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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pelatihan merupakan kewajiban perusahaan dan semua pihak yang terkait 

dalam pengembangan dan perencanaan usaha. Hal ini dikarenakan dengan 

diadakannya pelatihan, maka perusahaan melakukan investasi jangka panjang 

terhadap pengembangan nilai yang dimiliki perusahaan. Melalui adanya pelatihan, 

perusahaan dapat mengembangkan serta menambah pengetahuan dan 

keterampilan karyawan sehingga dapat semakin mengefisiensikan dan 

mengefektifkan kinerja karyawan. Penilaian atas pelaksanaan pekerjaan yang 

dilaksanakan karyawan atau sering disebut juga sebagai penilaian kinerja atau 

penilaian prestasi juga mutlak dilakukan untuk melihat sampai sejauh mana 

keberhasilan pelatihan dan prestasi karyawan tersebut.  

Menurut Hasibuan, (2001:93) prestasi kerja adalah sesuatu hasil kerja 

yang dicapai seseorang dalam melakukan tugasnya yang dibebankan kepadanya 

yang didasarkan pada kecakapan, pengamatan, kesungguhan serta waktunya. 

Pelatihan atau training dimaksudkan untuk memperbaiki dan mengembangkan 

sikap, tingkah laku, keterampilan dan pengetahuan dari karyawannya sesuai 

dengan keinginan perusahaan. Dengan demikian pelatihan harus dilakukan secara 

terus menerus untuk memperbaiki kinerja dan prestasi karyawan. Hasil-hasil 

tersebut perlu dikaitkan dengan tujuan program yang membantu karyawan yang 

dilatih untuk memahami tujuan program. Pelatihan adalah proses secara sistematis 

mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi.  
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Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai untuk 

melaksanakan pekerjaan saat ini. Pelatihan memiliki orientasi saat ini dan 

membantu pegawai untuk mencapai keahlian dan kemampuan tertentu agar 

berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Restoran merupakan salah satu bisnis jasa yang berkembang pesat. 

Sehingga memerlukan karyawan yang memiliki kemampuan dan keterampilan. 

Sebagai salah satu restoran yang berstandart, Pizza hut selalu melakukan pelatihan 

pada karyawannya, terutama pada bagian FOH yang berhadapan langsung dengan 

customer. Pelatihan tersebut diperuntukkan untuk melayani customer dengan 

pelayanan terbaik. 

Pizza hut memiliki program pelatihan yang digunakan secara terus-

menerus, karena instansi tersebut selalu memiliki produk dan hal-hal yang baru. 

Sebagai contoh seorang server harus memperkenalkan produk Pizza baru, serta 

greeter yang bertugas menyambut customer dan membuat origami balon yang 

diperuntukkan untuk customer anak-anak. Jenis pelatihan Pizza hut terdiri dari 

beberapa metode dimana para karyawan baru dikumpulkan dalam suatu kelas, 

menggunakan cara formal dimana seorang karyawan senior menjadi mentor dalam 

ruang kelas tersebut. Dalam pelatihan tersebut juga digunakan metode role play 

dimana karyawan memainkan peran menjadi perannya tersebut dalam 

pekerjaannya nanti. Training ini juga ada pengembangan seperti lomba yang 

diadakan untuk mengetahui keberhasilan pelatihan tersebut dan biasanya diadakan 

di pusat Pizza hut dari tingkat propinsi dan perwakilan distrik ke tingkat nasional, 
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ajang perlombaan ini disebut “champs challenge”, ajang tersebut juga dilakukan 

untuk mengevaluasi training terhadap karyawan. 

Kompetisi ini dimunculkan sekitar tahun 1999, dimana penilaian berupa 

kecepatan, keramahan, kebersihan, mental, produk, dll. Champs challenge 

memberikan motivasi bagi karyawan baru maupun senior dalam meningkatkan 

prestasi dan untuk menentukan jenjang karir mereka. Pizza hut menggunakan time 

and motion dalam evaluasi sehari-hari, meliputi waktu saat tamu datang, 

kecepatan saat mengambil pesanan (take order), mengantarkan minuman, 

mengantarkan appetizer (menu pembuka) dan saat menyajikan pizza (main 

course) atau menu utama, follow up hingga taking payment. Evaluasi speed of 

service dilakukan 4 meja sekaligus oleh management incharge, darisitu para 

manajer mengevaluasi kinerja karyawan, semakin baik para karyawan menepati 

waktu dalam melayani customer semakin baik juga kinerja karyawan tersebut dan 

semakin baik keberhasilan training. Menurut survey sebanyak 51%  pelanggan 

menyukai pelayanan pizza hut, 31 % rasa dari produk pizza hut, sedangkan 18 % 

dari harga, pelayanan merupakan salah satu ciri khas pizza hut dimana para 

pelanggan senang dengan pelayanan terbaik yang diberikan. 

Pizza hut merupakan salah satu perusahaan mnc yang berasal dari Kansas, 

Amerika Serikat. Perusahaan tersebut mampu berkembang pesat dan cepat. Untuk 

meningkatkan profitabilitas, perusahaan tersebut didukung oleh karyawan-

karyawan yang berprestasi. Prestasi karyawan pizza hut dilihat dengan cara 

pengamatan dan penilaian manajemen terhadap individu karyawan dimana suatu 

individu dikatakan prestasi sesuai dengan kualitas kerja, kuantitas kerja, dan 
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ketepatan waktu. Kuantitas kerja dimana menunjukkan kemampuan kerja 

karyawan sesuai dengan standart yang ditetapkan perusahaan yang didapat dari 

pelatihan. Namun pada pelaksanaan kerja sehari-hari ada beberapa karyawan yang 

kurang konsisten dalam mengikuti standart dari pelatihan yang telah dilaksanakan 

oleh manajemen. Hal tersebut mengakibatkan turunnya nilai CMS (champs 

manajement system) merupakan sebuah nilai yang diberikan untuk prestasi 

karyawan yang bekerja dengan baik sesuai standart. Untuk itu pizza hut terus 

melakukan perbaikan-perbaikan mutu pelayanan yang baik, dimana saat 

pelanggan ingin pelayanan terbaik disertai dengan kecepatan dalam penyajian. 

Untuk itulah peneliti tertarik mengangkat judul ”PENGARUH PELATIHAN 

TERHADAP PRESTASI KARYAWAN BAGIAN FRONT OF THE HOUSE 

(FOH) PIZZA HUT MALANG”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

diambil rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pelatihan pada karyawan FOH pizza Hut Malang. 

2. Bagaimana prestasi kerja pada karyawan FOH  pizza hut Malang. 

3. Apakah ada pengaruh signifikan pelatihan terhadap prestasi karyawan pizza 

hut malang. 
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C. Batasan Masalah 

 Batasan masalah berfungsi untuk membatasi objek masalah yang diteliti 

agar lebih terarah dan terfokus adapun batasan masalah dalam penelitian ini 

adalah peneliti hanya mengunakan 4 materi metode dari variabel bebas (x) 

pelatihan yaitu: tujuan, pelatih, materi dan metode. dari pelatihan menurut 

Mangkunegara (2005:51) komponen pelatihan terbagi menjadi 5 ialah : tujuan, 

pelatih, materi, metode, dan peserta. Dan menurut Darma (1985: 55) penilaian 

Prestasi terbagi menjadi 3 indikator ialah: kulitas, kuantitas, dan ketepatan waktu. 

waktu untuk variabel (y)  prestasi pada karyawan Pizza Hut Malang. 

 

D. Tujuan Penelitian 

      Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelatihan pada karyawan pizza hut. 

2. Untuk mengetahui prestasi kerja karyawan pizza hut. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap prestasi kerja. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, 

yaitu: 

1. Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan 

dan masukan bagi pimpinan pizza hut sehubungan dengan pelatihan guna 

meningkatkan prestasi karyawan.  
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2. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian  mengenai pelatihan dan 

prestasi karyawan. 

 

 

 


