
RINGKASAN EKSEKUTIF 

Ferry Ardiansyah. 2002. Analisis Kebutuhan Pelatihan PT Karinda Kharisma. 
Dibawah bimbingan M.Syamsul Maarif dan Setiadi Djohar. 

Kualitas sumberdaya manusia dalam suatu organisasi menentukan 
efisiensi dan efektifitas organisasi tersebut. Pengembangan sumberdaya 
manusia m e ~ p a k a n  investasi jangka panjang bagi suatu 0rganiSaSi. 
Pengembangan sumberdaya manusia merupakan kunci untuk pengembangan 
organisasi bersangkutan. 

PT Karinda Kharisma adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri 
sepatu, khususnya sepatu olahraga. Perusahaan tersebut merupakan 
perusahaan yang melakukan produksi untuk sepatu merek Ellise, yang menjadi 
partner kerja dari perusahaan Ellise International. Produksi yang dihasilkan oleh 
PT Karinda Kharisma diekspor ke beberapa negara khususnya Eropa. 

PT Karinda Kharisma memandang bahwa pelatihan bagi karyawan 
merupakan ha1 terpenting untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia. 
Pelatihan memiliki peranan yang sama pentingnya dengan fungsi-fungsi 
organisasi lainnya seperti produksi, keuangan dan marketing. 

Oleh karena itu perlu dikaji kebutuhan pelatihan seperti apa yang telah 
ada di PT Karinda Kharisma. Perusahaan akan merasa kesulitan dalam 
menentukan materi dan jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan 
sumberdaya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. Permasalahan yang ada 
dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu bagaimana perusahaan merancang 
program pelatihan yang dapat menghasilkan sumberdaya manusia yang 
berkualitas dan faktor-faktor apa yang mempengamhi keberhasilan suatu 
program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan karyawan serta apakah 
pelatihan yang dilakukan telah sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. 

Tujuan penelitian yang dilakukan pada PT Karinda Kharisma adalah 
melakukan kajian kesesuaian antara program pelatihan di PT Karinda Kharisma 
saat ini dengan kebutuhan dan tuntutan pekejaan yang diinginkan perusahaan 
dan merumuskan program pelatihan yang sesuai dengan sasaran yang ingin 
dicapai PT Karinda Kharisma berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan dan 
berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan. Penelitian ini dilaksanakan diPT 
Karinda Kharisma untuk mengkaji kebutuhan pelatihan pada tingkat supervisor. 

Penelitian dilakukan dalam bentuk studi kasus secara deskriptif dengan 
cara observasi untuk melihat sistem pelaksanaan pelatihan yang dilakukan 
perusahaan saat ini. Observasi tersebut antara lain b e ~ p a  wawancara dalam 
bentuk tanya jawab kepada responden untuk mendapatkan informasi mengenai 
pelaksanaan pelatihan. Selain wawancara, responden juga diberikan pertanyaan 
dalam bentuk kuesioner untuk memberikan penilaian terhadap pelaksanaan 
pelatihan. Data yang diperoleh dari hasil kuesioner selanjutnya ditabulasi untuk 
diolah dengan menggunakan alat analisis yang telah ditentukan. 

Alat analisis yang digunakan adalah T-NAT (Training Needs Assessment 
Tool). Pada analisis kebutuhan pelatihan ini dilakukan pengukuran dengan 
menggunakan skala dan indikator KKP (Kemampuan Kerja Pribadi) dan KKJ 
(Kemampuan Kerja Jabatan). Analisa kebutuhan tersebut menghasilkan 
beberapa rekomendasi pelatihan yang perlu dilakukan. Rekomendasi yang 
diberikan, dalam ha1 ini program pelatihan mempunyai beberapa ha1 yang baru 
yaitu manajemen mutu, kemampuan berkomunikasi, pengembangan diri dan 



motivasi serta penyusunan laporan yang efektif. Rekomendasi pelatihan tersebut 
selanjutnya di evaluasi, yang terdiri dari level 1 : Mengukur Kepuasan Peserta 
akan Materi Program dan Aktivitas Pelatihan, level 2 : Mengukur Kemampuan 
Peserta dan Pengetahuan Kerja dan level 3 : Mengukur Kontribusi Pelatihan 
dalam Kemampuan dan Komitmen Kerja. 

Hasil analisis kebutuhan pelatihan menunjukkan bahwa pelatihan yang 
dibutuhkan untuk masing-masing bagian adalah 1) Produksi, yaitu kemampuan 
berkomunikasi; 2) Perlengkapan, yaitu Kedisiplinan dan Motivasi serta 
Penanganan Mesin; 3) PPIC, yaitu manajemen perencanaan dan penyusunan 
laporan; 4) Logistik, yaitu manajemen perencanaan dan penyusunan laporan; 5) 
QC, yaitu manajemen mutu pengembangan diri dan peningkatan manajemen 
mutu, pengembangan diri dan peningkatan motivasi, peningkatan leadership 
toping. Untuk evaluasi pelatihan level 1 nilainya untuk masing-masing bagian 
adalah 1) Produksi senilai 3.25; 2) Perlengkapan sebesar 3.24; 3) PPIC sebesar 
3.26; 4) logistik sebesar 3.25 dan 5) QC sebesar 3.13 persen. Hasil evaluasi 
program pelatihan level 1 dan 2 menunjukkan response yang positif. Hal 
tersebut ditunjukkan dari nilai rata-rata penyelia sebesar 3 (tiga), yang 
menggambarkan bahwa program pelatihan yang diberikan sesuai dengan 
kemampuan peserta. Evaluasi elevel tiga memben'kan hasil yang baik untuk 
masing-masing bagian yaitu 1) produksi sebesar 4.90; 2) perlengkapan sebesar 
4.84; 3) PPIC sebesar 4.94; 4) logistik sebesar 4.90 dan 5) QC sebesar 4.84. 
Penilaian evaluasi program pelatihan level 3 mempunyai nilai rata-rata sekitar 4 
- 5. Hasil pengujian statistik yang dilakukan dengan uji tanda Wilcoxon 
menunjukkan beberapa bidang pengukuran mengalami perbaikan terhadap sikap 
kerja setelah mengikuti pelatihan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka PT Karinda Kharisma 
perlu melakukan tahapan analisis evaluasi level 4 untuk mengukur pengaruh 
pelatihan terhadap ROI, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bantu untuk 
pengambilan keputusan. lmplementasi hasil rekomendasi yang telah 
disampaikan dapat diterapkan. Untuk pedomannya dapat dipergunakan rencana 
kerja sehingga mempermudah proses perencanaannnya. Perlunya dilakukan 
penekanan terhadap kontribusi hasil pelatihan yang diikuti oleh peserta. 
Kontribusi sikap kerja yang perlu mendapatkan perhatian adalah kemampuan 
memberikan arahan dan bimbingan, diagnosa dan dukungan penyelia terhadap 
bawahan. 




