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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

 

2.1     Sejarah Singkat  PT. Catur Mitra Sejati Sentosa  

 

PT Catur Mitra Sejati Sentosa adalah perusahaan yang bergerak 

pada bidang retail produk bahan bangunan, yang didirikan pada tahun 

1996 di Jakarta. PT Catur Mitra Sejati Sentosa adalah anak perusahaan 

dari PT Catur Sentosa Adiprana, sebuah perusahaan yang bergerak di 

bidang distribusi bahan bangunan, bahan kimia, dan consumer goods.  

Hingga saat ini, PT Catur Mitra Sejati Sentosa memiliki 20 store 

yang tersebar di Sumatera, Jawa, dan Bali. PT Catur Mitra Sejati Sentosa 

memiliki 12 kategori produk, berikut adalah definisi singkat tentang 

kategori produk 

 

1. Floor & Wall 

Kategori produk yang terkait dengan bahan bangunan yang digunakan 

untuk penutup lantai atau dinding baik untuk interior maupun eksterior 

ruangan. 

2. Bath & Kitchen 

Kategori produk yang terkait dengan perlengkapan ruang kamar 

mandi, ruang makan, dan ruang dapur. 

3. Plumbing 

Kategori produk yang terdiri dari pipa dan mesin yang berhubungan 

dengan proses penyaluran air. 

4. Paint & Sundries 

Kategori produk yang terkait dengan cat dan aksesorisnya yang 

berfungsi untuk melapisi dan melindungi suatu benda. 
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5. Building Material 

Kategori produk yang terkait dengan bahan dasar suatu bangunan. 

6. Door & Window 

Kategori produk yang terkait dengan pintu atau jendela. 

7. Electrical & Lighting 

Kategori produk yang terkait dengan alat – alat kelistrikan dan lampu. 

8. Hardware 

Kategori produk yang terkait dengan alat – alat pelengkap bagian – 

bagian rumah. 

9. Tools 

Kategori produk yang terkait dengan peralatan untuk mempermudah 

pekerjaan. 

10. Houseware 

Kategori produk yang terkait dengan perlengkapan rumah tangga yang 

tidak menggunakan listrik. 

11. Appliances 

Kategori produk yang terkait dengan perlengkapan rumah tanga yang 

menggunakan listrik. 

12. Hobbies 

Kategori produk yang terkait dengan perlengkapan yang digunakan 

untuk kebutuhan kegemaran / hobi. 

 

Visi dan Misi Perusahaan 

Sebagai perusahaan berkembang yang memiliki cabang di berbagai 

pulau di Indonesia, PT Catur Mitra Sejati Sentosa harus memiliki visi dan 

misi yang jelas dan tepat agar seluruh pihak yang terkait mengerti dengan 

jelas tujuan yang akan dicapai perusahaan dan cara untuk mencapai tujuan 

tersebut. Berikut adalah visi dan misi yang dimiliki oleh PT Catur Mitra 

Sejati Sentosa: 
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Visi 

Menjadi Perusahaan Nasional Terdepan di Bidang Retail Bahan Bangunan 

dan Perlengkapan Rumah di Indonesia dan Asia Tenggara 

 

Misi 

1. Mengutamakan kepentingan bersama bagi pihak terkait 

2. Memberikan pelayanan terbaik 

3. Terus menerus meningkatkan manajemen supply chain dan inovasi 

produk 

4. Peduli terhadap lingkungan dan masyarakat 

5. Mengoptimalkan sumber daya manusia 

 

 Value 

1. Integrity 

2. Innovation 

3. Rewarding People 
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  Struktur Organisasi Departemen Human Resource & General Affairs 2.2

PT Catur Mitra Sejati Sentosa 

 

Gambar 2.1 Struktur Departemen Human Resource & General Affairs PT 

Catur  Mitra Sejati Sentosa 

                     

 

         Sumber: Data Internal Perusahaan (diolah) 

 

 Divisi HR & GA memiliki tugas utama untuk mengelola sumber 

daya manusia yang ada di dalam perusahaan agar bisa berkontribusi secara 

optimal dan sesuai dengan tujuan strategis organisasi. Untuk menjalankan 

tugasnya, divisi HR & GA dibagi menjadi empat tim, dengan job 

description sebagai berikut: 
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1. Recruitment and  Organizational Development 

 Tugas divisi ini adalah: 

- Membuat perencanaan Man Power Planning sesuai dengan 

kebutuhan setiap divisi, dan membuat status data karyawan dan 

turnover karyawan setiap bulannya 

- Mempublikasikan lowongan kerja dan melakukan proses seleksi 

awal ( penerimaan dan sortir lamaran, tes psikologi, interview 

HRD, dan pengaturan interview lanjutan dengan user ) 

- Merekomendasikan calon karyawan berdasarkan lamaran dan 

hasil tes psikologi kepada  user untuk pelaksanaan interview 

lanjutan 

- Mempersiapkan dokumen perjanjian kerja dan kontrak 

karyawan untuk disahkan 

- Memperbaharui kontrak kerja karyawan jika terjadi 

perpanjangan kontrak 

- Berkoordinasi kepada Human Resource Operation untuk 

memperbaharui data karyawan setiap bulannya 

- Pendataan hasil penilaian Key Performance Indicator  seluruh 

karyawan 

 

2. Training & Development 

Divisi ini adalah tempat dimana penulis melakukan praktek kerja magang 

 Tugas divisi ini adalah: 

- Melakukan Training Need Analysis berdasarkan evaluasi 

training sebelumnya dan kebutuhan perusahaan di masa yang 

akan datang  
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- Membuat materi training baru jika dibutuhkan dan 

memperbaharui materi training sebagai dasar untuk pelaksanaan 

training seluruh store dan kantor 

- Menetapkan jadwal untuk training rutin yang dilaksanakan di 

kantor pusat, dan training khusus yang dilaksanakan di seluruh 

store 

- Mencatat training plan store setiap bulannya 

- Melaksanakan training rutin yang dilaksanakan di kantor pusat, 

dan training khusus yang dilaksanakan di seluruh store 

- Memantau pelaksaan training di store 

- Mencatat seluruh dokumen yang berkaitan dengan training, 

terdiri dari daftar presensi training, training track record, 

training hour, dan training budget setiap bulannya.  

- Melakukan evaluasi hasil training dengan metode Functional 

Test sebanyak 3 kali dalam satu tahun 

- Mengadakan kegiatan Performance Review sebanyak 2 kali 

dalam satu tahun 

 

3. Human Resources Operation 

 Tugas Divisi ini adalah: 

- Mencatat dan memperbaharui data seluruh karyawan perusahaan 

setiap bulan 

- Melakukan pencatatan dan verfikasi data – data kehadiran 

karyawan, surat ijin, kerja lembur, shift, cuti, perjalanan dinas, 

dan BPJS sebagai dasar untuk pembayaran compensation and 

benefit. 

- Melakukan verifikasi terhadap expense report yang diajukan 

oleh karyawan dan melaporkan kepada pihak keuangan untuk 

proses reimburse 
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- Memproses keperluan administrasi untuk kegiatan perjalanan 

dinas 

- Menjadi sarana untuk konsultasi karyawan dalam konteks yang 

berhubungan dengan pekerjaan 

- Berkoordinasi dengan pihak keuangan dalam melaksanakan 

proses payroll 

 

4. General Affairs 

 Tugas Divisi ini adalah: 

- Mendukung kegiatan operasional kantor dengan melakukan 

pengadaan dan maintenance peralatan dan perlengkapan yang 

diperlukan untuk kebutuhan kerja ( alat tulis, meja/kursi, AC, 

printer, dsb) , dan sarana penunjang lainnya ( office boy, driver, 

satpam, operator, kendaraan operasional, dsb) 

- Melakukan penganggaran terhadap pengadaan dan 

maintenance seluruh peralatan, perlengkapan, dan sarana 

lainnya untuk dikoordinasikan ke pihak keuangan 

 

   Tinjauan Pustaka  2.3

 

Sumber daya manusia adalah hal yang sangat penting yang dimiliki 

oleh perusahaan, sebab seluruh kegiatan yang dilakukan pasti akan 

berkaitan dengan manusia. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan 

manajemen sumber daya manusia yang baik agar perusahaan bisa berjalan 

dengan produktif dalam mencapai tujuannya. 

Menurut Nickels, McHugh, dan McHugh (2008:289), Sumber daya 

manusia adalah ”ultimate resource” atau bisa diartikan sebagai sumber 

daya yang utama karena manusialah yang mempunyai ide untuk 

dikembangkan menjadi produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 
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Jika kemampuan untuk berkreasi mereka dihilangkan, perusahaan - 

perusahaan besar seperti Google, General Electric, Hewlett-Packard, dan 

Microsoft pun tidak akan bisa apa – apa. 

 

2.3.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

 

Menurut Noe (2008:4), manajemen sumber daya manusia 

adalah hal – hal yang berkaitan dengan peraturan, praktek, dan 

sistem yang mempengaruhi perilaku dan kinerja sumber daya 

manusia. 

Manajemen sumber daya manusia adalah proses yang 

berkelanjutan. Berikut adalah penjelasan mengenai proses 

manajemen sumber daya manusia menurut Nickels, McHugh, dan 

McHugh (2008:288-310)  : 

1. Human Resource Planning 

Langkah paling awal yang harus dilakukan adalah membuat 

perencanaan kebutuhan sumber daya manusia. Perusahaan 

membuat job analysis untuk setiap divisi, dan memproyeksikan 

jumlah karyawan yang dibutuhkan. Tujuan pembuatan planning ini 

adalah agar perusahaan mengetahui dengan pasti berapa jumlah 

karyawan yang dibutuhkan dan persyaratan apa saja yang harus 

dimiliki oleh karyawan untuk mengisi posisi tertentu 

2. Recruitment 

Recruitment adalah aktivitas yang digunakan untuk mendapatkan 

sejumlah kandidat karyawan yang memenuhi syarat dalam waktu 

tertentu. Recruitment bisa dilakukan secara internal, yaitu mencari 

kandidat dari dalam perusahaan, dan secara eksternal, yaitu 

mencari kandidat dari luar perusahaan. 
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3. Selection 

Selection adalah proses yang dilakukan perusahaan untuk memilih 

beberapa orang dari seluruh kandidat karyawan dari proses 

recruitment yang paling sesuai dengan keinginan perusahaan. 

Proses pemilihan ini dilakukan dengan cara interview, tes tertulis 

maupun praktek, pemeriksaan latar belakang kandidat karyawan, 

tes kesehatan, dan pemberian masa percobaan. 

4. Training and Development 

Training and Development adalah proses untuk mengembangkan 

kompetensi karyawan agar kinerja karyawan tersebut meningkat. 

Training bertujuan untuk meningkatkan kompetensi karyawan 

dalam jangka pendek, sedangkan Development bertujuan untuk 

meningkatkan kompetensi karyawan dalam jangka panjang. Proses 

training dan development secara umum memiliki tiga tahap, yaitu 

analisa kebutuhan perusahaan dan kompetensi karyawan untuk 

menemukan kebutuhan training, lalu mendesain aktivitas training 

yang sesuai dengan kebutuhan, dan yang terakhir mengevaluasi 

apakah training yang dilakukan efektif dalam memenuhi 

kebutuhan perusahaan. 

5. Evaluation 

Proses evaluasi dilakukan unutk mengetahui apakah karyawan 

melakukan pekerjaannya dengan efisien dan efektif. Langkah yang 

dilakukan untuk melakukan evaluasi adalah performance 

appraisal, yaitu proses evaluasi yang dilakukan dengan 

membandingkan kinerja karyawan dengan standar yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. Tujuan utama evaluasi adalah 

mendapat feedback tentang kinerja karyawan yang nantinya akan 
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digunakan untuk mengambil keputusan seperti promosi, 

kompensasi, kebutuhan training, dan pemecatan. 

6. Compensation and Benefits 

Compensation and Benefits adalah sejumlah pembayaran secara 

finansial maupun non finansial yang diberikan kepada karyawan 

sebagai balas jasa atas pekerjaan yang dilakukan untuk perusahaan. 

Selain itu, Compensation and Benefits juga memiliki tujuan lain, 

yaitu sebagai alat untuk mempermudah mencari karyawan yang 

dibutuhkan perusahaan, meningkatkan kinerja karyawan, dan 

mempertahankan karyawan yang memiliki kinerja yang baik. 

7. Career Management 

Karyawan tidak selalu mengisi suatu jabatan yang sama selama 

masa kerjanya. Idealnya, seorang karyawan ingin mengalami 

promosi, yaitu kenaikan jabatan, atau perpindahan ke jabatan lain 

yang posisinya lebih tinggi. Perusahaan harus mempersiapkan jalur 

pengembangan karir karyawan, terutama jika karyawan tersebut 

memiliki kinerja yang baik dan berpotensi untuk menduduki 

jabatan yang lebih tinggi. Karyawan yang memiliki kinerja dan 

potensi yang tinggi, namun tidak mengalami kenaikan karir, 

kemungkinan akan mencari kesempatan untuk berkarir di 

perusahaan lain, dan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.  

 

Dengan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, manajemen 

sumber daya manusia sangat penting untuk diterapkan pada suatu 

perusahaan. 
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2.3.2 Training and Development 

Menurut Blanchard, dan Thacker (2010:6), Training 

memberikan karyawan pengetahuan dan kemampuan untuk bekerja 

dengan lebih efektif, sehingga karyawan bisa memenuhi tuntutan 

perusahaan, dan mempersiapkan diri untuk perubahan dalam 

pekerjaan di masa depan. 

Menurut Nickels, McHugh, dan McHugh (2008:297) 

Training adalah aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan 

produktivitas karyawan dengan cara meningkatkan kemampuan 

karyawan. 

Menurut Noe (2008:267) Training adalah kegiatan yang 

direncanakan untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran tentang 

pengetahuan, kemampuan, dan sikap karyawan yang berhubungan 

dengan pekerjaan. 

Menurut Blanchard, dan Thacker (2010:7), terdapat lima 

tahap dalam proses training, yaitu: 

 

1. Need Analysis Phase 

Tahap ini dilakukan dengan cara mencari organizational 

performance gap, yaitu kinerja perusahaan yang masih dibawah 

standar yang ditetapkan, contohnya adalah profitabilitas yang 

rendah, atau kepuasan pelanggan yang rendah. Setelah ditemukan, 

maka perusahaan harus melakukan analisa mengapa terjadi gap, 

apakah karena kemampuan karyawan yang kurang, atau hal lain 

yang diluar lingkup pekerjaan karyawan. Jika ternyata gap terletak 

pada kemampuan karyawan, maka training dibutuhkan untuk 

mengeliminasi gap tersebut. 
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2. Design Phase 

Kebutuhan akan training untuk mengeliminasi gap yang didapat 

dari need analysis phase akan menjadi masukan untuk design 

phase, yaitu tahap pembuatan tujuan training. Tahap ini bertujuan 

untuk menemukan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan training, 

dan memastikan bahwa training yang akan dibuat benar – benar 

mengeliminasi gap dan bisa dipraktekkan di pekerjaan. 

3. Development Phase 

Setelah tahap design selesai, maka selanjutnya adalah tahap 

pengembangan. Tahap ini bertujuan untuk membuat dan 

mengembangkan hal - hal yang diperlukan untuk melaksanakan 

training, seperti materi yang spesifik, metode penyampaian, alat – 

alat dan ruangan yang akan digunakan, dan lainnya. Seluruh hal ini 

harus disatukan agar menjadi training plan yang terintegrasi. 

4. Implementation Phase 

Training plan yang telah dibuat di tahap development menjadi 

dasar untuk pelaksanaan kegiatan training. Untuk memastikan 

bahwa perencanaan telah benar – benar siap, sebaiknya dilakukan 

percobaan training. 

5. Evaluation Phase 

Setelah dilaksanakan, training perlu untuk dievaluasi. Ada dua hal 

utama yang perlu dievaluasi, yaitu process evaluation, dan 

outcome evaluation. Process evaluation adalah evaluasi terhadap 

pelaksaan training secara teknis. Apakah metode pelaksanaan 

sesuai dengan rencana? Apakah metode yang digunakan sesuai? 

Selanjutnya adalah outcome evaluation, yaitu evaluasi terhadap 
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efek yang dihasilkan dari proses training. Evaluasi ini 

menggunakan tujuan training yang telah dibuat pada design phase 

sebagai dasar, apakah tujuan tersebut berhasil dicapai? Kedua jenis 

evaluasi digunakan untuk memperbaiki proses training 

kedepannya, dan juga menjadi input untuk need analysis phase 

selanjutnya. 

Menurut teori four levels of learning evaluation oleh Donald 

Kirkpatrick dalam Blanchard dan Thacker (2010:332), terdapat 

empat tahap proses evaluasi yang bisa dilakukan untuk mengukur 

seberapa besar keberhasilan suatu kegiatan training, tahap – tahap 

tersebut adalah: 

1. Reaction 

Tujuan evaluasi tahap reaction adalah untuk mengetahui persepsi, 

emosi, dan evaluasi subjektif peserta terhadap kegiatan training. 

Reaction adalah evaluasi tingkat pertama dan evaluasi yang paling 

penting karena merupakan awal dari proses pembelajaran. Jika 

reaction para peserta training baik, maka kemungkinan terjadinya 

proses pembelajaran akan lebih tinggi dibandingkan jika reaction 

para peserta buruk. Hal – hal yang dievaluasi mencakup bagaimana 

tanggapan peserta terhadap trainer, metode training, kondisi 

ruangan, durasi training, relevansi materi training dengan 

pekerjaan, tingkat partisipasi, effort yang dikeluarkan untuk 

belajar, dan hal – hal lain yang dirasa kurang oleh peserta training.  

2. Learning 

Tujuan evaluasi learning adalah untuk mengetahui seberapa besar 

tingkat keberhasilan yang dicapai dari suatu kegiatan training. 

Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan didapat 

dari tahap training design. Salah satu cara untuk melakukan 
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evaluasi ini adalah dengan melakukan pre-test dan post-test. 

Pelaksanaannya mirip seperti training need analysis, sebelum 

training dilaksanakan, peserta diberikan tes tertulis untuk 

mengetahui seberapa besar kompetensi yang dimiliki. Setelah 

kegiata training  selesai, peserta diberikan tes tertulis lagi untuk 

mengukur seberapa besar proses pembelajaran yang didapat dari 

kegiatan training. 

3. Behavior 

Tujuan evaluasi behavior adalah untuk mengukur seberapa besar 

peserta training dapat mempraktekkan pembelajaran yang telah 

didapat dari training. Evaluasi ini dilakukan beberapa saat setelah 

kegiatan training selesai, dengan tujuan agar peserta memiliki 

waktu untuk mempraktekkan hasil training pada pekerjaannya. 

Evaluasi dilakukan dengan beberapa metode secara berkelanjutan 

untuk bisa memantau perkembangan peserta training, seperti 

observasi, interview, dan assessment secara berkala.  

4. Results 

Evaluasi results dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

kegiatan training memberi dampak yang nyata terhadap kinerja 

perusahaan. Evaluasi ini penting karena tujuan utama training 

seperti dalam proses training need analysis, adalah untuk mengisi 

gap yang ada pada kinerja perusahaan, dan jika setelah proses 

training tidak ada perubahan yang terjadi, artinya proses training 

menjadi tidak berguna. Diperlukan kecermatan untuk memisahkan 

results yang didapatkan dari hasil training¸ dengan results yang 

didapatkan dari kegiatan lain, karena kinerja perusahaan bisa saja 

berubah karena faktor diluar training.  
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