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Abstract: Investment in HR training is the best practice in the industry
that was developed in the information age. Employee competencies and skills
are needed by organizations to increase profits. Employees in the marketing
division, in this case are sales force. Companies providing assistance for
sales training by providing useful training will return results to the company.
The purpose of this study was to analyze the training plan for salespeople at
PT X Surabaya engaged in heavy equipment rental. This company chooses
because of its unique nature if you choose another service company.
Qualitative research methods were chosen for this study, data collection was
done by interview and observation. The results of this study show how
training practices conducted by companies for their sales force are very
effective, seen from reactions, learning, behavior, and results for
organizations.
Keywords: Effectiveness, Sales Force Training, performance, evaluation
Training

Abstrak: Investasi dibidang pelatihan SDM merupakan praktek terbaik
dalam industri yang berkembang di era informasi. Kompetensi dan
keterampilan karyawan sangat dibutuhkan organisasi untuk meningkatkan
profit. Terutama karyawan pada divisi marketing dalam hal ini adalah tenaga
penjualan. Sehingga perusahaan ketika berinvestasi kepada tenaga penjualan
dengan cara memberikan pelatihan yang bermanfaat akan memberikan hasil
kembali pada perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menganalisis efektivitas dari pelaksanaan pelatihan terhadap tenaga penjualan
pada PT X Surabaya yang bergerak dibidang penyewaan alat berat.
Perusahaan ini dipilih karena sifatnya yang unik jika dibandingkan
perusahaan jasa yang lainnya. Metode penelitian kualitatif dipilih untuk
penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan
observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek pelatihan yang
dilaksanakan perusahaan X untuk tenaga penjualan mereka sangat efektif,
dilihat dari reaksi, pembelajaran, perilaku dan hasil untuk orgnasisasi.
Kata kunci: Efektivitas, Pelatihan Tenaga Penjualan, Kinerja, Evaluasi
Pelatihan

Persaingan usaha pada era globalisasi yang sangat ketat, menuntut perusahaan dibidang
persewaan alat berat harus menjadi perusahaan yang terbaik dan paling unggul diantara kompetitor
lainnya. Pada masa pemerintahan Joko Widodo 2014-2019 pembangunan infrastruktur juga
semakin masif. Hal ini berdampak pada industri penyewaan alat berat sangat banyak permintaan
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dari instansi pemerintahan sebagai sumberdaya untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan,
jembatan, pelabuhan dsbnya. Sejalan dengan proyek pemerintah, industri kontraktor swasta juga
tidak kalah pesat perkembangannya, dimana usaha ini didominasi oleh pembangunan perumahan
dan perkantoran. Sehingga perusahaan penyewaan alat berat ini sangat prospektif ke depan,
mengingat masih terbuka peluang sangat besar untuk mengisi kekurangan permintaan alat berat.
Alat berat juga memiliki biaya maintenance yang sangat besar, sehingga perusahaan konstruksi
skala menengah atau bahkan besar sekalipun akan lebih tertarik untuk menyewa dibandingkan
memiliki unit alat beratnya sendiri.
Potensi yang besar pada industri ini menuntut perusahaan untuk memaksimalkan potensi laba
perusahaan. Strategi yang dapat dilakukan perusahaan sebagai pendukung keberhasilan tujuan
organisasi yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama tenaga penjualan (Michael,
2019, Abraham&Mohan 2015). Karena tingginya tingkat kompetisi dan segmen konsumen yang
khusus tidak seperti jenis produk/jasa yang biasa digunakan masyarakat, mengharuskan tenaga
penjualan menjadi ujung tombak terpenting dalam perusahaan (Ridha, 2018). Kinerja tenaga
penjualan akan menjadi aspek penting untuk menilai kinerja perusahaan. Aktivitas tenaga
penjualan berkaitan dengan kinerja perilaku seperti produk knowledge, membangun hubungan
dengan pelanggan, melakukan presentasi kepada calon customer dan mempertahankan pelanggan
yang loyal kepada perusahaan (Sighn, 2015). Dilihat dari besarnya peran tenaga penjualan maka
perusahaan berkewajiban untuk selalu mengembangkan kemampuan dan keterampilan mereka
(Acikgoz, 2019).
PT. Sumber Nusantara Aditya Pratama adalah kontraktor sipil yang menyediakan jasa
konstruksi sipil, land filling, cut & fill dan alat berat & layanan sewa transportasi yang berlokasi di
jalan Margomulyo, Tandes Surabaya. Berbagai macam cara dilakukan oleh PT. Sumber Nusantara
Aditya untuk meningkatkan kinerja tenaga penjualan, diantaranya melalui pelatihan dan coaching
untuk meningkatkan skill. Pelatihan dilaksanakan secara berkala oleh PT. Sumber Nusantara
Aditya mengacu pada peningkatan kompetensi tenaga penjualan. Menurut Rustiana (2010)
aktivitas proses penjualan akan lebih efektif apabila tenaga penjual memiliki pengetahuan,
kemampuan dan pengalaman dibidangnya, sehingga closing penjualan akan lebih cepat terjadi.
Menurut kepala HRD bahwa di PT. Sumber Nusantara Aditya semula tenaga penjualan kurang
menguasai produk knowledge perusahaan sehingga proses negosiasi dengan prospek konsumen
menjadi tidak lancar karena harus mengkonfirmasi kepada beberapa departemen untuk
mendapatkan informasi.
Tenaga penjualan di bidang alat berat harus memiliki kemampuan dan pemahaman yang luas
mengenai produknya. Terkait lamanya waktu pengerjaan suatu proyek, berapa alat yang
dibutuhkan oleh konsumen untuk mengerjakan proyek serta jenis alat berat yang harus
dipersiapkan agar sesuai dengan kondisi di lokasi proyek. Kemampuan dibidang presentasi dan
perencanaan penjualan juga sangat penting untuk tenaga penjualan (Mallin et.al, 2010), mengingat
alat berat memiliki sasaran konsumen dari perusahaan besar baik swasta maupun pemerintahan.
Sehingga penampilan dan kesan pertama dari tenaga penjualan menjadi hal mutlak yang penting.
Kemampuan telemarketing dan komunikasi online menjadi tuntutan pada era revolusi industry 4.0
yang mengharuskan tenaga penjualan harus selalu upgrade kemampuan dan skill mereka (Igwe
dan Mathias, 2016)
Pelatihan adalah proses sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan
kompetensi karyawan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan secara efektif (Charismi, 2016;
Walk&Handy, 2014.). Investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan memiliki manfaat
bagi organisasi dan bagi karyawan. Menurut Okolo et.al (2016) menyatakan bahwa ada hubungan
antara pelatihan, pembelajaran, pengetahuan dan keterampilan yang berdampak pada perubahan
perilaku. Melalui implementasi yang maksimal, pelatihan ini akan mengarah pada peningkatan
daya saing organisasi.
Kinerja tenaga penjualan merupakan suatu evaluasi dari kontribusi tenaga penjualan untuk
mencapai tujuan-tujuan organisasi (Roman,2012). Menggunakan pelatihan untuk memberikan
keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan tenaga penjualan kepada organisasi tidak hanya
akan meningkatkan efektivitas penjualan organisasi tetapi juga akan berdampak pada karakter
karyawan tersebut (Goyit et.al 2012). Untuk menghasilkan outcome seorang tenaga penjualan
harus menerapkan beberapa perilaku yang tidak serta merta membuahkan hasil, tentunya
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membangun hubungan yang efektif dengan konsumen dan membuat presentasi penjualan yang
efektif yang pada akhirnya tentu akan mendatangkan banyak pesanan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi efektivitas praktik terbaik penerapan
pelatihan tenaga penjualan dalam kegiatan marketing PT. Sumber Nusantara Aditya. Studi ini
mengacu pada perspektif konstruktivis untuk memandu interpretasi penulis terhadap data dan
analisis. Secara khusus menggunakan dasar teori, kami menggunakan prosedur analisis konten
untuk menguji persepsi profesional pelatihan tentang praktik yang efektif di perusahaan. Evaluasi
pelatihan harus digunakan untuk menunjukkan hasil pelatihan yang dilakukan, yang akan
memungkinkan pengukuran efek kinerja organisasi dari pelatihan. Karena sangat rumit mengukur
efek pelatihan, maka metode evaluasi yang tepat harus diidentifikasi.
TINJAUAN PUSTAKA
Menurut Rustiana (2010) berpendapat bahwa pelatihan adalah suatu cara yang digunakan
untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian karyawan yang dibutuhkan untuk melaksanakan
pekerjaan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan teknologi yang senantiasa berkembang.
Sedangkan Widodo (2015) berpendapat bahwa pelatihan merupakan serangkaian aktivitas individu
dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan secara sistematis sehingga mampu memiliki
kinerja yang profesional di bidangnya. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan
pelatihan adalah suatu proses untuk meningkatkan kompetensi, kehalian dan pengetahuan tenaga
kerja agar mampu melaksanakan pekerjaan dengan efektif dan efisien dalam menghadapi
persaingan dunia kerja.
Pelatihan tenaga penjualan menurut Bayuji (2007) merupakan pembelajaran yang diberikan
kepada tenaga penjualan untuk membantu meningkatkan kompetensi dan pengetahuannya dalam
melakukan kegiatan untuk mensupport keberhasilan dalam kinerja penjualan. Keterampilan dalam
menjual yang dimiliki oleh tenaga penjualan akan semakin meningkat seiring meningkatnya
pelatihan yang diikuti, melalui pembelajaran seorang tenaga penjualan meningkatkan
kemampuannya. Menurut Patalainen (2015) pelatihan tenaga penjualan disarankan untuk
meningkatkan produktivitas serta merangsang komunikasi di organisasi baik internal maupun
eksternal, sehingga bisa mengurangi salah pengertian dalam departemen, meraih tenaga penjualan
yang bermoral, dan mengurangi biaya penjualan.
Setiap organisasi perlu beradaptasi karena lingkungan yang selalu bergerak dinamis. Menurut
Armstrong & Kotler (2012) mengatakan bahwa pelatihan tenaga penjualan adalah upaya yang
dilakukan oleh manajer untuk menguatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang
berhubungan dengan penjualan untuk meningkatkan kinerja penjualan perusahaan. Pelatihan
melibatkan kegiatan pembelajaran utuk memperoleh keterampilan atau membentuk perilaku.
Pelatihan dianggap sebagai investasi karena menghasilkan peningkatan produktivitas, moral yang
lebih baik, kepercayaan pada pekerjaan dan efisiensi dalam manajemen waktu dan wilayah, kinerja
penjualan, hubungan pelanggan, profitabilitas dan keunggulan kompetitif. (Zangoueinezhad dan
Moshabaki, 2011).
Tujuan utama dari program pelatihan adalah untuk memperbaiki efektivitas kerja karyawan
dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan. Secara umum, pelatihan akan bermanfaat
untuk meningkatkan hasil kerja karyawan. Menurut T. Hani Handoko (2001) Dalam merancang
pelatihan, terdapat empat faktor penting yang perlu diperhatikan, yaitu isi materi pelatihan,
fasilitas pelatihan, pelatih dan metode pelatihan.
Isi materi pelatihan sebaiknya relevan dan mudah untuk dipahami oleh peserta pelatihan.
Materi pelatihan dapat dibuat menyesuaikan kebutuhan perusahaan (Cathrine, 2013). Materi
pelatihan untuk tenaga penjualan perusahaan penyewaan alat berat harus melihat aspek
pengetahuan dan keterampilan komunikasi yang diperlukan supaya tenaga penjualan sukses
mencapai targetnya. Evaluasi atas hasil pelatihan sebelumnya dan kinerja tenaga penjualan saat ini
dapat menjadi rujukan utama dalam penyusunan materi. Dalam penyusunan materi pelatihan,
trainer harus mempertimbangkan tingkat pembelajaran peserta pelatihan. Artinya, materi di
rencanakan dan didesain berdasarkan atas kebutuhan serta kondisi peserta pelatihan yang dalam
hal ini adalah tenaga penjualan. Fokus pada tujuan pembelajaran serta disajikan dengan bahasa
yang mudah dipahami, dan tersusun sistematis (Heidecke & Back, 2009).
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Fasilitas pelatihan adalah komponen penting dalam pelatihan. Peralatan seperti LCD, video
dan bahan ajar yang lengkap akan membantu karyawan sebagai peserta pelatihan mudah
memahami materi dan menguasai keterampilan yang dilatihkan. Selain itu bagian fasilitas
pelatihan yang tidak kalah pentingnya adalah media. Media yang menarik akan menimbulkan
antusiasme peserta untuk belajar (Groza et.al, 2012).
Trainer yang memiliki kompetensi dan menguasai ilmu dibidangnya sangat penting (Murtie,
2012). Hal ini akan berdampak pada peserta yang menerima materi tersebut. Trainer/pelatih
merupakan pihak yang menyampaikan pengetahuan dan keterampilan sehingga harus memiliki
pengalaman dan penguasaan materi yang baik. Karena pelatih yang tidak menguasai keterampilan
akan kesulitan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan (Trusty & Fabian, 2019; Lim &
Johnson, 2002).
Metode pelatihan harus disesuaikan dengan materi dan tujuan pelatihan (Welsh & Bonner,
2019). Banyak sekali metode yang bisa dipraktekkan dalam pelatihan, karena apabila salah dalam
menentukan metode pelatihan akan membingungkan pemahaman peserta. Jika pelatihan bertujuan
untuk meningkatkan keterampilan, maka metode simulasi, praktek langsung, latihan dan bermain
peran akan lebih efektif dibandingkan ceramah. Sehingga metode pelatihan akan sangat membantu
peserta memahami materi pelatihan dan tujuan pembelajaran pelatihan bisa tercapai maksimal.
Murtie (2012) menyatakan bahwa metode pelatihan terbagi menjadi dua jenis di antaranya sebagai
berikut:
1.

2.

On the job training adalah pelatihan sambil bekerja dan berlangsung dalam situasi kerja
normal, dengan menggunakan alat yang sebenarnya, peralatan, dokumen, atau bahan yang
akan digunakan oleh trainer. Ada beberapa metode-metode on the job training, yaitu
Apprenticeships, praktik langsung, dan metode selftraining
Off the job training adalah metode yang berlangsung jauh dari situasi normal pekerjaan.
Metode yang biasanya dipakai dalam off the job training ini adalah metode ceramah, video
presentation, dan case study.

Metode pelatihan tenaga penjualan adalah metode untuk memengaruhi pengetahuan dan
keterampilan tenaga penjualan pada suatu perusahaan supaya mereka mampu melaksanakan
pekerjaan menjual secara efektif (Shahid et al, 2013). Metode pelatihan yang digunakan oleh
perusahaan persewaan alat berat sangat tergantung pada tujuan perusahaan, ukuran perusahaan,
intensitas pelatihan yang diperlukan, dan sumber daya keuangan yang tersedia. Metode pelatihan
yang utama meliputi on the job training dan off the job training seperti coaching, seminar, role
play, dan pelatihan formal.
Metode pelatihan coaching melibatkan tenaga penjual persewaan alat berat yang lebih senior
atau berpengalaman untuk membimbing dan mengarahkan bawahan tentang cara menangani tugas
penjualan dengan mahir. Shahid et al (2013) berpendapat bahwa kategori pembinaan metode
coaching membantu tenaga penjualan untuk belajar dan mendapatkan pengetahuan baru saat
bekerja, hal ini didesain supaya sesuai dengan pekerjaan dan kenyamanan karyawan, sehingga
meningkatkan partisipasi penuh dan transfer pengetahuan serta umpan balik cepat.
Seminar termasuk dalam off the job training yang berkaitan dengan proses pelatihan dimana
peserta tidak berada dalam lingkungan konteks pekerjaan reguler mereka, tetapi diajarkan
bagaimana melakukan tugas dalam situasi yang sama serta menggunakan jenis peralatan yang
mungkin sama dengan yang mereka gunakan di tempat kerja. Johnston & Marshall (2013)
menyatakan bahwa seminar juga dikenal sebagai kuliah, yaitu presentasi memaparkan materi oleh
instruktur atau trainer kepada peserta yang jumlahnya besar. Metode ini berguna untuk pelatihan
dengan biaya per karyawan yang rendah. Seminar membantu dalam mentransfer produk
knowledge ke tenaga penjualan yang baru. Pelatihan seminar dapat diukur dalam hal produk
knowledge baru, orientasi karyawan baru dan pelatihan peningkatan hubungan dengan pelanggan.
Menurut Leach & Liu (2003) metode role play juga dikenal sebagai metode pelatihan
skenario bisnis menggunakan situasi nyata, sehingga memungkinkan para peserta untuk dapat
menerapkan keterampilan tersebut dalam situasi kerja. metode pelatihan ini dilakukan dengan cara
para peserta tenaga penjualan akan membuat rencana bisnis dengan data yang tersedia, kemudian
skenario yang berbeda disajikan kepada mereka melalui informasi yang berbeda. Hal ini dilakukan
dengan tujuan untuk melihat bagaimana mereka akan membuat keputusan yang baik berdasarkan
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situasi yang berubah secara dinamis. Cathrine (2013) menyatakan bahwa role play fokus pada
masalah emosional (hubungan manusia). Esensinya yaitu menciptakan situasi kehidupan nyata dan
meminta peserta untuk mengasumsikan bagian dari kepribadian mereka. Pelatihan role play bisa
dilakukan dalam jumlah peserta pelatihan yang kecil biasanya kurang dari 12 orang dalam suatu
kelompok. Trainer lebih bersifat pasif dan peserta lebih mendapatkan wawasan tentang perilaku
mereka sendiri dan orang lain. Pertemuan-pertemuan ini tidak memiliki agenda dan terjadi jauh
dari tempat kerja. Trainer umumnya memiliki role play yang terukur dalam hal membangun
keterampilan hubungan baik, keterampilan komunikasi yang baik dan model teknik presentasi
penjualan, dan pembangunan karakter (Zumrah, 2015). Tujuan dari metode ini adalah untuk
memberikan pemahaman peserta dengan peningkatan kesadaran tentang bagaimana pelanggan
berperilaku, persepsi orang lain tentang mereka dan peningkatan pemahaman tentang proses
kelompok (Wright et al, 2005).
Penilaian pelatihan meliputi pengumpulan dan penyajian informasi tentang program
pelatihan dan dampak yang dapat membantu menginformasikan pengambilan keputusan serta
menentukan nilai program pembelajaran. Untuk mengevaluasi secara efektif, harus memahami
mengapa pelatihan dilakukan, apa yang ingin dicapai dan aspek organisasi yang berdampak pada
pelatihan (Griffin 2014).
Evaluasi pelatihan secara tradisional dikonseptualisasikan menjadi dua metode, metode
formatif dan sumatif (Krishnamoorthy&Prasad 2005). Dalam hal penilaian pelatihan formatif
fokus pada efektivitas proses pelatihan itu sendiri. Pertanyaan formatif adalah tentang materi
pelatihan, trainer/pelatih dan fasilitas pelatihan. Sebaliknya, evaluasi sumatif berfokus pada
dampak pelatihan yang lebih luas. Pertanyaan sumatif misalnya, bertanya apakah pelatihan
memiliki perbedaan pada kinerja peserta pelatihan atau apakah pelatihan berdampak pada motivasi
peserta (Griffin 2014). Berbagai tingkat evaluasi dijelaskan dengan baik dalam model Donald L
Kirkpatrick. Model ini pada dasarnya mengukur reaksi peserta pelatihan, pembelajaran, perilaku
dan hasil (Patalainen, 2015).
1.

2.

3.

4.

Reaksi Peserta Pelatihan, yaitu untuk mengetahui opini dari para peserta mengenai program
pelatihan, ini fokus pada bagaimana peserta pelatihan menikmati pengajaran, apakah peserta
menganggap pelatihan itu penting dan apakah menggunakan waktu yang tepat? juga
bertujuan untuk mengukur pendapat peserta tentang tempat, gaya dan kecepatan pelatihan.
Pembelajaran, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh para peserta menguasai konsep konsep,
pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang diberikan selama pelatihan. Untuk
mengukur peningkatan pengetahuan atau kompetensi intelektual dari sebelum dan sesudah
pelatihan. biasanya dilakukan dengan mengadakan test tertulis (essay atau multiple choice)
test kinerja dan latihan simulasi.
Perilaku, yaitu untuk mengukur para peserta pelatihan telah menerapkan pembelajaran ke
dalam pekerjaan mereka dan apakah ada perubahan dalam perilaku mereka sebelum dan
sesudah dilakukannya pelatihan. Pengukuran dapat dilakukan dengan beberapa cara salah
satunya dengan observasi dan wawancara. Penilai perlu mengevaluasi perubahan, relevansi
perubahan dan keberlanjutan perubahan.
Kinerja Organisasi, yaitu untuk menilai dampak pelatihan terhadap kelompok kerja atau
organisasi secara keseluruhan. Data bisa dikumpulkan sebelum dan sesudah pelatihan atas
dasar kriteria produktivitas, turnover, ketidakhadiran karyawan, kecelakaan kerja, keluhan
karyawan, perbaikan kualitas, dan kepuasan pelanggan.

Evaluasi pelatihan itu penting untuk diungkapkan oleh perusahaan karena nilai investasi,
sumber daya, dan waktu yang sudah dikeluarkan harus memiliki hasil yang diharapkan. Penilaian
juga membantu menjustifikasi sumber daya yang dialokasikan dan meningkatkan akuntabilitas.
Penilaian sangat menentukan efektivitas fungsi SDM dalam membantu karyawan dalam
memperkuat pembelajaran mereka melalui kegiatan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan dengan baik
dapat membuat pelatihan yang ada lebih efektif, relevan dan efisien. Ini juga dapat memungkinkan
kriteria internal, eksternal, dan tujuan perusahaan akan tercapai. Penilaian pelatihan akan
membantu HRD untuk menyelaraskan tujuan dan target perusahaan serta membantu
membandingkan efektivitas berbagai program pelatihan dan membantu perusahaan berinvestasi
pada pelatihan yang paling efisien. Evaluasi yang dilakukan secara terbuka akan memberikan
peningkatan berkesinambungan pada pelatihan dan membantu perencanaan masa depan (Griffin
2014).
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METODE PENELITIAN
Penelitian mengenai analisis efektifitas pelatihan tenaga penjualan di PT. Sumber Nusantara
Aditya Surabaya ini menggunakan pendekatan desakriptif kualitatif. Hal ini dipilih supaya lebih
menggambarkan secara detail proses yang dilakukan dalam pelatihan tenaga penjualan di PT
Sumber Nusantara Aditya yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penyewaan alat
berat. Alasan pengguanaan pendekatan deskriptif kualitatif karena untuk menganalisis sebuah
keefektifan sebuah proses pelatihan tenaga penjualan dalam sebuah perusahaan atau organisasi
membutuhkan penjabaran secara detail dan komprehensif supaya tidak menimbulkan suatu
kesalahan dalam menganalisa. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
kualitatif, yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data yang memiliki sifat tidak bisa
dihitung (data yang bukan berupa angka), berupa informasi atau penjelasan didasarkan pada
pendekatan teoritis dan pemikiran secara logis. Data primer bersumber dari hasil wawancara
dengan pihak HRD PT. Sumber Nusantara Aditya Surabaya, peserta pelatihan, pemateri, serta staff
unit HRD sebagai pihak pelaksana dan pendukung kegiatan pelatihan. Sedangkan data sekunder
didapatkan peneliti dari arsip kantor PT. Sumber Nusantara Aditya Surabaya (Sugiyono, 2014).
Peneliti dalam proses mengumpulkan data menggunakan tiga cara yaitu wawancara,
dokumentasi dan observasi. Secara umum wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara
bertanya langsung kepada responden dimana mengharuskan peneliti dengan responden bertatap
muka untuk mengumpulkan data-data yang kemudian akan dianalasis oleh peneliti. Dokumentasi
menurut Schurink (2004) menyatakan bahwa studi dokumen merupakan merupakan teknik
pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen
tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis,
dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh.
Sedangkan observasi merupakan salah satu kegiatan ilmiah empiris yang mendasarkan fakta-fakta
lapangan maupun teks, melalui pengalaman panca indra tanpa menggunakan manipulasi apapun.
Proses observasi dilakukan dengan cara mengamati ketika pelatihan tenaga penjualan dilaksanakan
PT X.
Metode analisis data menurut Sugiyono (2014), kegiatan analisis terdiri dari tiga alur
kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Reduksi Data (Data Reduction) dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan
perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan transformasi data kasar yang muncul dari catatancatatan tulisan di lapangan (field note). Selain menggunakan reduksi data peneliti juga
menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam
pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu
yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi dapat
dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumen
(Sugiyono, 2014). Kedua, Penyajian Data (Data Display) merupakan sekumpulan informasi
tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan
keputusan yang terus berkembang menjadi sebuag siklus dan penyajian data bisa yang dilakukan
dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang untuk
menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu padan dan mudah diraih.
Ketiga, Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan sebagain dari suatu kegiatan dan
konfigurasi yang utuh. Dimana, kesimpulan di verifikasi selama penelitian berlangsung.
PEMBAHASAN
Efektivitas Praktek Pelatihan Tenaga Penjualan Di PT. Sumber Nusantara Aditya Surabaya
Jawa Timur
Kompetensi tenaga penjualan yang dibutuhkan oleh perusahaan PT. Sumber Nusantara
Aditya Surabaya menurut HRD adalah kemampuan negosiasi, presentasi yang baik dan
penguasaan produk knowledge. Perusahaan menilai kompetensi tenaga penjualannya masih harus
dikembangkan. Terutama kemampuan telemarketing yang selama ini dilakukan, seharusnya bisa
ditambah dengan keterampilan komunikasi untuk melakukan presentasi penjualan secara langsung.
Direct selling menurut manajer memberikan keuntungan bisa mengedukasi konsumen secara jelas
dibandingkan telemarketing.
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“Kompetensinya yang harus dimiliki adalah rellasionship mereka dalam menjalin
hubungan dengan pelanggan, supaya pelanggan itu tidak beralih ke kompetitor yang
lain. Selanjunya adalah mereka harus bisa bernegosiasi karena biasanya penyewa itu
selalu memiliki keinginan yang bervariasi, jadi harus pintar mengatasi situasi
demikian.”
Kompetensi tenaga penjualan PT. Sumber Nusantara Aditya memang mereka masih sangat
memerlukan banyak pelatihan terkait ilmu penjualan untuk mengupgrade kompetensi sales.
Disamping karena latar belakang Pendidikan yang tidak di jurusan marketing, pengalaman selama
ini tentang penjualan juga kurang inovasi. Kemampuan yang harus dimiliki oleh tenaga penjualan
tidak hanya kemampuan berkomunikasi telemarketing tetapi juga komunikasi langsung secara face
to face. Tenaga penjualan PT. Sumber Nusantara Aditya memiliki kemampuan berkomunikasi
yang bagus dalam telemarketing akan tetapi saat bertemu calon konsumen secara langsung (face to
face) masih maksimal mengeksplorasi kemampuan mereka.
Pada tahun 2018, PT. Sumber Nusantara Aditya telah memberikan beberapa pelatihan kepada
tenaga penjualannya yaitu pemberian materi tentang product knowledge, komunikasi, analisa
penjualan dan kegiatan training. Pemberian pelatihan tersebut diberikan agar tenaga penjualan
memahami informasi produk-produk yang akan disampaikan kepada konsumen. Pelatihan tentang
produk knowledge diberikan kepada tenaga penjualan agar mengetahui jenis-jenis alat berat yang
akan dijual sehingga tenaga penjualan bisa menyampaikan informasi kepada pelanggan tentang
kegunaan, kelebihan maupun kekurangan dari alat berat tersebut. Perusahaan memberikan
pelatihan tentang produk knowledge diawal setelah perekrutan tenaga penjualan, hal ini bertujuan
agar tenaga marketing sudah mengetahui informasi tentang semua jenis alat berat yang ada di
perusahaan sebelum terjun melayani konsumen. Selain produk knowledge tenaga penjualan juga
dibekali dengan pelatihan tentang komunikasi, hal ini karena pada akhirnya tenaga penjualan akan
langsung berhadapan dengan konsumen sehingga kemampuan berkomunikasi yang bagus juga
diperlukan untuk dapat menarik minat konsumen dan dapat menjalin kerjasama yang baik.
Jenis pelatihan pertama yang diberikan PT. Sumber Nusantara Aditya adalah berupa
pelatihan produk knowledge, yaitu tentang alat-alat yang ada di perusahan agar bagian penjualan
bisa memahami cara kerja dan fungssi masing-masing alat. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan
setiap dua minggu sekali dengan materi satu jenis alat dalam satu kegiatan pelatihan. Berdasarkan
pelatihan-pelatihan yang diselengarakan oleh PT. Sumber Nusantara Aditya Surabaya, hasil
wawancara dengan manajer HRD Bapak Anang tanggal 15 Januari 2019 di kantor Perusahaan
Surabaya mengungkapkan,
“Kami melihat respon peserta yang sangat antusias untuk mengenal produk
knowledge sangat bagus, mereka bersemangat dan termotivasi karena metode
yang digunakan tidak membuat bosan dan trainer juga berpengalaman karena
kita datangkan dari pihak tim sumitomo dan sakai yang memberikan informasi
yang lebih lengkap dan jelas.”
Hal tersebut menunjukkan bahwa pelatihan ini memberikan informasi yang penting untuk
diketahui oleh para peserta yaitu produk knowledge. Trainer dirasa juga mampu membangkitkan
minat peserta dalam belajar. Ketika trainer yang menyampaikan materi menguasai bidangnya,
peserta lebih antusias dan semangat untuk menerima materi yang disampaikan. Sebaliknya ketika
trainer kurang mampu menguasai materi akan membuat peserta tidak puas dan cenderung
meninggalkan lokasi pelatihan. Sehingga perusahaan perlu mempertimbangkan memilih trainer
yang kompeten, jika tidak menemukan di internal maka harus mencari di eksternal supaya tujuan
pelatihan bisa tercapai.
Materi keterampilan tenaga penjualan selanjutnya setelah produk knowledge adalah
keterampilan komunikasi. Pelatihan ini juga dilaksanakan setiap dua minggu untuk membekali
keterampilan kepada tenaga penjualan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Manajemen
mengungkapkan bahwa
“Keterampilan negosiasi karyawan meningkat seiring setelah pelatihan, mereka
menjadi lancar berkomunikasi dan mampu memberikan costumer education
sehingga pelanggan merasa puas dengan penjelasan mereka.”
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Paling tidak ada peningkatan kemampuan bernegosiasi tenaga penjualan setelah diadakannya
pelatihan, yang memberikan informasi bahwa pelatihan ini cukup efektive untuk meningkatkan
keterampilan berkomunikasi. Keterampilan komunikasi sangat penting karena PT Sumber
Nusantara Aditya ini sangat bergantung pada pelanggan yang loyal dimana maintenance pelanggan
merupakan hal yang harus dilakukan supaya tidak beralih ke kompetitor.
Pelatihan yang diberikan oleh PT. Sumber Nusantara Aditya memiliki dampak yang bagus
kepada bagian penjualan dalam hal pembelajaran, mereka dapat menjawab setiap pertanyaan
pelanggan dengan baik berbekal materi yang diterima dalam pelatihan. Akan tetapi hal tersebut
belum bisa membuktikan apabila kegiatan pelatihan dapat meningkatkan hasil penjualan dan
meningkatkan jumlah pelanggan atau tidak, karena proses evaluasi terhadap kinerja yang masih
lemah dan belum terukur selama ini.
“Dampak secara langsung yang dirasakan peserta misalnya ketika menjawab
pertanyaan pelanggan, estimasi luas tanah 1 Ha digali dengan kedalaman 1 m,
dengan persediaan truk pengangkut pasir berkapasitas 40 gb jarak kuat tanahnya
itu 1 jam itu saya bisa menyelesaikan berapa hari jika menggunakan
excavatornya 6 gb? Nah itu mereka bisa hitung, kalau dulu sebelum training
mereka tidak bisa jawab. Cuma apakah ikut mendongkrak penjualan atau bisa
mensuport munculnya pelanggan baru, itu seccara KPI belum terbukti.”
Proses evaluasi hasil pelatihan terkait kinerja tenaga penjualan dilakukan oleh pihak
perusahaan adalah melalui Key Performance Idicator (KPI). Kinerja divisi penjualan akan dilihat
dari perbandingan atara target dan hasil kerja mereka di lapangan serta kegiatan divisi penjualan
dalam mencari pelanggan baru. Berdasarkan hasil pelatihan 2018 memang belum memberikan
informasi yang jelas tentang dampaknya terhadap hasil penjualan perusahaan. Selama tahun 2018
penyewa alat berat sebagian besar didominasi oleh BUMN, karena pemerintah lagi menggalakkan
proses pembangunan sehingga tidak bisa diukur secara langsung hasil pelatihan tenaga penjualan
dalam hal mendapatkan pelanggan baru.
Mengukur kinerja pasca pelatihan memang menjadi tantangan semua peserta, trainer maupun
manajemen. Evaluasi hasil pelatihan bisa diukur berdasarkan jenis dan manfaat pelatihan itu
sendiri. Uji coba dengan interval triwulanan yang lebih pendek untuk penilaian kinerja formal buat
oleh HRD untuk dianalisis sehingga diketahui apakah mereka mengalami peningkatan kompetensi
yang bisa digunakan untuk organisasi atau hanya sebatas peningkatan keterampilan. Pelatihan
untuk tenaga penjualan tentu sangat komplek jika dibandingkan divisi lainnya, karena implikasi
hasil pelatihan tidak hanya terkait peningkatan keterampilan tetapi juga peningkatan hasil
penjualan. Manajemen akan mengevaluasi jika hasil penjualan buruk walaupun secara
keterampilan terbukti efektive. Maka evaluasi komprehensif menjadi penting untuk menentukan
pelatihan dan menilai hasil pelatihan tersebut.
Banyak sekali kendala yang dihadapi oleh Perusahaan Sumber Nusantara Aditya dalam
melaksanakan pelatihan untuk tenaga penjualan. Disamping sumberdaya perusahaan yang terbatas
juga investasi pelatihan dianggap masih dianggap kurang memberikan dampak langsung untuk
perusahaan. HRD cenderung bekerja sendiri karena struktur perusahaan yang ramping sehingga
memiliki banyak keterbatasan informasi dan ide. Manajemen cenderung tidak memperhatikan
kompetensi karyawan karena lebih mementingkan loyalitas menjadikan HRD harus bekerja keras
memberikan knowledge dari dasar. Rencana pelatihan yang seharusnya bisa mulai tahap
pengembangan harus mundur sedikit yang membuat tertundanya tahap pelatihan sehingga
perusahaan lebih cepat bergerak.
Pelatihan Tenaga Penjualan PT Sumber Nusantara Aditya Surabaya ketika mencari solusi
atas kurangnya kinerja dari pelatihan adalah mempercayakan pelatihan kepada pihak eksternal
yang lebih berkompeten. Seperti produk knowledge maka manajemen memutuskan untuk
mengambil trainer dari vendor perusahaan alat berat yang lebih kompeten. Sehingga peserta lebih
antusias jika dibandingkan belajar melalui mekanik perusahaan karena penjelasan dirasa tidak jelas
dan peserta merasa tidak puas. Begitu juga ketika pelatihan komunikasi, manajemen merasa bahwa
trainer dari eksternal sangat membantu untuk menarik minat peserta. Karena metode yang
digunakan menarik dan menggunakan variasi metode seperti role play, latihan presentasi dan
diskusi. Kendala yang dihadapi perusahaan ketika terlalu sering mengundang trainer dari luar
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adalah biaya yang dikeluarkan untuk pelatihan akan tinggi jika dibandingkan dari internal
perusahaan.
Pelatihan yang dilaksanakan manajemen SDM PT. Sumber Nusantara Aditya Surabaya dapat
dikatakan efektive mencapai tujuan yang telah di design oleh manajemen yaitu meningkatkan
keterampilan tenaga penjualan untuk meningkatkan kompetensi dan hasil penjualan mereka.
Walaupun tidak secara signifikan berpengaruh terhadap penjualan akan tetapi jika proses
komunikasi efektive dan negosiasi dilakukan dengan benar, maka hal ini akan membantu tenaga
penjualan untuk memperoleh klosing.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan efektivitas pelatihan tenaga penjualan di Perusahaan
Sumber Nusantara Aditya kota Surabaya. Berdasarkan analisis dan pembahasan maka kesimpulan
dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
Pelatihan menggunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, ketika pelatihan produk
knowledge yang cenderung teoritis dan butuh pemahaman yang baik, digunakan metode pelatihan
seminar dengan trainer yang sudah berpengalaman dan mampu berkomunikasi dengan baik.
Peningkatan kemampuan peserta seperti dalam memahami spesifikasi produk dan pemanfaatannya
secara detail memberikan arti bahwa pelatihan memberikan dampak positif berdasarkan data yang
dikumpulkan. Analisis hasil pelatihan memang memberikan manfaat untuk peningkatan
keterampilan peserta tetapi karena mereka adalah tenaga penjualan belum bisa diukur berdasarkan
output penjualan yang dihasilkan.
Saran
Setelah melakukan penelitian di Perusahaan PT. Sumber Nusantara Aditya Surabaya maka peneliti
bisa memberikan saran untuk memberikan masukan terkait pelaksanaan pelatihan
1.

Manajer SDM dan karyawan penjualan bertanggung jawab untuk melatih karyawan baru
untuk meningkatkan transfer knowledge sesama karyawan.

2.

Perlu adanya metode pengukuran kuantitatif untuk tenaga penjualan karena kinerja mereka
sangat penting untuk keberlanjutan perusahaan. Sehingga manajemen mempunyai data yang
cukup untuk meningkatkan kinerja penjualan organisasi

3.

Rencanakan pelatihan dan pengembangan menjadi lebih terstruktur dan sistematis untuk
memberikan keterampilan kepada seluruh karyawan di perusahaan.
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