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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan bisnis yang semakin kompetitif dibutuhkan daya

saing yang kuat yang tidak hanya terletak pada investasi finansial, maupun

teknologi tetapi juga pada sumber daya manusia (SDM) yang merupakan aset

berharga yang memiliki fleksibilitas intelektual, gagasan dan usaha kerja yang

masih belum dapat digantikan sepenuhnya oleh teknologi (Zuhal, 2010).

Keberadaan dan peranannya menjadi salah satu faktor utama dalam sebuah

perusahaan yang dapat melaksanakan pekerjaan dan terbentuknya sebuah

organisasi. Sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu dalam hal ini adalah

karyawan-karyawan handal dalam bidangnya masing-masing diperlukan dan

direkrut dengan tujuan dapat bekerja secara produktif untuk mencapai sasaran

yang direncanakan dan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan perusahaan

untuk memperluas bisnis, meningkatkan perekonomian dan menginspirasi

manusia melalui bidang industri. Fenomena ini disebut war for talents yang

menuntut sumber daya manusia untuk mengembangkan potensinya sehingga

dapat beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan zaman (Michaels et al,

2001).

Pengembangan SDM sendiri merupakan proses yang meliputi dua aspek,

yaitu kuantitas dan kualitas. Aspek kuantitas berkaitan dengan jumlah angka

sumber daya manusia dalam suatu organisasi, sedangkan aspek kualitas berkaitan

dengan keterampilan, wawasan, dan kompetensi yang harus dipenuhi dan dimiliki
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sumber daya manusia. Kedua hal ini perlu diperhatikan karena apabila suatu

perusahaan memiliki kuantitas SDM yang tidak diimbangi dengan kualitas SDM

itu sendiri, maka hal ini hanya akan menjadi beban bagi perusahaan (Sutrisno,

2009). Memang sampai sekarang, hal ini masih menjadi tantangan tersendiri bagi

manajemen perusahaan yang membutuhkan perhatian penting, yaitu kinerja

karyawan yang kurang maksimal sehingga mempengaruhi operasional dan

produktivitas kerja perusahaan sampai saat ini. Maka dari itu, diperlukan program

pelatihan pengembangan SDM yang sangat didukung juga oleh Komite Asia-

Pacific Economic Cooperation (APEC) dengan menyepakati Joint Ministerial

Statement tentang program pelatihan pengembangan SDM untuk meningkatkan

kompetensi, serta keterampilan individu dan memenuhi tuntutan industri karena

perubahan dan perkembangan perekonomian dunia yang pesat (APEC, 2014).

Pelatihan adalah salah satu metode program paling sering dan efektif

untuk merealisasikan SDM berkualitas. Menurut Hariandja (2007), ada beberapa

alasan yang menjadi latar belakang pentingnya sebuah pelatihan: Pertama,

individu yang baru direkrut belum memahami benar job description yang

diberikan. Kedua, adanya ketergantungan manusia terhadap perubahan teknologi

yang mengharuskan individu untuk terampil dengan penggunaan teknologi untuk

menghindari keusangan pegawai (employee obsolescence) dan menyamakan sikap

serta perilaku terhadap pekerjaannya. Ketiga, untuk mengembangkan potensi dan

meningkatkan produktivitas kerja individu. Program pelatihan juga dihimbau

Pemerintah Republik Indonesia (2006) untuk menyesuaikan standar pelaksanaan

kerja dengan peraturan negara dalam PP No.31 tahun 2006 tentang Sistem

Pelatihan Kerja Nasional yang mewajibkan adanya seluruh kegiatan untuk
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memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja,

produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan

keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

Selaras dengan himbauan pemerintah dan peraturan negara, perusahaan-

perusahaan di Indonesia mengikuti himbauan tersebut dan melaksanakan program

pelatihan yang biasa ditangani oleh divisi Human Resource Department (HRD)

secara internal. Namun, karena adanya keterbatasan karyawan, materi, dan

objektivitas, maka perusahaan-perusahaan ini juga bekerja sama dengan

perusahaan Human Resource Management (HRM) yang menyediakan jasa

pelatihan SDM. Salah satu perusahaan HRM di Indonesia adalah PT Kualitas

Prima Mandiri yang didirikan oleh Bapak Sepri Sinta Wanto berdiri sejak bulan

November tahun 2015 yang berbasis edukasi bisnis. Perusahaan ini memiliki visi

dan misi untuk membangun individu unggul yang produktif dan mencapai apa

yang harus dicapai dalam seluruh aspek kehidupan individu itu sendiri. Lalu, ada

lima produk jasa yang ditawarkan, yaitu: Public Training dengan modul-modul

yang dibuat untuk mengakomodir kebutuhan publik dan diselenggarakan di

tempat publik dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak PT KPM sendiri.

(2) In-House Training merupakan program pelatihan yang modulnya

terkostumisasi sesuai kebutuhan klien. Jadwal dan lokasi pelatihan ditentukan

oleh klien itu sendiri. (3) Digital Learning adalah konten pembelajaran yang

menggunakan sarana media elektronik. Kelebihan dari program ini, dapat diakses

kapanpun melalui Learning Management System tanpa perlu adanya pertemuan

fisik tatap muka. (4) Mystery Shopping untuk mengobservasi dan mengevaluasi

tindakan perilaku karyawan secara riil dan langsung di lapangan yang dilakukan
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oleh pihak ketiga, (5) Learning Management System adalah sebuah platform atau

sarana untuk program pelatihan dapat dipelajari secara virtual dengan aplikasi

yang dibuat sendiri oleh PT KPM.

Pada pertengahan tahun 2019, sebuah perusahaan ritel PT X menghubungi

PT KPM untuk membantu perusahaan mengevaluasi performa kerja karyawan-

karyawan yang sudah mengikuti program pelatihan yang dilakukan sendiri oleh

perusahaan PT X tersebut untuk melihat apakah selama ini program pelatihan

yang dilakukan tersebut berhasil dan dapat meningkatkan performa kerja, dimana

ekspektasi dan standar presentase nilai perusahaan terhadap performa kerja staf

harus berada diatas 80%.

Stone (2008) menjelaskan bahwa pelatihan yang baik dilihat dari tiga

pendekatan sistematis, yaitu asesmen terhadap kebutuhan pelatihan terpenuhi,

pelaksanaan aktivitas pelatihan yang sesuai dengan objektif pelatihan, dan

evaluasi pelatihan yang baik. Menurut Hardjana (2001), evaluasi harus diadakan

dan melibatkan semua pihak (penyelenggara dan pengguna jasa pelatihan) untuk

melihat sejauh mana pelatihan yang diadakan sudah mencapai tujuannya dan

menjunjung tinggi objektivitas dalam pelaksanaan pelatihan. Hal ini dapat

membangun hubungan baik antara pihak penyelenggara dengan pengguna jasa

pelatihan, menguntungkan pengguna jasa pelatihan, serta meningkatkan dan

mempertahankan kredibilitas baik penyelenggara jasa pelatihan. Dalam

melakukan evaluasi pelatihan, model yang dapat digunakan sebagai metode

penilaiannya, adalah Kirkpatrick’s Model of Evaluation Training (Kirkpatrick,

2009) yang memiliki empat kriteria: reaksi peserta pelatihan, pembelajaran yang

berdasarkan pemahaman dari individu terhadap pelatihan yang diikuti, perubahan
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perilaku atau sikap yang ditampilkan setelah mengikuti pelatihan, hasil

keseluruhan yang didapat selama mengikuti pelatihan dan setelah pelatihan yang

diharapkan hasilnya positif dan baik.

Saat ini program Mystery Shopping digunakan dan dilaksanakan secara

berkala oleh PT KPM yang memfasilitasi program ini untuk perusahaan ritel PT X

sesuai training needs analysis yang dibutuhkan perusahaan tersebut, yaitu

mengevaluasi performa kerja karyawannya dan kualitas pelayanannya pada setiap

store yang berada di seluruh Indonesia setelah program pelatihan diberikan

kepada karyawan-karyawannya. Program Mystery Shopping sudah digunakan oleh

banyak perusahaan di bidang perhotelan, ritel, dan perbankan, untuk tujuan

penjaminan kualitas layanan (Beck & Miao, 2003), mengukur efektivitas

pelatihan (Erstad,1998; Morrison et al, 1997), dan riset pasar terhadap produk

yang akan dipasarkan. Mystery Shopping adalah metode pengumpulan data

dengan observasi yang dilakukan secara fisik untuk mengevaluasi kualitas jasa

layanan atau produk secara riil dan langsung hasilnya akan berbentuk sebuah

laporan data deskriptif (Wilson, 2001). Data yang dikumpulkan dapat dalam

bentuk rating scale, checklist, dan tanggapan singkat. Hasilnya kemudian

digunakan untuk membandingkan performa kerja karyawan dan hasil penjualan

toko, untuk memantau performa kerja dari waktu ke waktu, dan untuk

mengidentifikasi area-area mana yang membutuhkan perbaikan dari segi kualitas

pelayanan dan kompetensi kerja karyawan (Finn & Kayande,1999). Pada metode

Mystery Shopping ini dalam prosesnya juga harus berdasarkan KPI untuk

mengukur kepuasan kosumen dan performa kerja karyawan (Singh & Verma,

2014). Tingkat kepuasan konsumen yang tinggi dapat mengindikasikan performa
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kerja staf yang baik, karena konsumen yang puas akan menjadi konsumen setia

terhadap toko perusahaan tersebut. Memahami elemen manakah yang

mempengaruhi kepuasan konsumen berdasarkan KPI adalah hal yang penting dan

tidak hanya sekedar untuk mendeskripsikan kondisi aktualnya, tetapi juga untuk

merencanakan dan mengimplementasikan tindakan yang meningkatkan performa

kerja perusahaan tersebut (Tarantola, Paola & Ntzoufras, 2012). Elemen

penilaiannya yang sesuai KPI dan dilakukan secara berkala menjadikan Mystery

Shopping salah satu metode evaluasi populer yang baik digunakan untuk

megevaluasi performa kerja dan kualitas pelayanan yang berkaitan akhirnya

dengan kepuasan konsumen terhadap pelayanan jasa dan produk sejak puluhan

tahun yang lalu. Berry (1995) melaporkan bahwa Hard Rock Cafe menggunakan

program ini untuk mengevaluasi pelayanan restorannya dan penjualan

merchandise setiap 2 bulan sekali secara berkala, hasilnya menunjukkan ada

kemajuan pada performa toko dan karyawannya, bahkan ada hasil yang baik

sedikit demi sedikit walaupun tidak drastis, tetapi jika dilakukan secara berkala,

akan menghasilkan penilaian yang baik secara individual maupun keseluruhan.

Performa kerja dan kualitas pelayanan tidak lepas dari bagaimana karyawan

bertindak terhadap pemenuhan kepuasan kebutuhan konsumen, sehingga program

ini juga dapat menjadi tolak ukur dalam pembahasan level 3 behavior dari teori

Kirkpatrick, karena mengevaluasi secara nyata dan langsung untuk melihat dan

mengobservasi perilaku yang ditunjukkan setelah program pelatihan dilaksanakan.

Sebelumnya, PT Kualitas Prima Mandiri pernah memfasilitasi program

Mystery Shopping ini kepada sebuah perusahaan ritel sepatu PT Y pada tahun

2018. Pada saat itu, PT Y mengalami penurunan penjualan produk, dan kualitas
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pelayanannya. Lalu, dilakukanlah Training Needs Analysis (TNA) untuk

merumuskan masalah menjadi training objective sehingga dapat memberikan

pelatihan yang sesuai kebutuhan. Awalnya, PT KPM melakukan In-house

Training kepada peserta karyawan PT Y untuk menambah wawasan pengetahuan

mereka sesuai training needs analysis yang didapatkan. Kemudian, diuji wawasan

yang mereka dapatkan selama training dengan metode Mystery Shopping yang

Key Performance Indicator (KPI) sudah ditentukan sesuai perumusan TNA, yaitu

ada initiate (salam-sapa-senyum), connect (menganalisa kebutuhan pembeli dan

memulai percakapan), solve (menawarkan, menganjurkan dan menginformasikan

produk), close (memastikan penjualan), impress (interaksi selama proses

pembayaran, menginfokan kebijakan toko). Program ini dilaksanakan secara

berkala sebanyak 2 kali dalam kurun waktu 2 bulan pada setiap toko milik PT Y

yang tersebar di Jakarta. Proses metode yang dilaksanakan dengan mengupahi

satu atau dua orang yang tidak berafiliasi dengan perusahaan PT Y sebagai

pembeli (mystery shopper), lalu diberikan instruksi manual dan briefing, serta

form checklist yang harus diisi untuk penilaian sesuai KPI yang ada kepada

kualitas pelayanan karyawan PT Y. Setelah itu, data penilaian tersebut dianalisa

deskriptif menjadi laporan akhir. Setiap toko dibandingkan perkembangannya

dalam bentuk presentase antara pelaksanaan pertama dan kedua, hasilnya 8 dari

11 toko PT. Y mengalami perkembangan positif dan peningkatan performa 10-

20%. Lalu, walaupun ada 3 dari 11 toko yang memiliki presentase minus

(performa yang kurang baik) tetapi presentase performa keseluruhan 11 toko tetap

positif dan ada peningkatan di angka 8-15%, khususnya pada KPI: connect, solve,

dan impress. Hal ini menunjukkan bahwa program ini baik dan dapat digunakan
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sebagai alternatif untuk mendapatkan hasil sementara pengevaluasian level 3

(behavior) secara langsung dalam waktu singkat, walaupun sebenarnya seperti

yang dinyatakan dalam teori Kirkpatrick bahwa pada level ini diperlukan

penilaian secara longitudinal, namun dalam program Mystery Shopping, penilaian

aplikasi wawasan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dipelajari selama

pelaksanaan pelatihan terangkum dalam checklist yang disesuaikan dengan KPI-

nya.

1.2 Tujuan Magang

1.2.1 Tujuan Secara Umum

Mata kuliah magang merupakan mata kuliah karya penulisan tugas akhir

dalam bentuk laporan magang yang wajib dilaksanakan sebagai bagian dari

persyaratan kelulusan akademik program kuliah sarjana Psikologi. Mata kuliah ini

juga bertujuan untuk memperluas wawasan, keterampilan, dan pengalaman kerja

nyata dengan menerapkan secara langsung ilmu psikologi yang telah diperoleh

pemagang selama masa perkuliahan dalam pelaksanaan tugas kerja selama proses

magang berlangsung.

1.2.2 Tujuan Secara Khusus

Tujuan khusus penulisan laporan magang ini adalah untuk memberikan

gambaran program Mystery Shopping yang dilaksanakan untuk karyawan

perusahaan PT X sehingga dapat mengetahui dan mengevaluasi hasil manfaat dari

program tersebut, serta keberhasilan program pelatihan PT X terhadap KPI yang

dinilai.
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1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Magang

Ruang lingkup praktek magang ini adalah pada bidang konsultasi dan

penyediaan pelatihan, serta human development center pada ranah industri

organisasi, seperti perusahaan korporat, lembaga pendidikan. Batasan kerja

pemagang adalah membantu dan mengerjakan mengenai program Mystery

Shopping.

1.4 Lokasi dan Waktu Magang

Praktek magang dilakukan di PT. Kualitas Prima Mandiri yang beralamat

di Jl. Gading Golf Boulevard, Ruko The Springs SPRS 49 Summarecon Serpong -

Tangerang Selatan, Banten 15332.

Praktek magang ini akan dilakukan selama dua bulan (360 jam) sebagai

pemagang pada divisi training. Dimulai dari tanggal 2 Oktober 2019 sampai

dengan 19 Desember 2019 dengan 4 hari jam kerja fleksibel (Selasa, Rabu, Kamis,

dan Jumat) dari jam 10.00-17.00 WIB.


