkan denah lingkungan sekitar toko 

untuk  mengetahui sasaran penjualan (mapping 

area) 

Job desk canvasser untuk 

mengenalkan toko PFM ke area 

lingkungan sekitar 



 

   

2. TRAINER/ PEMATERI 

Beri tanda (v) pada kotak yang Sdr anggap sesuai. Penjelasan: 

Trainer memberikan pengarahan mengenai : 

✓ 

Berpakaian rapi dengan menggunakan baju 

berwarna putih lengan pendek dan celana bahan 

berwarna hitam 

SOP penampilan untuk calon 

karyawan 

✓ 
Memakai kaus kaki hitam dan sepatu pantofel saat 

bekerja 

SOP penampilan untuk calon 

karyawan dan wajib  dijalankan 

✓ Melakukan penjualan di rumah-rumah sekitar toko 
Agar canvasser lebih paham 

akan job desk 

✓ 
Menghimpun informasi daftar nama warga untuk 

event demo masak di perumahan sekitar toko 

Salah satu cara canvasser untuk 

menambah jumlah customer 

✓ 
Melakukan setoran penjualan toko ke bank saat 

pergantian shift kerja 

Agar tidak ada selisih antara 

toko dan laporan finance 

✓ 

Membersihkan meja kasir, laci kasir, area lantai 2, 

area meja potong, chiller, freezer, toilet dan teras 

depan 

Agar lebih paham SOP 

kebersihan toko 

✓ 
Mencatat penjualan yang didapatkan diluar toko  di 

buku / form kanvas 

Agar canvasser memiliki bukti 

sudah melakukan canvassing 

✓ 

Menggambarkan denah lingkungan sekitar toko 

untuk  mengetahui sasaran penjualan (mapping 

area) 

Agar canvasser memiliki 

gambaran untuk melakukan 

mapping area 



 

   

 

3. METODE PELATIHAN 

Beri tanda (v) pada kotak yang Sdr anggap sesuai. Penjelasan: 

Metode pelatihan yang diberikan kepada karyawan yaitu: 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan tentang 

memakai baju berwarna putih lengan pendek dan 

celana bahan berwarna hitam 

Penjelasan SOP penampilan 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan tentang 

memakai kaus kaki hitam dan sepatu pantofel saat 

bekerja 

Penjelasan SOP penampilan 

✓ 
Presentasi di kelas yang menjelaskan penjualan di 

rumah - rumah sekitar toko 

Penjelasan dan pemberian 

contoh sehingga calon 

karyawan lebih memahami 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan cara 

menghimpun informasi daftar nama warga untuk 

event demo masak di perumahan sekitar toko 

Penjelasan untuk melakukan 

penambahan jumlah customer 

✓ 
Langsung praktek cara melakukan setoran penjualan 

toko ke bank saat pergantian shift kerja 

Belum terlaksana, calon 

karyawan langsung praktek di 

toko selama training 

✓ 

Presentasi di kelas yang menjelaskan untuk 

membersihkan meja kasir, laci kasir, area lantai 2, 

area meja potong, chiller, freezer, toilet dan teras 

depan 

Penjelasan dan praktek ke toko 

agar lebih memahami 

✓ 
Langsung praktek cara mencatat penjualan yang 

didapatkan diluar toko  di buku / form kanvas 

Agar canvasser tidak bingung 

saat praktek langsung 

 

✓ 

Langsung praktek cara menggambarkan denah 

lingkungan sekitar toko untuk  mengetahui sasaran 

penjualan (mapping area) 

Agar canvasser bisa langsung 

praktek di toko 

 

 

 



 

   

LAMPIRAN 5: 

RINGKASAN TANGGAPAN KARYAWAN FOOD ADVISOR DAN 

CANVASSER 

 

Ringkasan Karyawan Food Advisor Mengenai Materi Pelatihan 

No 
  

Materi pelatihan  
Tanggapan Responden 

Kategori  Sesuai Tidak sesuai 

1 
Memakai baju berwarna putih lengan 

pendek dan celana bahan berwarna hitam 
6   Sesuai 

2 
Memakai kaus kaki hitam dan sepatu 

pantofel saat bekerja 
6   Sesuai 

3 
Membukakan pintu, memberi salam, 

memberikan keranjang, menawarkan produk 

dan  bantuan kepada customer yang datang 

6   Sesuai 

4 Menawarkan pembuatan member 6   Sesuai 

5 
Menkonfirmasi ulang item belanjaan, 

mengulang jumlah uang yang harus 

dibayarkan, 

6   Sesuai 

6 
Menawarkan metode pembayaran saat 

melakukan transaksi di kasir 
6   Sesuai 

7 
Melayani konsumen yang memesan barang 

melalui telepon dengan minimal 

pembelanjaan Rp 50.000 

6   Sesuai 

8 
Mengecek stok barang di toko dan 

melakukan pemesanan via email ke Gudang 
4 2 Sesuai 

9 
Cek fisik dan jumlah barang yang datang 

dari Gudang serta melakukan receive barang 

ke komputer 

6   Sesuai 

10 

Membersihkan  barang yang datang dari 

Gudang, melakukan penataan sesuai 

planogram, dan barang yang exp lebih 

pendek ditata di depan 

6   Sesuai 

11 

Membersihkan meja dan laci kasir, 

membersihkan area lantai 2, membersihkan 

meja potong, chiller, freezer, toilet dan teras 

depan 

6   Sesuai 

12 

Melakukan pembukuan sales, visit, 

komunikasi, form (aktivitas, kebersihan, 

uang modal, close shift kasir, bukti 

penerimaan barang) 

6   Sesuai 

13 
Menghitung uang yang akan disetorkan dan 

mengisi form setoran ke bank 
6   Sesuai 



 

   

 

Tanggapan Karyawan Food Advisor Mengenai Trainer 

No Trainer memberikan pengarahan Sesuai 
Tidak 

sesuai 
Kategori 

1 
Berpakaian rapi dengan menggunakan baju 

berwarna putih lengan pendek dan celana 

bahan berwarna hitam 

6   Sesuai 

2 
Memakai kaus kaki hitam dan sepatu pantofel 

saat bekerja 
6   Sesuai 

3 
Membukakan pintu, memberi salam, 

memberikan keranjang, menawarkan produk 

dan  bantuan kepada customer yang datang 

6   Sesuai 

4 

Menawarkan pembuatan member, 

menkonfirmasi ulang item belanjaan, 

mengulang jumlah uang yang harus 

dibayarkan, dan menawarkan metode 

pembayaran saat melakukan transaksi di kasir 

6   Sesuai 

5 
Melayani konsumen yang memesan barang 

melalui telepon dengan minimal pembelanjaan 

Rp 50.000 

6   Sesuai 

6 
Mengecek stok barang di toko dan melakukan 

pemesanan via email ke Gudang 
4 2 Sesuai 

7 
Cek fisik dan jumlah barang yang datang dari 

gudang serta melakukan receive barang ke 

komputer 

6   Sesuai 

8 

Membersihkan  barang yang datang dari 

Gudang, melakukan penataan sesuai 

planogram, dan barang yang exp lebih pendek 

ditata di depan 

6   Sesuai 

9 

Membersihkan meja dan laci kasir, 

membersihkan area lantai 2, membersihkan 

meja potong, chiller, freezer, toilet dan teras 

depan 

6   Sesuai 

10 

Melakukan pembukuan sales, visit, 

komunikasi, form (aktivitas, kebersihan, uang 

modal, close shift kasir, bukti penerimaan 

barang) 

6   Sesuai 

11 
Menghitung uang yang akan disetorkan dan 

mengisi form setoran ke bank 
6   Sesuai 

 

 

 

 



 

   

Tanggapan Karyawan Food Advisor Mengenai Metode Pelatihan 

No  Metode pelatihan yang diberikan Sesuai 
Tidak 

sesuai 
 Kategori 

1 
Presentasi di kelas yang menjelaskan tentang 

memakai baju berwarna putih lengan pendek dan 

celana bahan berwarna hitam 

6   Sesuai 

2 
Presentasi di kelas yang menjelaskan tentang 

memakai kaus kaki hitam dan sepatu pantofel saat 

bekerja 

6   Sesuai 

3 

Presentasi di kelas yang menjelaskan untuk 

membukakan pintu, memberi salam, memberikan 

keranjang, menawarkan produk dan  bantuan 

kepada customer yang datang 

6   Sesuai 

4 

Presentasi di kelas yang menjelaskan untuk 

menawarkan pembuatan member, menkonfirmasi 

ulang item belanjaan, mengulang jumlah uang 

yang harus dibayarkan, dan menawarkan metode 

pembayaran saat melakukan transaksi di kasir 

6   Sesuai 

5 
Presentasi di kelas untuk melayani konsumen 

yang memesan barang melalui telepon dengan 

minimal pembelanjaan Rp 50.000 

6   Sesuai 

6 
Langsung praktek untuk mengecek stok barang di 

toko dan melakukan pemesanan via email ke 

Gudang 

2 4 Sesuai 

7 
Langsung praktek cek fisik dan jumlah barang 

yang datang dari gudang serta melakukan receive 

barang ke komputer 

6   Sesuai 

8 

Presentasi di kelas untuk membersihkan  barang 

yang datang dari Gudang, melakukan penataan 

sesuai planogram, dan barang yang exp lebih 

pendek ditata di depan 

6   Sesuai 

9 

Presentasi di kelas unutk membersihkan meja dan laci 
kasir, membersihkan area lantai 2, membersihkan 
meja potong, chiller, freezer, toilet, dan teras depan 6   Sesuai 

10 

Langsung praktek cara melakukan pembukuan 

sales, visit, komunikasi, form (aktivitas, 

kebersihan, uang modal, close shift kasir, bukti 

penerimaan barang) 

6   Sesuai 

11 
Langsung praktek yaitu cara menghitung uang 

yang akan disetorkan dan mengisi form setoran ke 

bank 

6   Sesuai 

 

 

 



 

   

Tanggapan Karyawan Canvasser Mengenai Materi Pelatihan 

No 
Materi pelatihan yang diberikan 
  

Tanggapan Responden Kategori 

Sesuai Tidak sesuai 

  

1 
Memakai baju berwarna putih lengan 

pendek dan celana bahan berwarna hitam 
5   Sesuai 

2 
Memakai kaus kaki hitam dan sepatu 

pantofel saat bekerja 
5   Sesuai 

3 

Pengenalan toko, menawarkan produk 

yang dibawa (ayam frozen, sosis, telur, 

bumbu) di rumah – rumah dan tempat 

makan di sekitar toko 

5   Sesuai 

4 
Menghimpun informasi daftar nama warga 

untuk event demo masak di perumahan 

sekitar toko 

5   Sesuai 

5 
Mengisi form terkait melakukan 

penyetoran uang ke bank setiap hari 
5   Sesuai 

6 
Membersihkan meja kasir, laci kasir, area 

lantai 2, area meja potong, chiller, freezer, 

toilet dan teras depan 

5   Sesuai 

7 
Mencatat penjualan yang didapatkan diluar 

toko di buku / form kanvas 
5   Sesuai 

8 
Menggambarkan denah lingkungan sekitar 

toko untuk  mengetahui sasaran penjualan 

(mapping area) 

5   Sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Tanggapan Karyawan Canvasser Mengenai Trainer 

No Trainer memberikan pengarahan  

Tanggapan Responden Kategori 

Sesuai 
Tidak 

sesuai 

  

1 
Memakai baju berwarna putih lengan 

pendek dan celana bahan berwarna hitam 
5   Sesuai 

2 
Memakai kaus kaki hitam dan sepatu 

pantofel saat bekerja 
5   Sesuai 

3 

Pengenalan toko, menawarkan produk 

yang dibawa (ayam frozen, sosis, telur, 

bumbu) di rumah – rumah dan tempat 

makan di sekitar toko 

5   Sesuai 

4 
Menghimpun informasi daftar nama warga 

untuk event demo masak di perumahan 

sekitar toko 

5   Sesuai 

5 
Mengisi form terkait melakukan 

penyetoran uang ke bank setiap hari 
5   Sesuai 

6 
Membersihkan meja kasir, laci kasir, area 

lantai 2, area meja potong, chiller, freezer, 

toilet dan teras depan 

5   Sesuai 

7 
Mencatat penjualan yang didapatkan diluar 

toko di buku / form kanvas 
5   Sesuai 

8 
Menggambarkan denah lingkungan sekitar 

toko untuk  mengetahui sasaran penjualan 

(mapping area) 

5   Sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Tanggapan Karyawan Canvasser Mengenai Metode Pelatihan 

No 
Metode pelatihan yang diberikan 
  

Tanggapan Responden Kategori 

Sesuai 
Tidak 

sesuai 
  

1 

Presentasi di kelas yang menjelaskan 

tentang memakai baju berwarna putih 

lengan pendek dan celana bahan 

berwarna hitam 

5   Sesuai 

2 
Presentasi di kelas yang menjelaskan 

tentang memakai kaus kaki hitam dan 

sepatu pantofel saat bekerja 

5   Sesuai 

3 
Presentasi di kelas yang menjelaskan 

penjualan di rumah - rumah sekitar toko 
5   Sesuai 

4 

Presentasi di kelas yang menjelaskan 

cara menghimpun informasi daftar nama 

warga untuk event demo masak di 

perumahan sekitar toko 

5   Sesuai 

5 
Langsung praktek cara melakukan 

setoran penjualan toko ke bank saat 

pergantian shift kerja 

5   Sesuai 

6 

Presentasi di kelas yang menjelaskan 

untuk membersihkan meja kasir, laci 

kasir, area lantai 2, area meja potong, 

chiller, freezer, toilet dan teras depan 

5   Sesuai 

7 
Langsung praktek cara mencatat 

penjualan yang didapatkan diluar toko  di 

buku / form kanvas 

5   Sesuai 

8 

Langsung praktek cara menggambarkan 

denah lingkungan sekitar toko untuk  

mengetahui sasaran penjualan (mapping 

area) 

2 3 Sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

LAMPIRAN 6 : 

WAWANCARA PRA SURVEY 

……………………………………………………………………………………… 

Saya, Dendy Bagus Ksatria mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas 

Katolik Soegijapranata, melakukan penelitian dengan judul “PERSEPSI 

KARYAWAN TERHADAP PELAKSANAAN PELATIHAN DI PT 

PRIMAFOOD INTERNATIONAL CABANG SEMARANG”. Dengan hormat 

kepada Manajer Sumber Daya Manusia Ibu Nur Wulandari untuk berkenan 

memberikan jawaban atas pertanyaan yang ada. Saya ucapkan terima kasih.   

1. Apakah ada pelatihan Food Advisor dan Canvasser di PT Primafood 

International? 

Ya, ada pelatihan pada bagian Food Advisor dan Canvasser  

2. Apa tujuan perusahaan melaksanakan pelatihan?  

Tujuan pelatihan untuk menambah keterampilan baru yang berguna sebagai bekal 

melaksanakan pekerjaannya. 

3. Seberapa sering dilaksanakan pelatihan Food Advisor dan Canvasser di PT 

Primafood International ? 

Pelatihan diberikan kepada karyawan baru, karena setiap bulan ada penambahan 

toko baru sehingga memperlukan penambahan jumlah karyawan. 

4. Apakah ada seleksi untuk memlih peserta pelatihan ? 

Food advisor dan canvasser yang baru masuk, semuanya mengikuti pelatihan jadi 

tidak ada seleksi 

5. Pelatihan yang diberikan berupa teori atau ada praktek langsung yang berkaitan 

dengan deskripsi pekerjaan Food Advisor dan Canvasser ? 

Pelatihan yang diberikan ada teori dan ada praktek, contoh Food Advisor diajari 

bagaimana untuk menerima barang dari gudang menggunakan sistem 

komputerusasi, lalu Canvasser diajari pelatihan penjualan dengan memberikan 

edukasi ke konsumen, lalu cara mempromosikan.  

6. Apakah pernah dilakukan evaluasi pelatihan di PT Primafood International 

Cabang Semarang? Belum Pernah. 



 

   

 


