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ABSTRAK 

 

UMKM Kampung Semanggi merupakan usaha makanan khas Surabaya 

yaitu berupa daun semangi yang terletak di daerah Sambikerep Surabaya, hal ini 

dengan seiring berjalannya waktu dan semakin berkembang jaman di era digital 

sekarang tentunya terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai adalah 

menghasilkan nilai tambah terhadap UMKM Kampung Semanggi agar usahanya 

dapat berkembang lebih baik dan dapat pula bersaing dengan UMKM lainnya. 

Dalam pembuatan karya ini dapat dilakukan dalam perancangan dan 

pengembangan agar dapat lebih mengetahui seberapa karyawan di UMKM 

Kampung Semanggi tersebut dapat mengembangkan usahanya dan dapat pula 

menjadi meningkat penjulan terhadap konsumen.  

Solusi yang ditawarkan agar diterapkan pada UMKM Kampung 

Semanggi adalah dengan melakukan pelatihan dan pengembangan guna 

meningkatkan penilaian kinerja dengan menggunakan on the job training dan off 

the job training. Dimana, hal ini berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada 

UMKM Kampung Semanggi. 

Dengan diterapkannya penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan untuk 

meningkatkan kinerja karyawan dalam lingkungan kerja pada UMKM Kampung 

Semanggi, sehingga memperoleh hasil bahwa UMKM Kampung Semanggi dapat 

menjalankan kegiatan dengan efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan dan minat kunjung konsumen, serta konsumen dapat mengenal produk 

UMKM Kampung Semanggi.  

Kata Kunci : Penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan di UMKM 

Kampung Semanggi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan merupakan sumber ilmu 

pengetahuan dalam upaya untuk memberikan kontra pemilik bagi kemajuan 

bangsa, merasa terpanggil untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia yang 

berkualitas, berkepribadian mandiri, dan memiliki kemampuan intelektual yang 

baik. Hal tersebut secara langsung dapat dicapai keterampilan dan kemampuan 

yang baik. Keterampilan dan kemampuan yang baik terwujud dengan penilaian 

kinerja, pelatihan dan pengembangan yang sesungguhnya. 

Pada era globalisasi karyawan mampu meningkatkan kinerja untuk 

mencapai keunggulan yang efektif dan efisien melalui pelatihan dan 

pengembangan di UMKM Kampung Semanggi. Maka terjadi output yang bisa 

dilaksanakan dengan menggunakan dua metode yaitu on the job training dan off 

the job training yang saya pelajari di manajemen sumber daya manusia. Hal itu 

akan saya laksanakan di dalam kerja praktik di UMKM Kampung Semanggi 

dengan di harapkan agar meningkatkan kinerja karyawan di UMKM Kampung 

Semanggi.  

UMKM Kampung Semanggi terletak Jl. Sawo Bringin, Sambikerep 

Surabaya. UMKM Kampung Semanggi merupakan UMKM yang memproduksi 

makanan khas daerah Surabaya terbuat dari daun semanggi. Karena pemilik 

UMKM Kampung Semanggi dahulu berkeliling untuk menjual pecel semanggi 

tersebut. Hal itu yang membuat pemilik UMKM Kampung Semanggi tak pernah 
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patah semangat untuk bekerja dan berinovasi membuat camilan dan minuman 

Sebelumnya hanya ada pecel semanggi, sekarang berinovasi membuat stick 

semanggi, keripik semanggi, kue cookies semanggi, sambal semanggi, dan 

minuman jus semanggi. 

Saat membuat penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan di UMKM 

Kampung Semanggi maka dibutuhkan standar kinerja yang dapat dinilai. Jika 

hasil kurang dilakukan pelatihan dan pengembangan dengan dua metode yaitu: 

- On the job training: 

1. Melakukan rencana  

2. Praktik secara langsung 

3. Pelatihan tugas pekerjaan 

4. Evaluasi 

- Off the job training: 

1. Melakukan desain untuk pelatihan 

2. Membuat isi 

3. Evaluasi 

Kerja Praktik (KP) adalah mata kuliah wajib di S1 Manajemen sebagai 

sarana untuk pelatihan, pengembangan ilmu pengetahuan yang dipelajari selama 

perkuliahan. Dalam pencapaian usaha diatas, tentunya tidak lepas dari suatu peran 

dan dukungan berbagai pihak, baik kalangan pendidikan/kampus dan UMKM. 

Dengan demikian, kerja praktik menjadi faktor penting bagi mahasiswa 

dalam meningkatkan pengalaman kerja, sehingga diharapkan pihak UMKM 

Kampung Semanggi bersedia dalam memberikan peluang bagi saya untuk 

melakukan kerja praktik di tempat UMKM Kampung Semanggi.  
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1. Dengan kerja praktik ini, diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan 

kemandirian mental di dunia kerja. 

2. Guna memenuhi kurikulum perkuliahan di Universitas Dinamika Surabaya, 

khususnya program studi S1 Manajemen. 

3. Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

masyarakat. 

4. Tujuan pendidikan di Universitas Dinamika Surabaya, yaitu: kepemimpinan, 

keahlian, kemandirian, berpikir ilmiah, dan sikap hidup bermasyarakat. 

5. Diperlukan keselarasan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. 

6. Prasyarat kelulusan matakuliah kerja praktik di program studi S1 Manajemen. 

7. Mengembangkan standart kinerja melalui penilaian kinerja manajemen 

sumber daya manusia di UMKM Kampung Semanggi. 

8. Membuat pelatihan di UMKM Kampung Semanggi dengan metode on the job 

Training dan off the job Training. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana cara melakukan penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan 

terhadap karyawan di UMKM Kampung Semanggi? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan untuk memberi batasan dalam 

perancangan penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan adalah : 

1. Penilaian kinerja yang digunakan sebagai apresiasi perusahaan pada 

karyawan yang memiliki kinerja yang tinggi. 
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2. Pelatihan merupakan langkah ke dua dalam agar membuat karyawan lebih 

maxsimal dan efektif atau efisien sesuai dengan kinerja/produktivitas 

karyawan. 

3. Pengembangan merupakan langkah untuk membantu dalam menilai kinerja 

karyawan sebagai acuan untuk meningkatkan produktifitas karyawan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan adalah untuk 

menjalankan kegiatan operasional organisasi agar berjalan secara efektif sehingga 

memberikan hasil yang progresif dan positif pada UMKM Kampung Semanggi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari perancangan penilaian kinerja, pelatihan dan 

pengembangan pada UMKM Kampung Semanggi adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari suatu penelitian ini dapat menjadi dasar dalam penilaian kinerja 

karyawan bagi perusahaan UMKM Kampung Semanggi agar berjalan lebih 

baik dan meningkatkan kinerja dengan pentingnya menilai kinerja karyawan. 

Selain itu, dapat menjadi referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan. 

2. Manfaat Praktisi 

Secara praktisi hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: 
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a. Bagi Penulis 

Dapat memahami berbagai sistem kerja manajemen sumber daya 

manusia yang berada di UMKM Kampung Semanggi, mengembangkan 

ilmu yang dipelajari selama perkuliahan terhadap kerja lapangan, dapat 

melatih diri pada dunia kerja, menambah wawasan dan pengetahuan untuk 

mempersiapkan diri dalam bekerja dan dapat menjadi percaya diri saat 

melakukan pekerjaan.  

b. Bagi Perusahaan 

UMKM Kampung Semanggi dapat menyelesaikan masalah yang 

ada untuk memudahkan UMKM Kampung Semanggi dalam mencari 

tenaga kerja di bidang ekonomi dan bisnis, khususnya pada bagian 

manajemen sumber daya manusia, dapat mengembangkan UMKM 

Kampung Semanggi dalam strategi manajemen sumber daya manusia 

lebih bermutu, mudah untuk dikenal oleh masyarakat bahwa UMKM 

Kampung Semanggi sudah meningkat dalam strategi manajemen sumber 

daya manusia dan juga dapat mengembangkan sumber daya manusia pada 

karyawan di UMKM Kampung Semanggi. 

c. Bagi Perguruan Tinggi 

Meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja 

praktik. Kemudian dapat memiliki jalinan kerja sama dengan dunia 

usaha, khususnya UMKM Kampung Semanggi. Serta  kerja praktik 

dapat dijadikan sebagai alat promosi keberadaan perguruan tinggi di 

tengah dunia kerja.
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah UMKM Kampung Semanggi 

Surabaya adalah kota metropolitan yang sudah mempunyai berbagai unsur 

kebudayaan khususnya makanan tradisional yang pada saat ini sudah jarang ada 

untuk menjual makanan khas daerahnya sendiri, khususnya semanggi yang ada di 

daerah Surabaya, semanggi kebanyakan diproduksi oleh masyarakat sekitar 

daerah Benowo dan Manukan. Semanggi Surabaya ini banyak dijual dimana-

mana mulai tempat-tempat seperti gerai, restoran atau hotel-hotel berbintang yang 

ada di Surabaya hingga dijual secara keliling oleh perempuan paruh baya ke atas. 

Penjual semanggi keliling ini berjualan dari pagi hingga siang hari sampai sore 

hari.  

Para penjual semanggi keliling ini menjajakan semanggi ke seluruh pelosok 

kota Surabaya dengan membawa bakul yang digendong di punggung serta 

berjalan kaki. Para penjual keliling semanggi Surabaya ini mudah untuk dikenali 

karena kebanyakan mereka mengenakan jarit dan selendang untuk memanggul 

semanggi. Selain itu pemilik penjual semanggi mengenakan kain kebaya dan kain 

batik. Formasi dagangan ketika disunggi pun sangat khas. Sebuah besek atau 

keranjang berisi sayur dan bumbu berada di bawah, kemudian di atasnya 

ditumpangkan seplastik besar kerupuk puli. Tangan satu memegang dagangan di 

atas kepala, tangan yang lain membawa keranjang yang berisi daun pisang untuk 

pincuk tersebut. 
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Tentu pemilik dibutuhkan keseimbangan yang luar biasa sehingga dagangan 

ini tidak tumpah. Ketika ada pembeli, dengan suatu teknik yang sigap, keranjang 

yang menjulang tinggi di atas kepala ini bisa mendarat dengan sempurna. 

Sebaliknya, ketika selesai melayani keranjang dagangan ini pun bisa dengan cepat 

berpindah ke atas kepala. Harga yang ditawarkan oleh penjual semanggi keliling 

ini jauh lebih murah daripada semanggi yang dijual di gerai-gerai makanan, 

restoran maupun hotel berkelas. Para penjual semanggi keliling ini menjual 

dengan harga rata-rata Rp.3000-Rp.3500 per porsinya. Sedangkan semanggi yang 

dijual di gerai-gerai makanan, restoran serta hotel berkelas mematok harga sekitar 

Rp.8000-Rp.10.000 per porsinya. 

Hanya saja, seiring zaman modernisasi, makanan tersebut semakin sulit 

diperoleh. Entah karena peminat warga Surabaya yang mulai surut, atau penjual 

yang telah mulai enggan berjualan. Namun di balik itu semua banyak para 

wisatawan lokal atau asing yang berkunjung ke Surabaya tidak lupa untuk 

menyempatkan diri untuk menikmati hidangan semanggi. Banyak diantara mereka 

membeli semanggi di gerai-gerai makanan atau hotel tempat mereka menginap 

meskipun harga yang ditawarkan sedikit mahal dari harga yang dijual oleh 

pedagang semanggi keliling tetapi cita rasa yang ditawarkan tetap sama dengan 

tempat yang lebih nyaman. Tetapi tidak dengan seorang pemilik semanggi yang 

bernama Sumini ini dengan idenya beliau dijaman era modern ini tidak banyak 

yang mengetahui adanya makanan semanggi tersebut. Hal ini  pemilik yang 

bernama Sumini menjadikan nama usaha di UMKM dengan nama kampung 

semanggi. sehingga pemilik UMKM Kampung Semanggi ini yang bernama 

Sumini beliau telah memberikan motivasi dan kreatifitas agar semanggi ini masih 
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layak untuk dijual dan masih ada dimana mana. Pemilik UMKM Kampung 

Semanggi ini memiliki motivasi dan kreatifitasnya dengan adanya produk seperti: 

pecel semanggi, semanggi instant, peyek semanggi, chokies semanggi, teh 

semanggi dan yang terakhir adalah stick semanggi yang dilakukan oleh pemilik 

sumini sendiri. 

 

2.2 Struktur Organisasi  

Berikut ini adalah struktur organisasi dari UMKM Kampung Semanggi 

yang dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi UMKM Kampung Semanggi 

 

2.3 Job Description 

2.3.1 Pemilik 

1. Menjalin kerja sama bisnis antar mitra. 

SUMINI

(PEMILIK)

PRODUKSI

KRISNA

HANIK

PEMASARAN

RISKA

ERNI

PENGEMASAN

SUKIMAN

SITI

(BENDAHARA)
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2. Melakukan controlling terhadap kinerja karyawan. 

3. Melakukan pendampingan pada proses distribusi. 
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2.3.2 Bendahara 

1. Mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan. 

2. Membuat laporan keuangan. 

3. Bertanggung jawab menyimpan dana dan menerima dana milik 

perusahaan. 

2.3.3 Produksi 

1. Bertanggung jawab atas kesamaan rasa. 

2. Bertanggung jawab atas kualitas produk. 

3. Melakukan inovasi produk. 

2.3.4 Pemasaran  

1. Memastikan kepuasan pelanggan. 

2. Membuat strategi agar konsumen tertarik. 

3. Mempromosikan produk 

2.3.5 Pengemasan 

1. Bertanggung jawab atas kerapian kemasan. 

2. Memastikan timbangan yang sama. 

3. Bertanggung jawab atas kualitas produk terjaga dan tidak cacat saat 

pengemasan. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

Dalam merancang dan menerapkan peningkatan kinerja sumber daya 

manusia pada UMKM Kampung Semanggi, ada beberapa teori-teori dasar terkait 

yang dapat digunakan untuk membantu penelitian serta menyelesaikan 

permasalahan yang ada dan berkaitan dengan kegiatan yang akan diterapkan. 

 

3.1 Penilaian Kinerja  

3.1.1 Pengertian  

Menurut Mathis dan Jackson (2010) penilaian kinerja adalah proses evaluasi 

mengenai seberapa baik karyawan mengerjakan pekerjaan mereka ketika 

dibandingkan dengan satu set standar dan kemudian mengkomunikasinya dengan 

karyawan. Dessler (2011) berpendapat penilaian kinerja adalah evaluasi mengenai 

kinerja seorang karyawan, baik kinerja yang lalu atau saat ini, sebagai standar 

kinerja karyawan tersebut. Menurut Mangkunegara (2013) penilaian kinerja 

adalah proses penilaian prestasi kerja karyawan yang dilakukan pemimpin 

perusahaan secara sistematik berdasarkan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. 

3.1.2 Tujuan Penilaian Kinerja 

Menurut Badriyah (2015) penilaian kinerja dapat digunakan untuk berbagai 

tujuan. Secara garis besar, tujuan utama penilaian kinerja adalah sebagai berikut: 

1. Feedback pada pekerjaan untuk mengetahui posisi karyawan. 

2. Pengembangan data yang valid untuk pembayaran upah atau bonus dan 

keputusan promosi serta menyediakan media komunikasi untuk keputusan 

tersebut. 



12 

 

 

3. Membantu manajemen membuat keputusan pemberhentian sementara atau 

PHK dengan memberikan peringatan kepada pekerja tentang kinerja kerja 

mereka yang tidak memuaskan. 

4. Pelatihan dan bimbingan pekerjaan dalam rangka memperbaiki kinerja dan 

pengembangan potensi pada masa yang akan datang. 

5. Mengembangkan komitmen organisasi melalui diskusi kesempatan karir dan 

perencanaan karir. 

3.1.3 Metode Penilaian Kinerja 

Menurut Hanggraeni (2012) terdapat beberapa metode penilaian kinerja, 

yaitu: 

a. Rating Scales 

Dalam metode ini orang yang memberikan penilaian diharuskan 

memberikan penilaian terhadap kinerja individu dengan menggunakan skala 

angka dari rendah sampai tinggi. 

b. Checklist 

Metode ini penilaian harus memilih pernyataan yang paling sesuai untuk 

mendeskripsikan kinerja individu. 

c. Paired Comparison Method 

Dalam metode ini, semua pekerja dinilai secara bersama-sama dengan 

teman kerjanya yang lain untuk kriteria tertentu. 

d. Alternation Ranking Method 

Penilaian kinerja dengan metode ini adalah menggunakan semua pekerja 

dari yang memiliki kinerja paling bagus sampai dengan yang memiliki 

kinerja paling buruk. 
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e. Critical Incident Method 

Dalam metode ini perilaku yang dianggap tidak biasa dan buruk dicatat 

untuk kemudian dilakukan review dengan pekerja pada waktu yang telah 

ditentukan. 

f. Narrative Form 

Metode yang memungkinkan penilaian memberikan penilaian dalam 

bentuk naratif atau esai tertulis. 

g.  360 Degree  

Penilaian diberikan oleh atasan saja, maka dalam metode ini penilaian 

diberikan secara 360 derajat yang berarti dari semua pihak yang berada di 

perusahaan. 

3.1.4 Elemen Penilaian Kinerja 

Menurut Hanggraeni (2012) dalam proses penilaian kinerja ada beberapa 

elemen penting yang menjadi dasar pokok dari proses ini, yaitu: 

Gambar 3.1 Elemen Penilaian Kinerja, Sumber: Hanggraeni (2012) 

1. Proses penilaian kinerja adalah penentuan standar kinerja (performance 

appraisal). Standar kinerja didefinisikan sebagai patokan yang akan 

digunakan sebagai dasar penilaian kinerja aktual individu. 

Performance 
Appraisal 
Element

Performance 
Standard Setting

Performance 
Measurement

Feedback
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2. Pengukuran kinerja (performance measure) yang didefinisikan sebagai rating 

atau angka yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap kinerja 

seseorang pekerja. 

3. Pemberian umpan balik (feedback) yang diberikan kepada pekerja sebagai 

hasil dari penilaian kinerja mereka. Ini berkaitan dengan apa saja yang harus 

ditingkatkan, standar apa yang belum terpenuhi dan keberhasilan apa yang 

telah dicapai. 

3.1.5 Manfaat Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja karyawan secara umum memberikan berbagai manfaat 

bagi kedua pihak yaitu organisasi maupun karyawan. Berikut penilaian kinerja 

karyawan yang perlu diketahui ialah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi mengenai hasil-hasil yang diinginkan dari suatu 

pekerjaan. 

2. Mencegah miskomunikasi terkait kualitas kerja yang diharapkan. 

3. Menciptakan peningkatan produktivitas karyawan dikarenakan 

feedback/reward bagi karyawan yang berprestasi. 

4. Menghargai setiap kontribusi. 

5. Menciptakan komunikasi dua arah antara pihak manajer dengan karyawan. 

3.2 Pelatihan Karyawan 

3.2.1 Pengertian 

Definisi tentang pengertian pelatihan, para ahli memberikan beberapa 

pendapat di antaranya adalah sebagai berikut:  

a.  Anwar Prabu Mangkunegara (2011:44) “Suatu proses pendidikan jangka 

pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dimana karyawan non 
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manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis dalam tujuan 

terbatas”.  

b. Menurut Veithzal Rivai (2010:211) “Sebagai bagian pendidikan yang 

menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di 

luar sistem pendidikan yang berlaku dalam relative singkat dengan metode yang 

mengutamakan pada praktik daripada teori”. 

c. Malayu S.P. Hasibuan (2010:69) “Suatu usaha meningkatkan kemampuan 

teknis, konseptual, dan moral karyawan sesuai kebutuhan pekerjaan atau jabatan 

melalui pelatihan”. 

d. Menurut Caple yang dikutip oleh Donni Juni Priansa (2014:173) “Merupakan 

upaya yang sistematis dan terencana untuk mengubah atau mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang melalui pengalaman belajar dalam 

rangka meningkatkan efektivitas kinerja kegiatan atau berbagai kegiatan”. 

3.2.2 Tujuan dan Manfaat  

Tujuan dan manfaat pelatihan menurut Sikula yang dikutip oleh Doni juni 

priansa (2014:176) adalah sebagai berikut: 

1. Produktivitas 

Dengan pelatihan akan dapat meningkatkan kemampuan, pengetahuan, 

keterampilan dan perubahan tingkah laku. Hal ini diharapkan dapat 

meningkatkan produktivitas organisasi.  

2. Kualitas  

Penyelenggaraan pelatihan tidak hanya dapat memperbaiki kualitas karyawan 

namun diharapkan dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan 



16 

 

 

dalam bekerja. Dengan demikian kualitas dari output yang dihasilkan akan 

tetap terjaga bahkan meningkat.  

3. Perencanaan Tenaga Kerja  

Pelatihan akan memudahkan pegawai untuk mengisi kekosongan jabatan 

dalam suatu organisasi, sehingga perencanaan karyawan dapat dilakukan 

dengan baik. Dalam perencanaan sumber daya manusia salah satu diantaranya 

mengenai kualitas dan kuantitas dari karyawan yang direncanakan, untuk 

memperoleh karyawan yang diharapkan. 

4. Kompensasi Tidak Langsung  

Pemberian kesempatan pada karyawan untuk mengikuti pelatihan dapat 

diartikan sebagai pemberian balas jasa atas prestasi yang telah dicapai pada 

waktu yang lalu, dimana dengan mengikuti program tersebut karyawan yang 

bersangkutan mempunyai kesempatan untuk lebih mengembangkan diri.  

5. Keselamatan dan Kesehatan  

Merupakan langkah terbaik dalam rangka mencegah atau mengurangi 

terjadinya kecelakaan kerja dalam suatu organisasi sehingga akan 

menciptakan suasana kerja yang tenang, aman dan adanya stabilitas pada 

sikap mental mereka.  

6. Pencegahan  

Pelatihan akan mendorong inisiatif dan kreatifitas karyawan, langkah ini 

diharapkan akan dapat mencegah karyawan dari sifat yang berkurangnya 

wawasan. Artinya kemampuan yang dimiliki oleh karyawan dapat 

menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. 
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7. Perkembangan Pribadi  

Memberikan kesempatan bagi karyawan untuk meningkatkan pengetahuan 

dan kemampuan yang dimiliki termasuk meningkatkan perkembangan 

pribadinya. 

3.2.3 Jenis Metode Pelatihan Karyawan 

Metode yang dipilih dalam program pelatihan hendaknya disesuaikan 

dengan jenis pelatihan yang akan dilaksanakan dan dapat dikembangkan oleh 

suatu perusahaan maupun organisasi. Menurut Veithzal Rivai (2010:241), 

mengemukakan beberapa metode yang dapat dilihat dibawah ini ialah sebagai 

berikut:  

1. On the job training 

On the job training atau disebut juga dengan pelatihan dengan instruksi 

pekerjaan sebagai suatu metode pelatihan dengan cara para pekerja atau calon 

pekerja dalam kondisi pekerjaan yang nyata. Di dalam on the job Training, 

dibagi dalam beberapa metode, yaitu: 

a. Poject (proyek) 

Memberikan petunjuk pekerjaan secara langsung pada pekerjaan dan 

terutama digunakan untuk melatih para karyawan tentang cara pelaksanaan 

pekerjaan sekarang. Pada metode ini didaftarkan semua langkah-langkah 

yang perlu dilakukan dalam pekerjaan sesuai dengan urutannya. 

b. Job Rotation (Rotasi Pekerjaan) 

Dalam rotasi jabatan karyawan diberikan kesempatan untuk mendapatkan 

pengetahuan pada bagian-bagian organisasi yang berbeda dan juga praktik 
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berbagai macam keterampilan dengan cara berpindah dari satu pekerjaan atau 

bagian ke pekerjaan atau bagian lain. 

a. Coaching/conseling  

Suatu cara pelaksanaan pelatihan dimana atasan mengajarkan keahlian dan 

keterampilan kerja kepada bawahannya. Dalam metode ini pengawas 

diperlukan sebagai petunjuk untuk memberitahu kepada peserta mengenai 

tugas atau pekerjaan rutin yang akan dilaksanakan dan bagaimana cara 

mengerjakannya. 

b. Demonstration and example/demonstrasi dan pemberian  

Dalam metode ini pelatih harus memberi contoh ialah: memperagakan cara 

melakukan pekerjaanya dengan alat mesin. Sangat efektif karena peserta 

mendapat teori dan praktik secara langsung sehingga memudahkan transfer 

belajar. Selain itu metode ini juga tidak membutuhkan fasilitas yang terpisah.  

2. Off The Jobs Training 

Metode off the job training adalah pelatihan yang menggunakan situasi di 

luar pekerjaan. Dipergunakan apabila banyak pekerja yang harus dilatih 

dengan cepat seperti dalam penguasaan pekerjaan, di samping itu juga apabila 

pelatihan dalam pekerjaan tidak dapat dilakukan karena sangat mahal. 

a. Magang  

Magang melibatkan pembelajaran dari pekerjaan yang lebih berpengalaman, 

dan dapat ditambah pada teknik off the job training. 

b. Ceramah kelas dan presentasi  
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Video Ceramah dan teknik lain dalam off the job training tampaknya 

mengandalkan komunikasi daripada member model, televisi, film, slide, dan 

film pendek sama dengan ceramah. 
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c. Pelatihan vestibule  

Agar pelatihan tidak mengganggu operasional rutin, beberapa perusahaan 

menggunakan pelatihan vestibule.  

d. Permainan peran dan model perilaku  

Permainan peran adalah alat yang mendorong peserta untuk membayangkan 

identitas lain. Teknik ini juga digunakan untuk mengubah sikap dan 

membantu mengembangkan keterampilan interpersonal.  

e. Studi kasus 

Metode kasus adalah metode pelatihan yang menggunakan deskripsi tertulis 

dari suatu permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan atau perusahaan lain. 

Dengan mempelajari suatu kasus, para peserta pelatihan mempelajari suatu 

keadaan yang bersifat nyata.  

f. Simulasi permainan 

Simulasi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:  

1. Simulasi yang melibatkan simulator yang bersifat mekanik (mesin) yang 

mengandalkan aspek-aspek utama dalam suatu situasi kerja. 

2. Simulasi komputer, untuk tujuan pelatihan dan pengembangan, metode ini 

sering berupa permainan. 

g. Belajar mandiri dan proses belajar terprogram  

Teknik belajar mandiri berkisar pada acara manual sampai kaset rekaman 

atau video. Bahan-bahan pembelajaran terprogram adalah bentuk lain dari 

belajar mandiri, biasanya terdapat program komputer. 
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h. Praktik laboratorium  

Pelatihan laboratorium dirancang untuk meningkatkan keterampilan 

interpersonal. 

i. Pelatihan tindakan  

Pelatihan terjadi dalam kelompok kecil yang berusaha mencari solusi masalah 

nyata yang dihadapi oleh perusahaan, dibantu oleh fasilitator.  

j. Role playing 

Role playing adalah metode pelatihan yang merupakan perpaduan antara 

metode kasus dan program pengembangan sikap. 

k. In basket technique  

Metode in basket technique, para peserta diberikan materi yang berisikan 

informasi, seperti email khususnya dari manajer.  

l. Management games 

Management games menekankan pada pengembangan kemampuan problem 

solving. 

m. Behavior modeling 

Modeling sebagai salah satu proses yang bersifat psikologis mendasar di 

mana pola baru dari suatu perilaku dapat diperoleh sedangkan pola-pola yang 

sudah ada dapat diubah. 

n. Outdoor oriented programs  

Program ini biasanya dilakukan disuatu wilayah yang terpencil dengan 

melakukan kombinasi antara kemampuan diluar kantor dengan kemampuan 

diruang kelas. 
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3.3 Pengembangan 

  

3.3.1 Pengertian 

Menurut Seels & Richey (Alim Sumarno, 2012) pengembangan berarti 

proses menterjemahkan atau menjabarkan spesifikasi rancangan kedalam bentuk 

fitur fisik. Pengembangan secara khusus berarti proses menghasilkan bahan-bahan 

pembelajaran. Sedangkan menurut Tessmer dan Richey (Alim Sumarno, 2012) 

pengembangan memusatkan perhatiannya tidak hanya pada analisis kebutuhan, 

tetapi juga isu-isu luas tentang analisis awal-akhir, seperti analisis kontekstual. 

Pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk berdasarkan temuan-

temuan uji lapangan.  

Pada hakikatnya pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal 

maupun non formal yang dilaksanakan secara teratur dan bertanggung jawab 

dalam rangka memperkenalkan, membimbing, mengembangkan suatu dasar 

kepribadian yang seimbang, utuh, selaras, pengetahuan, keterampilan sesuai 

dengan bakat, keinginan serta kemampuan-kemampuan, sebagai bekal untuk 

menambah, meningkatkan, mengembangkan diri ke arah tercapainya martabat, 

mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal serta pribadi mandiri (Iskandar 

Wiryokusumo, 2011).  

3.3.2 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan  

Menurut Priansa (2014:148), pengembangan karyawan dalam organisasi 

memiliki banyak tujuan, baik secara internal maupun eksternal. Tujuan 

pengembangan karyawan secara internal seperti: 

a. Meningkatkan produktivitas kerja.  
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b. Meningkatkan efisiensi organisasi. 

c. Meningkatkan efektivitas organisasi. 

d. Mencegah kerusakan fasilitas organisasi. 

Tujuan pengembangan karyawan secara eksternal seperti:  

a. Mampu memenuhi kebutuhan (tuntutan) pelanggan.  

b. Mampu menghadapi persaingan bisnis.  

c. Mampu menghadapi persaingan dalam tingkat global. 

Manfaat 

Manfaat dari pengembangan karyawan ialah sebagai berikut: 

1. Menemukan potensi karyawan 

Dalam banyak kasus, di beberapa perusahaan banyak pemimpin yang 

bersembunyi di belakang tenaga kerja. Beberapa karyawan mungkin 

mendabakan peran pemimpin di dalam bisnis. 

2. Keluar dengan praktik lama 

Belajar untuk menggunakan alat baru dan mengembangkan strategi baru akan 

memungkinkan karyawan mengambil pekerjaan yang lebih menantang dan 

peran yang lebih tinggi di dalam bisnis. 

3. Belajar seumur hidup 

Mengembangkan keterampilan tenaga kerja karyawan dapat melalui program 

kepemimpinan, dalam diri agar semangat belajar seumur hidup. Dalam dunia 

teknologi yang terus berubah dan selalu ada sesuatu yang harus dipelajari 

dalam bisnis. 
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4. Kurang konfrontasi 

Dalam suasana pelatihan dapat membahas permasalahan yang mungkin 

dimiliki karyawan. Berikan masing-masing individu (tanpa melihat peran 

mereka dalam perusahaan) kesempatan untuk menyuarakan pendapat. 

5. Meningkatkan produktivitas 

Pengembangan dan pelatihan karyawan dapat menyebabkan peningkatan 

produktivitas. Karyawan tidak hanya akan mampu berbuat lebih banyak dan 

lebih memahami, tetapi mereka akan memperoleh kepercayaan diri dalam 

pekerjaan mereka karena kemampuan mereka telah dikembangkan. 

6. Memahami harapan 

Program pengembangan dan pelatihan karyawan akan memberikan, pemilik, 

atau pengelola perusahaan beberapa pemahaman tentang harapan yang 

mungkin diinginkan karyawan. Dengan cara ini, bisa meminimalkan perasaan 

kecewa mereka, dan meningkatkan loyalitas dengan cara mengelola harapan 

tersebut. 

7. Merevisi visi dan sasaran 

Program pengembangan kepemimpinan dan kesempatan pelatihan ini juga 

merupakan tempat yang sempurna untuk mengingatkan karyawan tentang 

tujuan jangka panjang yang ingin perusahaan capai. 

3.3.3 Strategi Pengembangan  

Menurut (Robert L.Mathis dan John H.Jackson (2012) strategi 

pengembangan ialah sebagai berikut: 

a) Perencanaan sumber daya manusia (SDM) 



25 

 

 

Pengembangan dimulai dengan membuat rencana sumber daya manusia 

organisasi karena rencana ini menganalisis, meramalkan dan menyebutkan 

kebutuhan organisasi sumber daya manusia pada saat ini dan masa yang akan 

datang. 

b) Kemampuan dan kapasitas yang diperlukan untuk menjalankan rencana 

setelah  merencanakan  SDM,  sebuah  organisasi  kemudian  menentukan 

kemampuan serta kapasitas yang dibutuhkan untuk setiap jabatan baik pada 

tingkat fungsional  maupun  manajerial. 

c) Perencanaan sukses 

Dalam tahap ini, organisasi menentukan rencana penggantian jabatan  

karena  adanya  kemungkinan  pensiun,  rotasi, promosi, keluar, meninggal, 

dan sebagainya. 

d) Penilaian kebutuhan pengembangan 

Dalam  tahap  ini,  organisasi  dapat  melakukannya  melalui Training need 

assessment (TNA) yang akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. 

e) Perencanaan pengembangan 

Melakukan  rencana  pengembangan  baik dalam melakukan sebuah aktivitas 

maupun  pengembangan  terhadap  sumber daya manusia secara  individual. 

f) Evaluasi keberhasilan pengembangan 

Pada tahap ini perusahaan mengevaluasi program pengembangan sumber daya 

manusia  yang telah dilaksanakan. Hasil penilaian program pengembangan 

karyawan menjadi suatu acuan di masa yang akan datang agar perusahaan 

senantiasa mengalami peningkatan dalam kinerjanya. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

4.1 Analisis Pekerjaan 

Kinerja adalah hasil pekerjaan yang dapat berhubungan baik dengan tujuan 

strategi organisasi dan kepuasaan konsumen. Salah satu untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan dilakukan penilaian kinerja karyawan. Penilaian kinerja bertujuan 

memberikan informasi berbagai pertimbangan pemberian promosi, penetapan gaji, 

memberikan umpan balik bagi para manajer maupun karyawan, serta diperlukan untuk 

pertimbangan pelatihan dan pengembangan. Sehingga penilaian kinerja penting untuk 

meningkatkan kinerja sumber daya manusia (SDM). Tetapi saat ini UMKM Kampung 

Semanggi belum memiliki riwayat penilaian kinerja dari masing-masing pekerja 

tersebut. 

Dalam rangka perbaikan yang berkesinambungan maka UMKM Kampung 

Semanggi perlu melakukan penilaian kinerja, dimana penilaian kinerja tersebut 

menentukan pelatihan dan pengembangan. Pelatihan adalah unsur-unsur sentral dalam 

pengembangan karyawan. Pelatihan dalam bentuk secara kompleks dapat diberikan 

untuk membantu karyawan mempelajari keterampilan yang akan meningkatkan 

kinerja karyawan, dimana akan membantu UMKM Kampung Semanggi untuk 

mencapai sasarannya. 

Kebutuhan pelatihan dan pengembangan ialah untuk menemukan apa yang 

sebenarnya diperlukan para karyawan dalam pelatihan. Seringkali pelatihan disusun 

dalam bentuk program yang diumumkan kepada para calon karyawan. Pelatihan 

dilakukan secara bertahap yang diawali dari hasil kajian kebutuhan individu. Secara 
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periodik, pemilik memeriksa kebutuhan karyawan yang mendefinisikan dukungan 

pelatihan dan pengembangan pekerja yang ada. Program pelatihan dapat disusun 

secara spesifik sesuai dengan kebutuhan agar memberikan definisi pelatihan secara 

akurat dan metode yang dirancang baik dalam meningkatkan kinerja karyawan di 

UMKM Kampung Semanggi. 

Setiap hari karyawan UMKM Kampung Semanggi memproduksi makanan 

ringan dari daun semanggi dalam jumlah banyak, jadi waktu dalam sehari tersita untuk 

membuat produk. Sehingga UMKM Kampung Semanggi belum memiliki cukup 

waktu untuk melakukan pelatihan dan pengembangan serta penilaian kinerja secara 

tepat. Maka dari itu kerja praktik ini akan membuat penilaian kinerja, pelatihan dan 

pengembangan supaya efektif. 

 

4.2 Perencanaan   

Pada tahap perencanaan ini, terdiri dari dua tahap yaitu: dilakukannya 

pengumpulan informasi melalui sesi wawancara dengan pemilik perusahaan dan 

pengidentifikasian masalah. 

4.2.1 Wawancara 

Dalam kerja praktik ini wawancara dilakukan pada pemilik  UMKM 

Kampung Semanggi. Tujuan dari wawancara untuk mengetahui permasalahan di 

UMKM Kampung Semanggi terkait penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan. 

Berikut ialah pertanyaan yang disampaikan dibawah ini:  
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Tabel  4.1 Wawancara 

No Wawancara 

1 Pertanyaan: Apakah  pemilik mempunyai struktur organisasi? 

Jawab: 

Saya tidak mempunyai struktur organisasi karena hanya bersama saya sendiri, 

suami, anak dan tetangga disekitar rumah saya yang membantu dalam 

melakukan pekerjaan yang mereka mampu.  

2 Pertanyaan: Bagaimana jika ada yang ingin membuatkan struktur UMKM 

Kampung Semanggi? 

Jawab: 

Saya tidak masalah kalau itu lebih baik untuk UMKM Kampung Semanggi ini. 

3 Pertanyaan: Apa ada kendala di UMKM Kampung Semanggi terutama dalam 

melakukan proses produksi dan juga terlibat pada karyawan? 

Jawab: 

Kendala yang saya rasakan adalah dengan pembuatan yang masih sistem 

manual dari proses pembuatan, pengemasan dan juga daun semanggi itu 

terkadang terjadi pada pergantian musim. Sedangkan pemasaran saya sudah 

cukup meluas dan mulai dikenal orang lain. Hal ini terkadang menjadi kendala 

karyawan yang kesulitan dalam proses pembuatan dan menjadi kurang 

sempurna dalam produksi. 

4 Pertanyaan: Apakah karyawan mempunyai keahlian khusus dalam pembuatan 

produk dan pengemasan? 

Jawab: 

Iya, jika tidak mempunyai keahlian pasti saya akan menolaknya walau dia ingin 

membantu. Jika pada karyawan produksi  yang kurang ahli dalam pembuatan 

maka produk UMKM Kampung Semanggi kurang memuaskan pelanggan. 

Dalam produksi masih sistem manual  jika terjadi kesalahan akan menjadi fatal. 

Kalau pada karyawan pengemasan juga ada keahlian khusus dalam 

melakukannya karena pengemasan tersebut dapat membuat karyawan jadi 

tertarik dan banyak yang membelinya. Walaupun dilakukan masih sistem 

manual juga. 

5 Pertanyaan: Apakah pemilik bisa menjelaskan proses distribusi di UMKM 

Kampung Semanggi? 

Jawab: 

Proses pengiriman barang yang dilakukan dengan cara bekerja sama dengan 

outlet-outlet lainnya. Yang masih berada di kota Surabaya, contohnya: kue 

lapis kukus, transmart, pakuwon mall, bandara juanda dan jika ada pameran 

saya selalu mengikuti sedangkan jika pengiriman dalam pulau pelanggan bisa 

memakai OVO dan GO-pay atau luar pulau saya memakai jasa JNE & JNT. 

Dan itu semua UMKM Kampung Semanggi sudah bekerjasama.  
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6 Pertanyaan: Bagaimana proses produksi kegiatan operasional UMKM 

Kampung Semanggi? 

Jawab: 

Jadi UMKM Kampung Semanggi mulai dari pembuatan produk cemilan, dari 

pembelian bahan baku, pembuatan bahan baku, hingga pendistribusian kepada 

distributor, hingga sampai dengan pemasaran produk. 

7 Pertanyaan: Apakah UMKM Kampung Semanggi memiliki suatu pedoman 

standar yang seharusnya untuk karyawan ? 

Jawab: 

Belum ada untuk tenaga kerja karyawan, karena saya tidak sempat berfikir ke 

arah tersebut,hanya saja buku pedoman penjualan yang terdapat dari dinas 

koperasi tersebut. 

8 Pertanyaan: Apakah UMKM Kampung Semanggi ingin menjadi perusahaan / 

UMKM yang lebih berkembang? 

Jawab: 

Iya, karena saya ingin mengembangkan UMKM Kampung Semanggi, saya 

juga mempunyai keinginan karyawan yang lebih ahli dalam hal pemasaran dan 

proses produksi. 

9 Pertanyaan: Menurut pemilik, bagaimana cara UMKM Kampung Semanggi 

agar dapat lebih berkembang? 

Jawab: 

Untuk mengembangkan UMKM Kampung Semanggi, menurut saya lebih 

intens meningkatkan kinerja karyawan kemudian memperluas pemasaran 

produk agar lebih dikenal.  

10 Pertanyaan: Apa yang pemilik lakukan dalam meningkatkan kinerja karyawan 

? 

Jawab: 

Saya hanya memberi tahu agar lebih rapi dan lebih baik dalam segala pekerjaan 

yang dikerjakan. 

11 Pertanyaan: Bagaimana pengaruh kinerja karyawan bagi UMKM Kampung 

Semanggi ini?   

Jawab: 

Kinerja karyawan dapat berpengaruh juga menentukan pengembangan 

perusahaan. Jika pengembangan perusahaan belum baik atau stabil maka dapat 

menurunkan kinerja karyawan. 

12 Pertanyaan: Bagaimana cara pemilik mengatasi karyawan yang melakukan 

kesalahan? 

Jawab: 

Saya hanya memberi tahu agar lebih rapi dan lebih baik dalam segala pekerjaan 

yang dikerjakan. 

13 Pertanyaan: Bagaimana pemilik bisa mengetahui kinerja karyawan meningkat 

atau menurun ? 

Jawab: 



30 

 

 

Saya lakukan sejauh ini hanya memantau hasil kerja karyawan. Jika ada yang 

kurang dari pekerjaannya, maka saya akan menegur untuk membenarkan. 

14 Pertanyaan: Apakah pemilik mempunyai penilaian kinerja untuk karyawan? 

Jawab: 

Saya tidak mempunyai suatu penilaian kinerja untuk karyawan dan saya tidak 

mengetahui membuat penilaian kinerja. 

15 Pertanyaan: Jika ada yang berkenan membuat penilaian kinerja untuk 

karyawan, Apakah pemilik berkenan?  

Jawab: 

Saya berkenan, agar saya bisa memantau karyawan yang bekerja secara serius 

ataupun tidak. 

16 Pertanyaan: Apakah pemilik mempunyai target untuk karyawan? 

Jawab: 

Selama ini tidak ada. Karena dengan adanya target untuk karyawan dapat 

menimbulkan kesalahan yang tidak saya inginkan, seperti memproduksi yang 

dapat mengakibatkan kerusakan.  

17 Pertanyaan: Selama pemilik tidak mempunyai target apakah pemilik sudah 

melakukan pelatihan untuk kinerja karyawan? 

Jawab: 

Sampai saat ini belum. Karena saya tidak ada waktu luang untuk melakukan 

pelatihan.  

18 Pertanyaan: Menurut pemilik, Apakah penting melakukan pelatihan? 

Jawab: 

Menurut saya penting karena untuk kepentingan karyawan di UMKM 

Kampung Semanggi. 

19 Pertanyaan: Menurut pemilik, siapa yang bisa melakukan pelatihan? 

Jawab: 

Saya sendiri bisa tetapi belum memiliki waktu luang untuk melakukanya.  

20 Pertanyaan: Jika ada yang melakukan pelatihan untuk UMKM Kampung 

Semanggi, apakah pemilik berkenan? 

Jawab: 

Saya pasti berkenan karena juga untuk kepentingan UMKM Kampung 

Semanggi. 
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4.2.2 Pengidentifikasi Masalah 

Identifikasi masalah merupakan faktor utama dalam suatu penelitian, yang 

dimana salah satu bagian pada proses penelitian. Tujuan dari identifikasi masalah ialah 

menemukan suatu masalah yang ada di UMKM Kampung Semanggi agar dapat 

mewujudkan peningkatan kinerja perusahaan. Berdasarkan hasil dari wawancara yang 

telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan permasalahan yang terjadi penilaian kinerja, 

pelatihan dan pengembangan di UMKM Kampung Semanggi. 

Pemilik ingin mengembangkan UMKM Kampung Semanggi agar lebih banyak 

dikenal orang dan bersaing dengan usaha kuliner lainnya, oleh karena itu karyawan 

dapat melakukan pelatihan dan pengembangan saat bekerja. Dengan dilakukan 

pelatihan dan pengembangan pada karyawan UMKM Kampung Semanggi diharapkan 

mendapatkan hasil yang bisa berpengaruh terhadap kinerja karyawan secara signifikan 

menjadi lebih baik. 

Tujuan perusahaan dapat memotivasi karyawan untuk mendorong keberhasilan 

karyawan dalam bekerja yang berfokus pada penyajian pengetahuan dan keterampilan 

selain isi pelatihan. Program pelatihan tersebut disosialisasikan pada karyawan dan 

pemilik. Untuk revisi final pada hasil akhir dapat memastikan efektivitas program ini 

bisa dilakukan dengan metode on the job training dan off the job training. Sehingga 

mampu dinilai dengan kriteria yang ada di dalam manajemen sumber daya manusia. 

Jadi diperlukan penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan karyawan yang dapat 

membantu UMKM Kampung Semanggi lebih maju, hal ini karyawan mempunyai 

suatu prestasi kerja dan pemilik mengetahui peningkatan maupun penurunan kinerja 

karyawan. 
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4.3 Analisis 

Tahap analisis ini dilakukan untuk mengetahui apa saja yang pemilik butuhkan 

terkait permasalahan yang ada pada UMKM Kampung Semanggi. Faktor-faktor yang 

pemilik butuhkan ialah sebagai berikut: 

4.3.1 Kebutuhan Penilaian Kinerja 

Perusahaan perlu membuat kebutuhan penilaian kinerja, karena untuk 

mewujudkan peningkatan kinerja karyawan UMKM Kampung Semanggi agar lebih 

baik.  Jika kompetensi dan perilaku kerja karyawan itu tidak sesuai yang diharapkan, 

maka sasaran dan tujuan tidak dapat dicapai. Sehingga sangat mungkin program 

penilaian kinerja dilakukan di UMKM Kampung Semanggi.  

Tahap ini diambil dalam upaya penyusunan sasaran kinerja karyawan dan 

kompetensi apa yang diharapkan oleh perusahaan untuk setiap karyawan. Pada tahap 

ini juga sudah harus ditentukan sistem atau metode penilaian kerja apa yang akan 

dipakai. Adapun metode yang digunakan di UMKM Kampung Semanggi, yaitu 

Personal/Performer Appraisal System (ciri dan sifat individu). Dimana  perusahaan ini 

untuk pertama kali melakukan pengukuran kinerja dapat mengikuti langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Meneliti tugas pokok dan fungsi perusahaan 

Langkah pertama ini pemilik harus mengetahui tugas pokok dari masing-

masing karyawan dan dapat mengetahui fungsi UMKM Kampung Semanggi. Tugas 

pokok karyawan UMKM Kampung Semanggi ialah membuat rekapan pemasukan 

keuangan dan pengeluaran keuangan, memproduksi, memasarkan produk dan 

pengemasan pada produk. Fungsi bagi UMKM Kampung Semanggi ialah untuk 



33 

 

 

mengembangkan UMKM Kampung Semanggi agar lebih maju dan bersaing 

dengan UMKM lainnya. 

b. Meneliti tujuan kebijakan dan program-program yang ada pada perusahaan 

Langkah selanjutnya meneliti tujuan kebijakan dan program-program yang 

ada pada perusahaan ialah agar program-program yang berada di UMKM Kampung 

Semanggi tersebut terpenuhi. Dengan adanya tujuan kebijakan dan program-

program di UMKM Kampung Semanggi data-data yang terkait seperti laporan 

kerja, catatan perusahaan, hingga data-data penunjang lain harus disiapkan.  

c. Meneliti sasaran program, pelaksanaan tugas dan target-target yang telah ditetapkan 

oleh UMKM Kampung Semanggi 

Pelaksanaan menjadi langkah penting dengan melakukan pemantauan (On-

going Tracking) dan umpan balik (Feedback) yang dilaksanakan sepanjang 

perjalanan penilaian kinerja. Oleh karena itu, pada tahap ini perlu komunikasi yang 

baik antara pemilik dan karyawan agar tidak terjadi ke salah pahaman. Pemberian 

arahan atau teguran sangat penting pada langkah pelaksanaan ini agar tujuan yang 

telah dibuat dalam perencanaan bisa tercapai. 

d. Membuat daftar, indicator outcome  

Langkah selanjutnya membuat daftar kinerja karyawan dari masing-masing 

pekerjaan karyawan. Indicator outcome ialah suatu yang diperoleh dari aktivitas 

yang dilaksanakan. Indicator outcome ini digunakan untuk meyakinkan bahwa 

kinerja karyawan dapat membuat kemajuan tujuan dan sasaran dalam rencana 

strategis. 
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e. Membuat daftar variabel-variabel masukan dan proses 

Langkah kelima membuat daftar variabel-variabel masukan dan proses, agar 

UMKM Kampung Semanggi mengetahui variabel-variabel dan proses kinerja 

karyawan tersebut.  

f. Memilih indikator-indikator yang digunakan 

Langkah terakhir yaitu memilih indikator di UMKM Kampung Semanggi 

agar dapat mengetahui hasil dari penilaian kinerja karyawan. 

4.3.2 Kebutuhan Pelatihan 

Kebutuhan pelatihan pada UMKM Kampung Semanggi bersumber dari tingkat 

kinerja karyawan yang rendah dan juga merencanakan perkembangan bisnis 

perusahaan. Kinerja yang rendah dapat dilihat dari hasil pekerjaan yang berada 

dibawah standar, baik aspek kualitas maupun kuantitas. Perencanaan pengembangan 

bisnis misalnya mengembangkan produk baru dan melakukan perluasan pasar. 

UMKM Kampung Semanggi yang menghadapi keadaan tersebut sehingga harus 

melakukan pelatihan. Pelaksanaan pelatihan pada UMKM Kampung Semanggi 

diharapkan karyawan dapat bekerja secara optimal atau bahkan maksimal. Hal ini 

berguna untuk meningkatkan keunggulan UMKM Kampung Semanggi dibandingkan 

dengan UMKM yang lain. Kegiatan pelatihan sumber daya manusia dapat dilakukan 

melalui beberapa metode ialah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Metode Pelatihan 

No Jenis metode Keunggulan 

1 On the job 

training 

Metode pelatihan dengan cara karyawan atau calon 

karyawan ditempatkan dalam kondisi sebenarnya, 

dibawah bimbingan dari karyawan yang telah 

berpengalaman. 

Keunggulan: 
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g. Karyawan melakukan pekerjaan yang sesungguhnya, 

bukan tugas yang disimulasikan. 

h. Karyawan mendapat instruksi dari karyawan senior 

berpengalaman yang telah melaksanakan tugas 

dengan baik. 

i. Pelatihan dilaksanakan di dalam lingkungan kerja 

yang sesungguhnya, dalam kondisi normal tanpa 

membutuhkan fasilitas pelatihan khusus. 

j. Bersifat informal, tidak mahal, dan mudah 

dijadwalkan. 

k. Dapat menciptakan hubungan kerja sama langsung 

antara karyawan dan pelatih. 

2 Off the job 

training 

Metode pelatihan dengan cara karyawan dapat 

melakukan pelatihan diluar jam kerja dengan pelatihan 

praktik secara langsung dan tidak melaksanakan 

pekerjaan.  

Keunggulan: 

- Pelatihan tidak akan mengganggu proses pekerjaan. 

- Metode tertentu dapat digunakan secara jarak jauh. 

- Peserta pelatihan dapat saling berinteraksi, bertukar 

pengalaman dan saling memahami. 

- Lebih efektif untuk target peserta pelatihan dalam 

jumlah banyak dan cepat. 

- Pelatih biasanya seseorang yang lebih professional, 

memberikan wawasan tambahan bagi karyawan 

tentang sesuatu yang baru. 

  

Berdasarkan kedua metode tersebut, UMKM kampung Semanggi dalam 

melakukan pelatihan karyawan mengacu pada metode on the job training karena 

metode ini tidak membutuhkan biaya yang besar, karyawan bisa sambil bekerja, 

karyawan akan mampu menjadi produktif, dan dapat meningkatkan kerja sama antar 

karyawan. Oleh karena itu, metode  on the job training sangat cocok untuk UMKM 

Kampung Semanggi. Dalam pelaksanaan on the job training dapat didasarkan pada 

empat metode sebagai berikut:  

a.  Demonstration (Demonstrasi) 
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b. Job Rotation (Rotasi Pekerjaan) 

c. Projects (Proyek) 

d. Coaching (Bimbingan) 

Pada kebutuhan pelatihan on the job training di UMKM Kampung Semanggi 

menggunakan salah satu metode yaitu coaching. Metode coaching yaitu suatu metode 

di mana atasan memberikan arahan kepada bawahan atau instruksi bagaimana 

bawahan itu harus melakukan tugas pekerjaannya. Tetapi sebelum melaksanakan 

pelatihan tersebut, UMKM Kampung Semanggi ini sudah pernah melakukan penilaian 

kinerja karyawan. Oleh karena itu, pihak UMKM Kampung Semanggi harus 

mengumpulkan data hasil penilaian pelatihan,  sehingga dapat membantu 

menyelesaikan masalah yang ada di UMKM Kampung Semanggi tersebut. 

4.3.3 Kebutuhan Pengembangan 

Pada kebutuhan pengembangan di UMKM Kampung Semanggi yang 

merupakan pengembangan bisnis meliputi pengembangan produk baru dan 

pengembangan perluasan pasar. Sehingga dapat membuat UMKM Kampung 

Semanggi lebih maju dan mampu bersaing dengan perusahaan lain. Kompetensi, 

keterampilan atau pengetahuan serta bagaimana cara untuk mencapai tujuan 

perusahaan yang perlu diwujudkan.  

Hal ini sebagian besar permasalahan mendasarkan pada sumber daya manusia, 

sehingga didalam kebutuhan pengembangan terdapat beberapa metode ialah sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.3 Metode Pengembangan 

No. Metode Keterangan 

1 Pendidikan Pengembangan karier karyawan dapat melalui pendidikan 

yang bersifat khusus. Hal ini ditujukan untuk karyawan 

terbaik yang dianggap perlu dalam mengembangkan 

pendidikan. 

2 Magang Magang kerja bisa dilakukan di dalam perusahaan atau di luar 

perusahaan. Magang di dalam perusahaan biasanya dapat 

dilakukan selama 3 bulan. 

3 Benchmark Benchmark atau terkadang disebut juga studi banding yaitu 

mengevaluasi atau membandingkan sesuatu dengan standar. 

Cara ini dilakukan agar di perusahaan tersebut dapat 

ditingkatkan. 

4 Uji 

kompetensi 

Uji kompetensi atau uji kemampuan dilakukan juga untuk 

mengembangkan karyawan. Uji kompetensi internal biasanya 

berupa program tahunan yang dijalankan suatu departemen 

yang menjalankan suatu standar internasional. 

5 Job 

Rotation 

Metode ini bisa di satu departemen atau antar departemen 

dengan waktu mingguan atau bulanan. 

6 Promosi Metode pengembangan yang terakhir adalah promosi. Selain 

menghargai kinerja karyawan yang bagus. Promosi ini 

bertujuan mengembangkan keterampilan karyawan, 

mempertahankan karyawan yang bertalenta dan berkinerja 

baik agar tidak mengundurkan diri atau pindah ke perusahaan 

lain. 

7 Coaching Coaching (bimbingan) bisa dilakukan pada karyawan yang 

kinerjanya baik atau berkinerja buruk. 

8 Pelatihan Pelatihan yaitu program yang sudah umum untuk 

mengembangkan tenaga kerja. Terdapat sebuah bentuk 

pelatihan ialah internal training dan external training. 

9 Job 

enrichment 

Pengembangan karyawan bisa juga dilakukan dengan job 

enrichment. Program ini adalah penambahan tugas dan 

tanggung jawab di posisi yang sama. 
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Adapun metode pengembangan  yang cocok di dalam UMKM Kampung 

Semanggi ialah sebagai berikut: 

1. Pelatihan 

Pelatihan ialah suatu program untuk dapat mengembangkan karyawan, dalam 

bentuk suatu pelatihan di dalam UMKM Kampung Semanggi yaitu internal training 

dimana bisa menggunakan pelatih dari perusahaan sendiri. 

2. Job rotation 

Pengembangan karyawan ialah metode ini bisa di satu departemen atau antar 

departemen dengan waktu mingguan atau bulanan. Sehingga karyawan UMKM 

Kampung Semanggi mendapatkan tugas yang berbeda dengan job desc, serta 

karyawan lebih bertanggung jawab terhadap pengembangan yang baru dan dapat 

mengerjakan segala tugas lebih baik. 

 

4.4  Perancangan dan Penerapan 

 Setelah melakukan analisis kebutuhan penilaian kinerja, pelatihan dan 

pengembangan karyawan, maka dilakukan perancangan dan penerapan sebagai 

berikut: 

4.4.1 Perancangan Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja karyawan UMKM Kampung Semanggi dilakukan melalui 

kuesioner untuk membantu memperbaiki kinerja karyawan dan meningkatkan 

perusahaan lebih baik. Sehingga sistem penilaian kinerja karyawan mudah untuk 

dilaksanakan pada UMKM Kampung Semanggi. Jadwal penilaian kinerja karyawan 

yang akan dilakukan ialah sebagai berikut: 

 



39 

 

 

  



40 

 

 

Tabel 4.4 Jadwal Penilaian Kinerja 

 

  

Adapun teknik-teknik metode perancangan penilaian kinerja tersebut ialah 

menggunakan cheklist. Cheklist adalah penilaian yang didasarkan pada standar kerja 

yang sudah pernah dialami. Kuesioner tersebut ditujukan kepada: 

 Bagian Bendahara 

 Bagian Produksi 

 Bagian Pemasaran 

 Bagian Pengemasan 

Berdasarkan pembuatan kuesioner yang telah ditentukan, terlebih dahulu 

dilakukan pembuatan sasaran kerja individu  (SKI) agar dapat mengetahui isi 

indikator yang berada didalam kuesioner tersebut. Sasaran kerja individu bagian 

bendahara, produksi, pemasaran dan pengemasan dapat dilihat sebagai berikut:    

Tabel 4.5  Sasaran Kerja Individu Bagian Bendahara 

No. Job desc Sasaran Kerja 

Individu 

Indikator 

1. Mencatat pemasukan 

dan pengeluaran 

keuangan. 

Membuat pencatatan 

pemasukan dan 

pengeluaran keuangan. 

Menghasilkan pencatatan 

pemasukan dan pengeluaran 

keuangan. 

 

2. Membuat laporan 

keuangan. 

Melakukan pencatatan 

dan mengumpulkan 

hasil laporan keuangan. 

 

Menghasilkan laporan 

keuangan. 

3. Bertanggung jawab 

menyimpan dana di 

dan menerima dana 

milik perusahaan.  

Memastikan untuk 

tanggung jawab 

menyimpan  

Dana yang tersimpan sesuai 

dengan yang ditentukan. 

 

Januari Febuari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

26-27

Bulan
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Tabel 4.6 Sasaran Kerja Individu Bagian Produksi 

No. Job desc Sasaran Kerja Individu Indikator 

1. Bertanggung jawab atas 

kesamaan rasa. 

Memastikan untuk tanggung 

jawab pada produk dengan 

kesamaan rasa. 

 

Produk yang 

dihasilkan 

mempunyai rasa 

yang sama. 

2. Bertanggung jawab atas 

kualitas produk. 

Memastikan bisa tanggung 

jawab untuk kualitas produk. 

 

Produk sesuai 

dengan kualitas 

yang ditentukan 

perusahaan. 

3. Melakukan inovasi 

produk. 

Membuat rencana untuk 

inovasi produk. 

 

Menghasilkan 

inovasi produk baru 

setiap bulan.  

 

 

Tabel 4.7 Sasaran Kerja Individu Bagian Pemasaran 

No. Job desc Sasaran Kerja Individu Indikator 

1. Memastikan kepuasan 

pelanggan. 

Mengukur tingkat 

kepuasaan pelanggan. 

 

Kepuasan pelanggan. 

2. Membuat strategi agar 

konsumen tertarik. 

Melakukan rencana 

startegi agar konsumen 

tertarik. 

Menghasilkan strategi 

yang menarik untuk 

konsumen. 

  

3. Mempromosikan 

produk. 

Melaksanakan promosi 

produk.  

Seberapa banyak 

konsumen tahu tentang 

produk kita. 
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Tabel 4.8 Sasaran Kerja Individu Bagian Pengemasan 

No. Job desc Sasaran Kerja 

Individu 

Indikator 

1. Bertanggung jawab 

atas kerapian 

kemasan. 

Memastikan bisa 

tanggung jawab atas 

rapinya kemasan. 

Hasil dari semua kemasan 

rapi. 

2. Memastikan 

timbangan yang 

sama. 

Mengukur berat 

timbangan yang sama. 

Hasil dari berat timbangan  

produk sama. 

3. Bertanggung jawab 

atas kualitas produk 

terjaga dan tidak 

cacat saat 

pengemasan. 

Memastikan bisa 

tanggung jawab dari  

kualitas yang terjaga 

dan tidak cacat saat 

pengemasan. 

Produk yang dihasilkan 

berkualitas dan tidak cacat 

saat pengemasan. 

4. Memastikan jumlah 

produk yang ingin 

dikemas. 

Mencatat jumlah 

produk yang ingin 

dikemas. 

Jumlah produk yang dikemas 

sesuai yang diinginkan. 

 

 

Terkait pada tabel 4.5, 4.6, 4.7 dan 4.8 bahwa setelah membuat sasaran kerja 

individu tersebut, maka selanjutnya dilakukan pembuatan form penilaian kinerja 

karyawan sebagai berikut:  
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Tabel 4.9 Form Penilaian Kinerja Karyawan Bagian Bendahara 

UMKM KAMPUNG SEMANGGI 

FORM PENILAIAN KINERJA KARYAWAN BAGIAN BENDAHARA 

  

NAMA KARYAWAN : TANGGAL : 

No. Pernyataan STS TS RR S SS 

Menghasilkan pencatatan pemasukan dan pengeluaran keuangan 

1 
Mampu membuat pencatatan arus kas selama dua 

bulan           

2 Mampu menyampaikan bukti-bukti transaksi selama 

dua bulan            

Menghasilkan laporan keuangan  

1 
Karyawan mampu membuat pencatatan laporan 

laba/rugi selama dua bulan terakhir pada UMKM 

Kampung Semanggi           

2 
Mampu menyajikan informasi mengenai posisi 

keuangan setiap dua bulan            

 Dana yang tersimpan sesuai dengan yang ditentukan 

1 Jujur dalam penyimpanan dana yang diberikan            

2 

Mampu bertanggung jawab dalam penyimpanan 

dana di bank yang telah ditentukan UMKM 

Kampung Semanggi           

Skor Nilai   

 

Penilai  

 

 

       

       

       ______________ 
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Tabel 4.10 Form Penilaian Kinerja Bagian Produksi 

UMKM KAMPUNG SEMANGGI 

FORM PENILAIAN KINERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI 

  

NAMA KARYAWAN : TANGGAL : 

No. Pernyataan STS TS RR S SS 

Produk yang dihasilkan mempunyai kesamaan rasa yang sama 

1 
Selalu menyesuaikan komposisi produk yang 

telah ditetapkan           

2 
Selalu memeriksa ulang rasa pada masing-

masing produk           

3 
Teliti untuk mencampurkan rasa di setiap 

produk           

4 
Tidak pernah melakukan kesalahan rasa pada 

masing-masing produk           

Produk sesuai dengan kualitas yang ditentukan perusahaan 

1 Selalu mengecek kualitas setiap produk           

2 Memperhatikan daya tahan setiap produk           

Menghasilkan inovasi produk baru setiap bulan 

1 Mampu menciptakan produk baru           

2 Mampu melakukan modifikasi produk           

3 
Memberikan solusi pada UMKM Kampung 

Semanggi untuk mengembangkan produk           

Skor Nilai   

       
       
       Penilai 

  

 

       
       
       ________ 
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Tabel 4.11 Form Penilaian Kinerja Bagian Pemasaran 

UMKM KAMPUNG SEMANGGI 

FORM PENILAIAN KINERJA KARYAWAN BAGIAN PEMASARAN  

  

NAMA KARYAWAN : TANGGAL : 

No. Pernyataan STS TS RR S SS 

Kepuasan pelanggan 

1 
Dapat melakukan pendekatan langsung kepada 

pelanggan           

2 

Karyawan mampu memberikan jawaban yang 

sesuai dengan pelanggan UMKM Kampung 

Semanggi            

3 Selalu tanggap dalam memberikan pelayanan 

yang sesuai dengan pelanggan           

Menghasilkan strategi yang menarik untuk konsumen  

1 Membuat strategi pemasaran yang menarik 

dengan menjual produk beli 1 gratis 1           

Seberapa banyak konsumen tahu tentang produk kita  

1 Selalu mempromosikan produk setiap ada 

kesempatan untuk berpromosi           

Skor Nilai   

Penilai  

       

       

       ______________ 
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Tabel 4.12 Form Penilaian Kinerja Bagian Pengemasan 

UMKM KAMPUNG SEMANGGI 

FORM PENILAIAN KINERJA KARYAWAN BAGIAN PENGEMASAN 

  

NAMA KARYAWAN : TANGGAL : 

No. Pernyataan STS TS RR S SS 

Hasil dari kemasan rapi 

1 Mampu melakukan pengemasan dengan rapi           

2 Mampu memastikan produk dengan tertata           

Hasil dari berat timbangan produk sama 

1 Tidak pernah salah menimbang berat produk           

2 

Selalu jujur dalam mengukur berat timbangan 

produk yang telah ditetapkan UMKM Kampung 

Semanggi           

Produk yang dihasilkan berkualitas dan tidak cacat saat pengemasan 

1 Teliti pada produk yang dikemas            

2 
Mampu membuat kualitas pengemasan lebih 

efektif dan tidak terjadi kerusakan pada produk           

Jumlah produk yang dikemas sesuai yang diinginkan 

1 
Mampu bertanggung jawab atas jumlah produk 

yang dikemas sesuai yang telah ditetapkan UMKM 

Kampung Semanggi           

Skor Nilai   

       

       Penilai  

       

       

       ______________ 
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Setelah pengisian kuesioner maka dilakukan perhitungan dengan teknik skala sebagai 

berikut: 

Keterangan Penilaian: 

1 =  Sangat tidak setuju 

2 = Tidak setuju 

3 =  Ragu-ragu 

4 = Setuju 

5 = Sangat setuju  

Menilai kemampuan karyawan dengan rumus sebagai berikut: 

X= 
𝑆𝑁

𝐽𝑃
 

Keterangan:  

X = Penilaian kinerja  karyawan 

SN = Nilai total skor 

JP = Jumlah dari pernyataan 

Jika pemilik ingin membuat penilaian kinerja yang lebih detail, maka 

mendapatkan nilai skala yang jauh lebih efektif dan efisien, sehingga  pengukuran 

menjadi lebih baik. 

Tabel 4.13 Kesimpulan Penilaian Kinerja Karyawan 

Hasil penelitian Kesimpulan  penilaian kinerja karyawan 

3,50-5,00 Sangat layak 

2,50-3,49 Layak 

1,00-2,49 Tidak Layak 

 

  



48 

 

 

4.4.2 Penerapan Penilaian Kinerja 

Penerapan penilaian kinerja karyawan dilakukan dengan mengisi kuesioner/ 

angket penilaian kinerja karyawan. Setelah itu hasil dari penilaian kinerja karyawan 

dilakukan perhitungan aspek evaluasi teknik skala untuk mengetahui skor tersebut. 

Berikut merupakan hasil penilaian kinerja karyawan bagian bendahara, produksi, 

pemasaran dan pengemasan dapat dilihat sebagai berikut:  

 

Gambar 4.1 Hasil Penilaian Kinerja Bagian Bendahara 
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Adapun untuk keseluruhan dapat dilihat pada hasil perhitungan rata-rata di 

bawah ini sebagai berikut: 

 𝑥 =
29

6
 =  4,83  

Berdasarkan hasil hitungan tersebut, kesimpulan yang diberikan penilaian 

kinerja karyawan bagian bendahara yang bernama Siti mendapatkan nilai 4,83, sesuai 

dengan tabel 4.13 kesimpulan penilaian kinerja karyawan adalah sangat layak. 

 

Gambar 4.2 Hasil Penilaian Kinerja Bagian Produksi 
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Adapun salah satu contoh karyawan di bagian produksi yang dapat dilihat pada 

hasil perhitungan rata-rata di bawah ini sebagai berikut: 

 𝑥 =
26

9
 =  2,8 

Berdasarkan hasil hitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa karyawan bagian 

produksi yang bernama Hanik mendapatkan nilai 2,8, sesuai dengan tabel 4.13 

kesimpulan penilaian kinerja karyawan adalah layak dan Krisna mendapatkan nilai 

4,3, sesuai dengan tabel 4.13 kesimpulan penilaian kinerja karyawan adalah sangat 

layak yang form penilaian kinerjanya berada di lampiran. Sehingga untuk keseluruhan 

penilaian kinerja karyawan bagian produksi dapat dilihat pada hasil perhitungan rata 

rata di bawah ini sebagai berikut: 

Keterangan: 

Karyawan bagian produksi = 
Hanik+Krisna

jumlah karyawan
  

Karyawan bagian produksi =
2,8+ 4,3

2
 =  3,55  

Jadi hasil rata-rata penilaian kinerja di bagian produksi adalah 3,55, sesuai 

dengan tabel 4.13 kesimpulan penilaian kinerja karyawan adalah sangat layak di 

UMKM Kampung Semanggi. 
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Gambar 4.3 Hasil Penilaian Kinerja Bagian Pemasaran 

Adapun salah satu contoh karyawan di bagian pemasaran dapat dilihat pada hasil 

perhitungan rata-rata di bawah ini sebagai berikut: 

 𝑥 =
22

5
 =  4,4 

Berdasarkan hasil hitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa karyawan bagian 

pemasaran yang bernama Erni mendapatkan nilai 4,4, sesuai dengan tabel 4.13 

kesimpulan penilaian kinerja karyawan adalah sangat layak dan Riska mendapatkan 

nilai 3,4, sesuai dengan tabel 4.13 kesimpulan penilaian kinerja karyawan adalah layak 
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yang form penilaian kinerja berada di lampiran. Sehingga untuk keseluruhan penilaian 

kinerja karyawan bagian pemasaran dapat dilihat pada hasil perhitungan rata-rata di 

bawah ini sebagai berikut: 

Keterangan: 

Karyawan bagian produksi = 
Erni + Riska

jumlah karyawan
  

Karyawan bagian pemasaran =
4,4+3,4

2
 =  3,9  

Jadi hasil rata-rata penilaian kinerja di bagian pemasaran adalah 3,9, sesuai 

dengan tabel 4.13  kesimpulan penilaian kinerja karyawan adalah sangat layak di 

UMKM Kampung Semanggi. 

  

Gambar 4.4 Hasil Penilaian Kinerja Bagian Pengemasan 
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Adapun salah satu contoh karyawan di bagian pengemasan dapat dilihat pada 

hasil perhitungan rata-rata di bawah ini sebagai berikut: 

 𝑥 =
31

7
 =  4,42  

Berdasarkan hasil hitungan tersebut, kesimpulan yang diberikan penilaian 

kinerja karyawan bagian pengemasan yang bernama Sukiman mendapatkan nilai 4,42 

sesuai dengan tabel 4.13 kesimpulan penilaian kinerja karyawan adalah sangat layak. 

Tabel 4.14 Rekapitulasi Nilai Kinerja Periode September- Oktober 2018 

No Nama Nilai Keterangan penilaian Bagian 

1 Siti 4,83 Sangat Layak Bendahara 

2 Krisna 4,3 Sangat Layak 
Produksi 

3 Hanik 2,8 Layak 

4 Erni 4,4 Sangat Layak 
Pemasaran 

5 Riska 3,2 Layak 

6 Sukiman 4,42 Sangat Layak Pengemasan 

 

Ketentuan penilaian kinerja UMKM Kampung Semanggi ialah sebagai berikut: 

Tabel 4.15 Program Penilaian Kinerja 

Hasil Penelitian Program Kesimpulan penilaian kinerja 

3,50 - 5,00 Pengembangan Sangat Layak 

2,50 - 3,49 Pelatihan  Layak 

1,00 - 2,49 Memberhentikan Tidak Layak 

 

Berdasarkan ketentuan tabel 4.15 program penilaian kinerja, bahwa karyawan 

bagian bendahara bernama Siti 4,83 adalah sangat layak, karyawan bagian produksi 

bernama Krisna 4,3 adalah sangat layak dan Hanik 2,8 adalah layak, bagian pemasaran 

bernama Erni 4,4 adalah sangat layak dan Riska 3,2 adalah layak, serta bagian 

pengemasan bernama Sukiman 4,42 adalah sangat layak. Jadi pada tabel 4.15 program 
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penilaian kinerja karyawan yang dapat mengikuti program pelatihan ialah bernama 

Hanik dan Riska sedangkan yang mengikuti program pengembangan karyawan 

bernama Siti, Krisna, Erni dan Sukiman. Hal ini dapat menjadikan UMKM Kampung 

Semanggi menjadi maju dalam melakukan usahanya tersebut. 

4.4.3 Perancangan Pelatihan  

Pada perancangan pelatihan merupakan sebuah kemampuan yang tidak hanya 

terjadi didalam dunia kerja. Hal ini karyawan UMKM Kampung Semanggi dapat pula 

dilatih secara formal, Sehingga kemampuan (skill) yang diperlukan oleh karyawan 

lebih spesifik dan fokus dengan apa yang akan ditugaskan karena setiap perusahaan 

memiliki budaya yang harus diketahui semua karyawan. Langkah selanjutnya ialah 

mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, memilih pelatihan menggunakan metode on the 

job training, merencanakan isi pelatihan, melaksanakan pelatihan dan mengevaluasi. 

 

 

 

.  

 

 

 

Gambar 4.5 Langkah Metode On the job training 

  

Memilih metode pelatihan 

Merencanakan isi pelatihan 

Melaksanakan pelatihan 

Mengevaluasi 

Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan 
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Penjelasan gambar tersebut adalah : 

a) Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan 

Di UMKM Kampung Semanggi perlu melakukan identifikasi masalah dalam 

meningkatkan kinerja karyawan agar dapat mengetahui kebutuhan pelatihan 

yang ada. 

b) Memilih metode pelatihan 

Di UMKM Kampung Semanggi membutuhkan peningkatan kinerja karyawan. 

Peningkatan kinerja karyawan tersebut dapat dilakukan dengan metode on the 

jobs training dan off the job training. Namun jika dilihat dari permasalahan 

yang ada bahwa metode on the job lebih baik untuk kepentingan di UMKM 

Kampung Semanggi. 

 On the job training  

Perancangan on the job training berbeda dengan metode lain, karena 

beberapa hal ialah sebagai berikut: 

- Mengembangkan kemampuan karyawan dengan memberikan beberapa 

tugas, bukan hanya satu tugas, sehingga terlihat bagaimana kemampuannya 

menjalankan berbagai tugas (multi tasks). 

- Melakukan rotasi pekerjaan agar dapat dipertahankan tingkat keterampilan. 

- Membagi pekerjaan dengan orang lain untuk mengerjakan bersama, agar 

dapat mempertahankan tingkat keterampilan yang merata. 

- Membuat suatu tim untuk melakukan pekerjaan bersama. 

- Memperluas pekerjaan seseorang. 

- Melibatkan seseorang untuk melakukan pekerjaan yang bersifat sementara. 
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c) Merencanakan isi pelatihan 

Langkah selanjutnya merencanakan isi pelatihan yang dilakukan di UMKM 

Kampung Semanggi dengan menggunakan on the job training yang 

didalamnya memakai metode coaching untuk memudahkan karyawan saat 

melakukan pelatihan. 

  Tabel 4.16 Rencana Pelatihan 

Merencanakan isi pelatihan  

No. Keterangan  Uraian 

1 Menyiapakan isi pelatihan 
1. Sediakan meja dan kursi sesuai 

jumlah peserta. 

  

  

2. Siapkan tempat yang cukup luas 

untuk meletakkan peralatan dan 

materi presentasi. 

  

  

3. Pertimbangkan biaya sewa ruangan, 

fasilitas, dan sumber daya yang 

tersedia. 

2 
Tentukan target presentasi yang 

ingin anda capai 

1. Tujuan dan manfaat pelatihan harus 

dinyatakan secara spesifik dan jelas. 

    2. Target harus terukur. 

3 Melakukan praktik pelatihan  
1. Melakukan secara langsung 

masing-masing job desc. 

    2. Dilakukan secara maksimal. 

4 Mengevaluasi 1. Hasil pelatihan. 

 

d) Melaksanakan pelatihan 

Dalam hal ini untuk melaksanakan pelatihan pada karyawan di UMKM 

Kampung Semanggi dengan memberikan bimbingan agar tidak dapat terjadi 

kesalahan dan meningkatkan perusahaan lebih baik. Berikut adalah jadwal 

melaksanakan pelatihan sebagai berikut: 
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Tabel 4.17 Jadwal Penilaian Pelatihan 

 

 

e) Mengevaluasi 

Mengevaluasi perancangan pelatihan yang dilakukan karyawan sudah 

menjadi efektif dan lebih baik. Dengan hasil-hasil tingkat perbaikan kinerja 

dengan menggunakan metode on the job training. 

Pada program pelatihan karyawan UMKM Kampung Semanggi menggunakan 

metode on the job training. Karena dapat dilaksanakan saat karyawan bekerja, agar 

dapat meningkatkan kinerja karyawan dan dapat mengembangkan UMKM Kampung 

Semanggi. Hal ini dalam proses pelatihan di UMKM Kampung Semanggi dapat 

membuat formulir penilaian pelatihan kinerja karyawan yaitu sebagai berikut: 

Keterangan Penilaian: 

1 =  Sangat tidak setuju 

2 = Tidak setuju 

3 =  Ragu-ragu 

4 = Setuju 

5 = Sangat setuju  

 

Januari Febuari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

Produksi

Pemasaran
30-31 15-16

Bagian
Bulan
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Gambar 4.6 Form Penilaian Pelatihan Bagian Produksi 

UMKM Kampung Semanggi 

Formulir Penilaian Pelatihan  

Nama Karyawan :...............................   Tanggal     

Bagian/Divisi :................................... 

Pembimbing:..................................... 

 

 

PERNYATAAN  

SKALA 

1 2 3 4 5 

Produk yang dihasilkan mempunyai 

kesamaan rasa yang sama 

          

Praktik melaksanakan tugas yang 

diberikan,dan sebisa mungkin 

ktidak ada kesalahan. 

          

Praktik menyesuaikan hasil kerja 

sesuai arahan. 

          

Hasil kualitas produk sesuai dengan 

yang ditentukan perusahaan 

          

Praktik untuk tepat dalam 

menyelesaikan tugas yang 

diberikan. 

          

Praktik mengerjakan tugas yang 

diberikan sesuai target. 

          

Menghasilkan inovasi produk baru 

setiap bulan 

          

Praktik membuat inovasi produk 

baru. 

          

Mempraktikkan hal-hal terbaru 

untuk produk. 

     

SKOR NILAI  
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Gambar 4.7 Form Penilaian Pelatihan Bagian Pemasaran 

 

 

UMKM Kampung Semanggi 

Formulir Penilaian Pelatihan  

Nama Karyawan :...............................   Tanggal     

Bagian/Divisi :................................... 

Pembimbing:..................................... 

 

 

PERNYATAAN 

SKALA 

1 2 3 4 5 

Kepuasan pelanggan           

Praktik untuk berinteraksi kepada 

pelanggan. 

          

Praktik bertemu dengan pembeli 

secara langsung untuk melakukan 

survey dan menilai kualitas produk 

UMKM Kampung Semanggi dan 

mengetahui produk seperti apa 

yang diinginkan kebutuhan 

konsumen. 

          

Menghasilkan strategi yang 

menarik untuk konsumen 

          

Praktik membuat startegi sosial 

media pemasaran yang 

berteknologi setiap produk 

usahanya. 

          

Seberapa banyak konsumen tahu 

tentang produk kita 

          

Praktik memasarkan agar 

konsumen mengetahui produk 

UMKM Kampung Semanggi. 

          

SKOR NILAI  
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Menilai kemampuan karyawan dengan rumus sebagai berikut: 

Pelatihan = 
𝑆𝑁

𝐽𝑃
 

UMKM Kampung Semanggi dapat mengetahui nilai pelatihan karyawan yang sesuai 

dengan ketentuan standar kinerja yang ada.  

 

Tabel 4.18 Kesimpulan Penilaian Pelatihan 

Hasil Penelitian  Kesimpulan penilaian pelatihan Hasil karyawan  

3,50-5,00 Sangat Layak Nilai A 

2,50-3,49 Layak Nilai B 

1,00-2,49 Tidak layak Diberhentikan  

 

Pelatihan yang akan dilakukan pada karyawan ialah bagian yang telah 

dikerjakan di UMKM Kampung Semanggi ialah sebagai berikut:  

 

Tabel 4.19 Job Desc UMKM Kampung Semanggi 

 

  

Bagian Nama

mencatat pemasukan dan 

pengeluaran keuangan

Membuat laporan keuangan Bertanggung jawab menyimpan 

dana dan menerima dana milik 

perusahaan

Bendahara Siti √ √ √

Bertanggung jawab atas 

kesamaan rasa

Bertanggung jawab atas 

kualitas produk

Melakukan inovasi produk

Produksi Krisna √ √ √

Hanik √ √ √

Memastikan kepuasan 

pelanggan

Membuat strategi agar 

konsumen tertarik

Mempromosikan produk

Pemasaran Erni √ √ √

Riska √ √ √

Bertanggung jawab atas 

kerapian kemasan

Memastikan Timbangan yang 

sama

Bertanggung jawab atas 

kualitas produk dan tidak cacat 

saat pengemasan

Memastikan jumlah produk 

yang dikemas

Pengemasan Sukiman √ √ √ √

Job desc
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4.4.4 Penerapan Pelatihan 

Hal ini setelah melakukan perancangan pelatihan, maka dilakukan penerapan 

pelatihan dengan metode coaching telah berhasil diterapkan oleh UMKM Kampung 

Semanggi sesuai dengan perancangan pelatihan yang telah ada. Berikut merupakan hasil 

penilaian sebelum penilaian pelatihan karyawan dapat dilihat pada gambar sebagai 

berikut: 

 

Gambar 4.8 Hasil Penilaian Sebelum Pelatihan Pada Bagian Produksi 
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Keterangan: 

Pelatihan = 
𝑆𝑁

𝐽𝑃
  

Pelatihan = 
20

6
 = 3,3 

Berdasarkan gambar 4.8 hasil sebelum melakukan penilaian pelatihan maka 

karyawan bagian produksi bernama Hanik mendapatkan hasil 3,3, sesuai dengan tabel 

4.18 kesimpulan penilaian pelatihan di UMKM Kampung Semanggi karyawan Hanik 

adalah layak dan mendapatkan nilai B. Hal ini perlu ditingkatkan kembali bagi 

karyawan Hanik agar tidak terjadi penurunan dalam bekerja di UMKM Kampung 

Semanggi tersebut. 

Gambar 4.9 Hasil Penilaian Sesudah Pelatihan Bagian Produksi 
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Keterangan: 

Pelatihan = 
𝑆𝑁

𝐽𝑃
  

Pelatihan = 
25

6
 = 4,6 

Berdasarkan gambar 4.9 adalah salah satu hasil perhitungan penilaian pelatihan 

karyawan yang telah mengadakan program pelatihan tersebut. Dimana disimpulkan 

bahwa hasil Hanik sebelum melakukan pelatihan mendapatkan 3,3, sesuai dengan 

tabel 4.18 kesimpulan penilaian pelatihan adalah layak dan mendapatkan nilai B. 

Setelah melakukan pelatihan mendapatkan hasil 4,6, sesuai dengan tabel 4.18 

kesimpulan penilaian pelatihan adalah sangat layak dan mendapatkan nilai A. Hal ini 

dapat berpengaruh penting untuk karyawan bernama Hanik bagian produksi dengan 

hasil kinerja yang sangat layak dan karyawan tersebut dapat melakukan sebuah 

pengembangan produk yang berbeda dengan UMKM lainnya, sehingga dapat 

berpengaruh penting bagi UMKM Kampung Semanggi untuk dapat bersaing dengan 

UMKM lainnya yang sesuai dengan bidang makanan atau kuliner. 
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Gambar 4.10 Hasil Penilaian Sebelum Pelatihan Bagian Pemasaran 

 

Keterangan: 

Pelatihan = 
𝑆𝑁

𝐽𝑃
  

Pelatihan = 
11

4
 =  2,75  

Berdasarkan gambar 4.10 hasil sebelum melakukan penilaian pelatihan maka 

karyawan bagian pemasaran bernama Riska  mendapatkan hasil adalah 2,75, sesuai 

dengan tabel 4.18 kesimpulan penilaian pelatihan Riska adalah layak dan mendapatkan 

nilai B. Hal ini perlu ditingkatkan kembali bagi karyawan Riska agar tidak terjadi 

penurunan dalam bekerja dikarenakan jika karyawan Riska terjadi penurunan dengan 
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hasil dibawah 2,50 maka dari UMKM Kampung Semanggi tersebut akan 

diberhentikan. 

 

Gambar 4.11 Hasil Penilaian Sesudah Pelatihan Bagian Pemasaran 

 

Keterangan: 

Pelatihan = 
𝑆𝑁

𝐽𝑃
  

Pelatihan = 
19

4
 = 4,75  
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Berdasarkan gambar 4.11 adalah salah satu hasil perhitungan penilaian pelatihan 

karyawan yang telah mengadakan program pelatihan tersebut. Dimana disimpulkan 

bahwa hasil Riska sebelum melakukan pelatihan 2,75, sesuai dengan tabel 4.18 

kesimpulan penilaian pelatihan adalah layak dan mendapatkan nilai B. Setelah 

melakukan pelatihan mendapatkan hasil 4,75, sesuai dengan tabel 4.18 kesimpulan 

penilaian pelatihan  adalah sangat layak dan mendapatkan nilai A. Hal ini dapat 

berpengaruh penting bagi karyawan bagian pemasaran bernama Riska atas kinerjanya 

yang sangat layak dalam melakukan sebuah pelatihan, sehingga kinerja karyawan 

tersebut  dapat meningkatkan pemasaran UMKM Kampung Semanggi untuk lebih 

dikenal oleh masyarakat tidak hanya di Surabaya melainkan di luar daerah.  

4.4.5 Perancangan Pengembangan 

Langkah pertama dalam melakukan pengembangan yaitu merancang sistem 

yang baru atau memperbaiki sistem yang lama. Hal ini dilakukan  untuk memberikan 

motivasi kepada karyawan agar dapat mencapai keberhasilan UMKM Kampung 

Semanggi. Kegiatan pengembangan yang dilakukan ialah keterampilan dan 

pengetahuan karyawan terhadap kelangsungan hidup dengan menggunakan metode 

job rotation. Adapun tahapan perancangan pengembangan sebagai berikut: 

Gambar 4.12 Perancangan Pengembangan 

 

Menentukan Kebutuhan

Mendesain Program

Melakukan Evaluasi
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Penjelasan ialah sebagai berikut: 

1. Menentukan Kebutuhan 

Menentukan kebutuhan dilakukan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin 

informasi yang relevan guna mengetahui data atau menentukan perlu tidaknya 

dilakukan pelatihan dan pengembangan karyawan di  UMKM Kampung 

Semanggi. Saat ini karyawan bagian produksi lagi memerlukan bantuan kinerja 

karyawan bagian bendahara dikarenakan saat ini penjualan produksi meningkat 

dan bagian bendahara pun tidak banyak mengerjakan tugasnya jadi dapat 

membantu bagian produksi, begitu sebaliknya karyawan bagian produksi sewaktu-

waktu dapat membantu karyawan dibagian bendahara untuk membantu 

menghitung pemasukan dan pengeluaran produksi. Karyawan bagian pemasaran 

membutuhkan kinerja karyawan bagian pengemasan, karena bagian pemasaran 

memerlukan bantuan karyawan untuk memasarkan dikarenakan banyaknya  

pameran, begitu sebaliknya bagian pemasaran dapat pula membantu bagian 

pengemasan dalam mengemaskan produk UMKM Kampung Semanggi. Hal ini 

dapat dilakukan pengembangan menggunakan job rotation. 

2. Mendesain Program 

Dalam mendesain program sebelumnya dilakukan penjadwalan ialah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.20 Jadwal Penilaian Pengembangan 

No. 
Nama 

karyawan 

Bulan 
Peserta bagian 

Juli Agustus September Oktober 

1 Siti       

21-22 

Bendahara 

2 Krisna       Produksi 

4 Erni       Pemasaran 

5 Sukiman       Pengemasan 
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Pada saat ini untuk mengidentifikasi terkait apa yang diinginkan agar 

permasalahan karyawan memahami apa yang harus diketahui dan dilakukan ialah 

sebagai berikut: 

Bagian                Job rotation 

 

 

 

 

 Gambar 4.13 Job Rotation 

3. Melakukan Evaluasi 

Dilakukan untuk memperbaiki kekurangan dari keterampilan karyawan di 

UMKM Kampung Semanggi tersebut.  

Keterangan Penilaian: 

1 =  Sangat tidak setuju 

2 = Tidak setuju 

3 =  Ragu-ragu 

4 = Setuju 

5 = Sangat setuju  

  

Karyawan bagian produksi 

Karyawan bagian pemasaran 

Karyawan bagianPengemasan 

Karyawan bagian bendahara Karyawan bagian bendahara 

Karyawan bagian Pengemasan 

Karyawan bagian pemasaran 

Karyawan bagian produksi 
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Tabel 4.21 Form Penilaian Pengembangan Bagian Bendahara 

UMKM KAMPUNG SEMANGGI 

FORM PENGEMBANGAN KARYAWAN BAGIAN BENDAHARA 

  

NAMA KARYAWAN : TANGGAL : 

No. Keterangan 1 2 3 4 5 

Menghasilkan pencatatan pemasukan dan pengeluaran keuangan 

1 
Mampu mengembangkan pencatatan arus kas 

selama dua bulan           

2 Mampu mengembangkan bukti-bukti transaksi 

selama dua bulan jika terjadi kesalahan           

Menghasilkan laporan keuangan  

1 
Karyawan mampu mengembangkan pencatatan 

laporan laba/rugi selama dua bulan terakhir pada 

UMKM Kampung Semanggi           

2 
Mampu mengembangkan posisi keuangan setiap 

dua bulan            

 Dana yang tersimpan sesuai dengan yang ditentukan 

1 Dapat mengembangkan dana yang diberikan            

2 

Mampu mengembangkan penyimpanan dana yang 

telah berada di bank dan telah ditentukan UMKM 

Kampung Semanggi           

Skor Nilai   

Penilai  

       

       

       ______________ 
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Tabel 4.22 Form Penilaian Pengembangan Karyawan Bagian Produksi 

UMKM KAMPUNG SEMANGGI 

FORM PENGMBANGAN KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI 

  

NAMA KARYAWAN : TANGGAL : 

No. Pernyataan 1 2 3 4 5 

Produk yang dihasilkan mempunyai kesamaan rasa yang sama 

1 
Mampu mengembangkan komposisi produk yang 

telah ditetapkan           

2 karyawan dapat mengembangkan ulang rasa pada 

masing-masing produk           

3 Dapat mengembangkan rasa di setiap produk           

Hasil kualitas produk sesuai dengan yang ditentukan perusahaan 

1 
Karyawan selalu mengembangkan kualitas setiap 

produk           

2 
karyawan dapat mengembangkan daya tahan setiap 

produk           

Menghasilkan inovasi produk baru setiap bulan 

1 Karyawan mampu mengembangkan produk baru           

2 karyawan mampu melakukan modifikasi produk           

3 karyawan mampu memberikan solusi pada UMKM 

Kampung Semanggi untuk mengembangkan produk           

Skor Nilai   

       

       Penilai  

       

       

       ______________ 
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Tabel 4.23 Form Penilaian Pengembangan Karyawan Bagian Pemasaran 

UMKM KAMPUNG SEMANGGI 

FORM PENGEMBANGAN KARYAWAN BAGIAN PEMASARAN  

  

NAMA KARYAWAN : TANGGAL : 

No. Keterangan 1 2 3 4 5 

Kepuasan pelanggan 

1 Mampu mengembangkan kepuasan pembeli 
          

2 
Karyawan mampu mengembangkan jawaban 

untuk pelanggan UMKM Kampung Semanggi            

3 
Selalu mampu mengembangkan pelayanan 

dengan baik           

Menghasilkan strategi yang menarik untuk konsumen  

1 Mampu mengembangkan strategi pemasaran 

yang menarik            

Seberapa banyak konsumen tahu tentang produk kita  

1 
Selalu mengembangkan produk untuk UMKM 

Kampung Semanggi           

Skor Nilai   

Penilai  

       

       

       ______________ 
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Tabel 4.24 Form Penilaian Pengembangan Karyawan Bagian Pengemasan 

UMKM KAMPUNG SEMANGGI 

FORM PENGEMBANGAN KARYAWAN BAGIAN PENGEMASAN 

 
NAMA KARYAWAN : TANGGAL : 

No. Keterangan 1 2 3 4 5 

Hasil dari Kemasan rapi 

1 Mampu mengembangkan kemasan dengan rapi           

2 Mampu melakukan pengembangan produk            

Hasil dari berat timbangan produk sama 

1 Selalu mampu mengembangkan timbangan produk           

2 
Selalu melakukan pengembangan untuk mengukur 

berat timbangan produk yang telah ditetapkan 

UMKM Kampung Semanggi           

Produk yang dihasilkan berkualitas dan tidak cacat saat pengemasan 

1 Mampu mengembangkan produk yang dikemas            

2 Mampu mengembangkan kualitas pengemasan lebih 

efektif dan tidak terjadi kerusakan pada produk           

Jumlah produk yang dikemas sesuai yang diinginkan 

1 
Mampu mengembangkan  jumlah produk yang 

dikemas sesuai yang telah ditetapkan UMKM 

Kampung Semanggi           

Skor Nilai   

       

       Penilai  

       

       

       
______________ 
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Menilai kemampuan karyawan dengan rumus sebagai berikut: 

Pengembangan = 
𝑆𝑁

𝐽𝑃
 

X= Pelatihan 

SN= Skor Nilai 

JP= Jumlah Pernyataan 

UMKM Kampung Semanggi dapat mengetahui nilai pelatihan karyawan yang 

sesuai dengan ketentuan standar kinerja yang ada. 

Tabel 4.25  Kesimpulan Penilaian Pengembangan 

Hasil Penelitian  Kesimpulan penilaian pelatihan Hasil karyawan  

3,50-5,00 Sangat Layak Kenaikan Gaji 

2,50-3,49 Layak Hadiah 

1,00-2,49 Tidak layak Penghargaan berupa piala 

 

4.4.6 Penerapan Pengembangan 

Pada saat dilakukan perancangan pelatihan selanjutnya penerapan 

pengembangan pada UMKM Kampung Semanggi. Hal ini agar dapat meningkatkan 

karyawan dengan lebih maju sehingga UMKM Kampung Semanggi dapat 

berkembang pula untuk lebih unggul dan bersaing dengan UMKM lainnya. 

Berdasarkan perancangan pengembangan dengan menggunakan job rotation maka 

hasil penerapan penilaian kegiatan pengembangan yang diperoleh oleh karyawan ialah 

sebagai berikut : 
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Gambar 4.14 Hasil Penilaian Pengembangan Bendahara 

 

Keterangan: 

Pengembangan = 
𝑆𝑁

𝐽𝑃
 

Pengembangan = 
21

6
 = 3,5 
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Gambar 4.15 Hasil Penilaian Pengembangan Produksi 

 

Keterangan: 

Pengembangan = 
𝑆𝑁

𝐽𝑃
 

Pengembangan = 
26

8
 = 3,25  
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Gambar 4.16 Hasil Penilaian Pengembangan Pemasaran 

 

Keterangan: 

Pengembangan = 
𝑆𝑁

𝐽𝑃
 

Pengembangan = 
15

5
 = 2,5  
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Gambar 4.17  Hasil Penilaian Pengembangan Bagian Pengemasan 

 

Keterangan: 

Pengembangan = 
𝑆𝑁

𝐽𝑃
 

Pengembangan = 
22

7
 = 3,1  

Berdasarkan tabel 4.25 kesimpulan penilaian pengembangan, karyawan  

bernama Krisna yang sebelumnya bagian produksi berpindah ke bagian bendahara 

dengan nilai 3,5 adalah sangat layak, karyawan bernama Siti yang sebelumnya bagian 

bendahara berpindah ke bagian produksi dengan nilai 3,3 adalah layak, karyawan 

bernama Sukiman yang sebelumnya bagian pengemasan berpindah ke bagian 
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pemasaran dengan nilai 2,5 adalah layak dan terakhir karyawan bernama Erni yang 

sebelumnya bagian pemasaran berpindah ke bagian pengemasan dengan nilai 3,1 

adalah layak. Sehingga dari UMKM Kampung Semanggi sesuai dengan tabel 4.25 

kesimpulan penilaian pengembangan, bahwa karyawan yang mendapatkan hadiah 

adalah karyawan bernama Siti, Sukiman dan Erni sedangkan karyawan yang 

mendapatkan kenaikan gaji adalah karyawan bernama Krisna.  

 

4.5 Pengukuran dan Evaluasi 

Setelah mengetahui tahapan perancangan dan penerapan maka melakukan 

pengukuran serta tahapan evaluasi untuk mengetahui bagaimana hasil pengembangan 

dan pelatihan serta penilaian kinerja yang telah dirancang.  

4.5.1 Pengukuran 

Pengukuran ialah pengukuran kinerja yang dapat dicatat agar UMKM Kampung 

Semanggi dapat melaksanakan kegiatan kerja praktik dengan lebih efektif dan efisien. 

Hal ini dapat dilihat dengan tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.26 Penilaian Kinerja Karyawan 

No Nama Bagian Penilaian kinerja 

1 Siti Bendahara 4,83 

2 Krisna 
Produksi 

4,3 

3 Hanik 2,8 

4 Erni 
Pemasaran 

4,4 

5 Riska 3,2 

6 Sukiman Pengemasan 4,42 

 

Berdasarkan tabel 4.26 penilaian kinerja karyawan bahwa dalam hasil penilaian 

kinerja karyawan yang terdapat hasil tertinggi adalah karyawan bagian bendahara yang 

bernama Siti, selanjutnya karyawan bagian produksi bernama Krisna dan Hanik, 
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karyawan bagian pemasaran bernama Erni dan Riska, dan yang terakhir karyawan 

pengemasan bernama Sukiman. 

 

Tabel 4.27 Pelatihan Karyawan 

No Nama Bagian Pelatihan 

1 Hanik Produksi 4,6 

2 Riska Pemasaran 4,75 

 

 

Pada tabel 4.7 setelah dilakukan penilaian kinerja, karyawan yang hasilnya 

dibawah 3,5 akan dilakukan pelatihan agar karyawan tersebut dapat bekerja lebih baik 

dan dapat mengembangkan UMKM Kampung Semanggi. Karyawan yang melakukan 

pelatihan bernama Hanik dan Riska, serta karyawan yang hasil nilainya diatas 3,5 akan 

mengikuti program pengembangan yaitu karyawan bernama Siti, Krisna, Erni dan 

Sukiman. 

Tabel 4.28 Pengembangan Karyawan 

No Nama Bagian Pengembangan 

1 Krisna Bendahara 3,5 

2 Siti Produksi 3,25 

3 Sukiman Pemasaran 2,5 

4 Erni Pengemasan 3,1 

 

 Pada tabel 4.8 pengembangan yang dilakukan pada karyawan UMKM Kampung 

semanggi ialah karyawan bernama Krisna, Siti, Sukiman, dan yang terakhir Erni. 

4.5.2 Evaluasi 

Evaluasi di UMKM Kampung Semanggi meliputi penilaian kinerja karyawan, 

pelatihan dan pengembangan ialah sebagai berikut: 
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4.5.2.1 Penilaian Kinerja Karyawan 

Langkah pertama evaluasi penilaian kinerja karyawan di kerja praktik ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Bagian Bendahara 

Penilaian kinerja karyawan bagian bendahara bernama Siti mendapatkan nilai sebesar 

4,83 adalah sangat layak yang hanya dilakukan oleh satu orang karyawan. Jika 

dilakukan penilaian kinerja karyawan ini UMKM Kampung Semanggi dapat 

melakukan penambahan karyawan dikarenakan bagian bendahara berpengaruh penting 

untuk mengetahui peningkatan dan penurunan serta membuat laporan pengeluaran 

pemasukan keuangan UMKM Kampung Semanggi. 

b. Bagian Produksi  

Penilaian kinerja karyawan bagian produksi rata-rata nilai sebesar 3,55 adalah sangat 

layak dengan dua orang karyawan yang bernama Krisna dan Hanik menurut tabel 4.26 

bahwa karyawan Krisna sudah berada di posisi yang sangat layak sedangkan karyawan 

Hanik perlu ditingkatkan kembali kinerja pada saat memproduksi di  UMKM 

Kampung Semanggi karena masih dikategorikan layak. Hal ini dapat dievaluasi 

kembali kinerjaya agar tidak terjadi penurunan pada karyawan tersebut. 

c. Bagian Pemasaran 

Penilaian kinerja karyawan bagian pemasaran rata-rata nilai sebesar 3,8 adalah sangat 

layak dengan dua orang karyawan yang bernama Erni dan Riska, pada tabel 4.26 

bahwa karyawan bernama Erni sudah berada di posisi yang sangat layak sedangkan 

Riska masih diposisi layak. Sehingga karyawan bagian pemasaran di UMKM 

Kampung Semanggi perlu lebih ditingkatkan kembali kinerja dalam memasarkan agar 
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karyawan dalam bekerja tidak terjadi penurunan nilai di UMKM Kampung Semanggi 

dan mendapatkan hasil yang maksimal dalam bekerja tersebut. 

d. Bagian Pengemasan 

Penilaian kinerja karyawan bagian pengemasan hasil nilai sebesar 4,42 dapat 

dikategorikan adalah sangat layak yang hanya dilakukan oleh satu orang karyawan di 

UMKM Kampung Semanggi. Sehingga karyawan bagian pengemasan bernama 

Sukiman dapat melakukan inovasi pengemasan terbaru agar tidak terjadi penurunan 

dan tetap berada di posisi yang sangat layak tersebut. 

4.5.2.2 Pelatihan 

Langkah selanjutnya untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu program 

pelatihan, perlu dilakukan evaluasi setelah program tersebut dilaksanakan tujuan dari 

evaluasi ini adalah untuk mengetahui sasaran kinerja karyawan yang telah mengikuti 

program pelatihan yaitu bagian produksi dan pemasaran telah di tetapkan oleh UMKM 

Kampung Semanggi tersebut, untuk mengadakan evaluasi pelatihan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Pada karyawan bagian produksi dalam melakukan program pelatihan, sebelum 

melakukan pelatihan kinerja karyawan bernama Hanik masih di kategorikan layak 

dan setelah dilakukan pelatihan maka karyawan tersebut meningkat dengan 

mendapatkan nilai A sehingga reaksi pada karyawan menjadi nilai kebanggaan 

karyawan dalam bekerja. 

2. Pada karyawan bagian pemasaran dalam melakukan program pelatihan, sebelum 

melakukan pelatihan kinerja karyawan bernama Riska masih dikategorikan layak 

setelah dilakukan program pelatihan karyawan tersebut mendapatkan nilai yang 

sangat layak. Sehingga bagi karyawan di bagian pemasaran dengan melakukan 
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program pelatihan dan menggunakan metode coaching tersebut dapat menjadi 

semangat untuk bekerja dalam melakukan sebuah pemasaran di UMKM Kampung 

Semanggi tersebut. 

4.5.2.3 Pengembangan 

Langkah terakhir pengembangan yaitu hasil akhir tersebut meliputi, penilaian 

kinerja karyawan dari bagian bendahara, produksi, pemasaran dan pengemasan, serta 

dilakukan pelatihan. Tujuan dari pengembangan yang dilakukan dengan menggunakan 

job rotasi agar karyawan bagian bendahara, produksi, pemasaran dan pengemasan 

adalah sebagai berikut: 

1) Pada bagian bendahara karyawan bernama Siti berpindah ke bagian produksi  

mendapatkan nilai yang layak dalam melakukan sebuah pengembangan. Hal ini 

dapat menjadikan karyawan melakukan pengembangan menjadi inovasi terbaru dan 

mendapatkan hadiah dari UMKM kampung Semanggi. 

2) Pada bagian produksi karyawan bernama Krisna berpindah ke bagian bendahara 

mendapatkan nilai yang sangat layak sehingga menjadikan karyawan untuk dapat 

lebih teliti dalam melakukan pekerjaan dan karyawan juga mendaptkan kenaikan 

gaji dari UMKM Kampung Semanggi tersebut. 

3) Pada bagian pemasaran karyawan bernama Erni berpindah ke bagian pengemasan 

mendapatkan nilai layak sehingga menjadikan karyawan agar dapat menjadi lebih 

kreatif dalam melakukan pekerjaan dan karyawan tersebut mendapatkan hadiah dari 

UMKM Kampung Semanggi. 

4) Pada bagian pengemasan karyawan bernama sukiman berpindah ke bagian 

pemasaran mendapatkan nilai layak sehingga karyawan tersebut dapat menjadikan 
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hal baru dalam bekerja dan karyawan mendapatkan hadiah dari UMKM Kampung 

Semanggi   

Dengan demikian, berdasarkan hasil kegiatan penilaian kinerja, pelatihan dan 

pengembangan tersebut. Dapat dilihat bahwa hasil yang diperoleh pada setiap bagian 

bendahara, produksi dan pengemasan masuk kedalam kategori layak, tetapi pada 

bagian pemasaran masuk kedalam kategori sangat layak, sehingga perlu ditingkatkan 

kembali untuk bagian bendahara, produksi dan pengemasan menjadi sangat layak agar 

bisa sama dengan bagian pemasaran. Hal ini dilakukan untuk mencapai keberhasilan 

UMKM Kampung Semanggi, terutama agar lebih unggul dari UMKM lain dan kinerja 

karyawan dapat lebih maksimal dalam bekerja. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Kesimpulan yang dapat diambil dari rancang bangun dan penerapan 

penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penerapan penilaian kinerja karyawan, pelatihan dan 

pengembangan yang dilakukan sudah dapat membantu menjadi lebih efektif 

dalam kegiatan keseluruhan yang ada di UMKM Kampung Semanggi. 

2. Penilaian kinerja serta pelatihan karyawan yang menggunakan metode on 

the job training dapat digunakan sebagai pedoman yang menjalankan bisnis 

di UMKM Kampung semanggi. 

3. Pengembangan yang dilakukan dengan menggunakan job rotation dapat 

memberikan informasi pada UMKM Kampung Semanggi agar dapat 

mengetahui seberapa jauh karyawan mengetahui pemasukan dan 

pengeluaran keuangan, memproduksi produk baru, memasarkan dengan 

melakukan inovasi baru, dan mempunyai ide secara kreatif dalam 

pengemasan. Jadi UMKM Kampung semanggi dapat mengetahui 

perkembangan secara efektif dan efisien. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas tersebut, maka saran yang dapat 

disampaikan yaitu : 

1. Bagi UMKM Kampung Semanggi 
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Menambah karyawan pada bagian bendahara, produksi, pemasaran dan 

pengemasan agar mampu memahami secara keseluruhan serta dapat 

meningkatkan penjualan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Terkait penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan tersebut. Hal ini  

dikarenakan berhubungan langsung dengan pekerjaan karyawan, maka 

alangkah baiknya mempersiapkan materi dengan lebih akurat dengan 

metode lainnya untuk UMKM Kampung Semanggi tersebut. 
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