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Abstrak 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan persepsi dalam memilih karir tenaga 

penjual pada pusat perbelanjaan. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan penjualan 

pada Duta Mall Banjarmasin sejumlah 268 orang. Pengambilan sampel menggunakan teknik 

proportionate stratified random sampling, dengan rumus Slovin ditentukan sampel penelitian 

sejumlah 74 responden. Metode pengumpulan data menggunakan metode angket. Metode 

analisis data menggunakan uji instrumen (validitas dan reliabilitas), statistik deskriptif, dan 

uji hipotesis (uji Kruskall-Wallis), dengan programSPSS 20.0 for Windows. Hasil uji 

Kruskall-Wallis menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan persepsi karyawan tenaga penjual  

dalam memilih karir sebagai tenaga penjual. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada 

perbedaan persepsi dalam pemilihan karir tenaga penjual, hal ini berarti bahwa ketiga 

kelompok karyawan yaitu sales bagian pakaian, bagian makanan dan bagian peralatan 

memiliki persepsi yang sama terhadap enam indikator persepsi karir sebagai pertimbangan 

dalam memilih karir. 

 

Kata Kunci: Persepsi, Karir, dan Tenaga Penjual  

 

Abstract 

 

The purpose of this study was to know the perceived difference in choosing a career 

salespeople between employees as sales at the supermarket. The population in this study are 

268 of sales person Duta Mall Banjarmasin. The sampling using proportionate stratified 

random sampling technique and the sample with Slovin formula, determined number of 74 

respondents. Methods of data collection using the questionnaire. Methods of data analysis 

using the test instrument (validity and reliability), descriptive statistic, and hypothesis testing 

(Kruskall-Wallis test), using SPSS 20.0 for Windows. Results of Kruskall-Wallis test showed 

that there was no difference in the perception of sales employees , in choosing a career as a 

salespeople. This study there are no difference in the perception of salespeople career choice, 

it means that the three groups of sales employees have the same perception of the six 

indicators of consideration in choose a career. 

 

Keywords: Perception, Career, and Sales employees 

 

PENDAHULUAN 

 

Karir dan model taraf hidup sangatlah berkaitan karena keduanya berhubungan dengan usia 

dan norma kultural. Yakni, keduanya mengungkapkan pola pertumbuhan yang berulang, atau 

mengasah kecakapan baru dan menantang tatkala seseorang memasuki sebuah tahap; 

stabilisasi, atau memperagakan kinerja yang sangat produktif selama suatu tahap; dan 
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transisi, atau membuat perubahan dari tuntutan tahap sekarang ke tuntutan yang diantisipasi 

pada tahap berikutnya.  Tahapan karir ini terdiri dari karir awal, karir pertengahan, dan karir 

akhir (Simamora 2006: 416). 

          Menurut Haryono (2013: 1) fungsi penjualan pada suatu perusahaan sangat penting, 

diibaratkan sebagai jantung kehidupan karena keberhasilan perusahaan mencapai tujuan 

dalam memperoleh keuntungan terletak pada keberhasilan dalam penjualan. Apabila 

jantungnya mengalami masalah atau berhenti, berarti perusahaan berada dalam masalah atau 

bahkan bangkrut, yang berarti pula perusahaan tidak dapat berhasil melangsungkan 

kehidupannya. Dewasa ini persaingan usaha yang semakin berat dan ketat, perusahaan 

haruslah memiliki strategi untuk berhasil membangun perusahaan memperoleh keuntungan. 

Untuk itu diperlukan tenaga kerja yang berkualitas khususnya tenaga penjual yang profesional.  

Tenaga penjual yang profesional akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan maupun bagi yang 

bersangkutan. Penempatan karyawan tenaga penjual ini sangat strategis bagi perusahaan. 

Permasalahan yang muncul pada penelitian ini mengenai adakah perbedaan persepsi dalam 

memilih karir tenaga penjual antara tenaga penjual di bidang retail pakaian (fashion) dengan 

tenaga pejual di bidang retail bahan makanan (food), dan tenaga penjual di bidang 

perlengkapan (equipment). 

            Tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan 

persepsi dalam memilih karir tenaga penjual antara tenaga penjual di bidang pakaian 

(fashion), tenaga penjual di bidang makanan (food) dan tenaga penjual di bidang 

perlengkapan (equipment). 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan maupun pengaruh variabel-variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa jenis penelitian ini 

adalah penelitian eksplanasi.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga penjual pada Duta Mall di Kota 

Banjarmasin.Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik  proportionate 

stratifiedrandom sampling berdasarkan pada pengelompokkan elemen-elemen populasi. 

Sampel yang diambil berdasarkan rumus Slovin adalah sebagai berikut: 

 

 

 

                                          286 
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                     n   =   

                                286 (0,10) 2 +  1 

 

                    n    =    74  orang responden 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1 Uji Validitas Aspek Penghargaan Finansial  

No        Caorrected Item – Total          Correlation r Tabel        Keterangan 

1           0.427                                            0/361                            Valid 

2          0.542                                             0.361                             Valid 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2016  

 

Tabel uji validitas tersebut menunjukkan  bahwa pada dua item pernyataan, nilai 

Corrected Item-Total Correlation > r tabel, maka aspek ini dinyatakan valid. 

 

Tabel 2 Uji Validitas AspekPelatihan Profesional  
No.Corrected Item-TotalCorrelation r TabelKeterangan 
1.0.5750.361Valid 
2.0.6580.361Valid 
3.0.6480.361Valid 
4.0.5720.361Valid 
5.0.2740.361Tidak Valid 
6.0.4980.361Valid 
7.0,4760.361Valid 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2016  

 

Tabel uji validitas tersebut menunjukkan bahwa pada item pernyataan 5, nilai 

Corrected Item-Total Correlation < r tabel sehingga dinyatakan tidak valid. Pada enam item 

pernyataan lainnya, nilai Corrected Item-Total Correlation> r tabel, maka aspek tersebut 

dinyatakan valid.  

 

Tabel 3 Uji Validitas Aspek Pengakuan Profesional 
No.Corrected Item-TotalCorrelation r TabelKeterangan 
1.0.5170.361Valid 
2.                       0.4830.361Valid 
3.0.497  0.361             Valid 
4.                       0.6130.361 Valid 
5.                       0.5720.361 Valid 
6.                       0.6520.361 Valid  
Sumber: Data Primer yang diolah, 2016  

 

Hasil uji validitas tersebut menyatakan bahwa pada enam item pernyataan, nilai 

Corrected Item-Total Correlation> r tabel, maka dinyatakan valid.  

Tabel 4 Uji Validitas Aspek Nilai-nilai Sosial  
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No. Corrected Item-Total Correlation r Tabel Keterangan  

1.             0.4360.361 Valid 
2.            0.5700.361 Valid  
3.             0.6140.361 Valid  

Sumber: Data Primer yang diolah, 2016 

 

Hasil uji validitas tersebut menunjukkan bahwa pada tiga item pernyataan, nilai 

Corrected Item-Total Correlation> r tabel sehingga dinyatakan valid.  

Tabel 5 Uji Validitas Aspek Lingkungan Kerja 
No. Corrected Item-Total Correlation r Tabel Keterangan  

1.            0.562                          0.361 Valid  

2.            0.5480.361 Valid  

3.            0.6940.361 Valid  

4.            0.6850.361 Valid  

5.            0.2950.361                   Tidak Valid  

6.            0.5660.361 Valid  

7.            0.459                         0.361 Valid  

8.0,5630.361Valid  

Sumber: Data Primer yang diolah, 2016 

 

Hasil uji validitas tersebut menunjukkan bahwa pada item pernyataan 5, nilai 

Corrected Item-Total Correlation < r tabel, maka pernyataan tersebut tidak valid. Sedangkan 

pada tujuh item pernyataan lainnya, nilai Corrected Item-Total Correlation > r tabel sehingga 

dinyatakan valid.  

 

Tabel 6 Uji Validitas Aspek Pertimbangan Pasar Kerja 
 

No. Corrected Item-Total      Correlation r Tabel       Keterangan 

1.             0.6310.361 Valid  

2.             0.5240.361 Valid  

Sumber: Data Primer yang diolah, 2016 

 

Hasil uji validitas tersebut menunjukkan bahwa pada dua item pernyataan, nilai 

Corrected Item-Total Correlation> r tabel, maka pernyataan dikatakan valid. Berdasarkan 

hasil uji coba angket mengenai variabel karir yang ditinjau dari enam aspek yaitu 

penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, 

lingkungan kerja, dan pertimbangan pasar kerja, yang diberikan kepada 30 responden 

diperoleh hasil uji reliabilitas seperti pada tabel di bawah ini.  

 

 

 

Tabel 7 Uji Reliabilitas 
Variabel     Cronbach's Alpha    Cronbach's Alpha yang Disyaratkan      Keterangan 
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Karir                0.8510.6 Reliabel  

 
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016  

 

Hasil uji reliabilitas pada tabel 7 di atas menunjukkan bahwa variabel penelitian 

dikatakan reliabel. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai Cronbach’s Alpha 0,851 lebih besar dari 

nilai yang disyaratkan 0,6 sehingga angket tersebut dapat digunakan untuk penelitian. Pada 

penelitian ini menggunakan data ordinal dengan k sampel independen yaitu tiga sampel, yang 

terdiri atas karyawan bagian pakaian, bagian makanan dan bagian peralatan. Sesuai kriteria di 

atas, peneliti menggunakan uji beda Kruskall-Wallis dalam pengujian hipotesis pada 

penelitian ini. 

Hasil Analisis Statistik 

Untuk menguji hipotesis, peneliti menggunakan uji Kruskall-Wallis dengan taraf 

signifikansi 5% atau 0.05. Dan untuk uji hipotesis ini peneliti menggunakan software SPSS 

20.0 for Windows. 

Tabel 8 Uji Beda  Kruskall-Wallis 

 

No.      Aspek                        Nilai Alpha                   Nilai Asymp.        Sig Hipotesis  

1 Penghargaan Finansial 0.05                                0.217Ditolak 
2 Pelatihan Profesional 0.05                                0.126Ditolak 
3 Pengakuan Profesional 0.05                                0.219Ditolak 
4 Nilai-nilai Sosial 0.05                                 0.351Ditolak 
5 Lingkungan Kerja 0.05                                 0.179Ditolak 
6 Pertimbangan Pasar Kerja 0.05                                 0.328Ditolak  
Sumber: Data Primer yang Diolah, Maret 2016  

 

Instrumen penelitian pada aspek penghargaan finansial terdiri atas dua pernyataan. 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dan uji beda Kruskall-Wallis, menunjukkan 

adanya kesamaan persepsi pada karyawan masing-masing bagian yaitu bagian pakaian, 

bagian makanan dan perlengkapan. Pada pernyataan pertama, responden mempersepsikan 

bahwa mereka akan memiliki peluang mendapat penghasilan tambahan (bonus, komisi, dan 

tunjangan) jika berkarir sebagai tenaga penjual. Pada pernyataan kedua, responden 

mempersepsikan bahwa mereka akan mendapat gaji yang cukup tinggi jika berkarir sebagai tenaga 

penjual. Pada pernyataan pertama, responden mempersepsikan bahwa mereka akan 

dihadapkan pada tugas-tugas yang menantang jika berkarir sebagai tenaga penjual. Pada 

pernyataan kedua, responden mempersepsikan bahwa mereka akan dihadapkan pada tugas harian yang 

menuntut kreativitas tinggi jika berkarir sebagai tenaga penjual. Pada pernyataan ketiga, 

responden mempersepsikan bahwa mereka dapat mengembangkan diri dalam hal kemampuan 
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dan keterampilan kerja jika berkarir sebagai tenaga penjual. Pada pernyataan keempat, 

responden mempersepsikan bahwa mereka memungkinkan bekerja dengan jam kerja yang 

fleksibel jika berkarir sebagai tenaga penjual. Pada pernyataan kelima, responden 

mempersepsikan bahwa mereka akan dihadapkan pada pekerjaan yang dinamis jika berkarir 

sebagai tenaga penjual. Pada pernyataan keenam, responden mempersepsikan bahwa mereka 

akan menjalani kegiatan sehari-hari yang menarik jika berkarir sebagai tenaga penjual. Jika 

dilihat dari jumlah jawaban setuju, tampaknya pernyataan ketiga lebih menarik minat 

responden. Ini disebabkan karena karir tenaga penjual memang tidak mudah untuk dijalani. 

Biasanya perusahaan mengadakan pelatihan-pelatihan yang intensif terlebih dahulu kepada 

para tenaga penjualnya. Pelatihan tersebut dapat memberi ruang kepada para tenaga penjual 

untuk mengembangkan dirinya. Sehingga para tenaga penjual dapat bekerja secara optimal 

sesuai target yang sudah ditentukan perusahaan. Instrumen penelitian pada aspek pengakuan 

profesional terdiri atas enam pernyataan. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dan uji 

beda Kruskall-Wallis, menunjukkan adanya kesamaan persepsi pada karyawan bagian 

penjualan yaitu bagian pakaian, bagian makanan dan bagian perlengkapan. Pada pernyataan 

pertama, responden mempersepsikan bahwa keterampilan berkomunikasi yang baik sangat 

dibutuhkan dalam karir tenaga penjual. Pada pernyataan kedua, responden mempersepsikan 

bahwa kepribadian yang menarik sangat dibutuhkan dalam karir tenaga penjual. Pada 

pernyataan ketiga, responden mempersepsikan bahwa kedisplinan diri yang tinggi  juga 

dibutuhkan dalam karir tenaga penjual. Pada pernyataan keempat, responden 

mempersepsikan bahwa mereka harus memiliki komitmen yang tinggi jika berkarir sebagai 

tenaga penjual. Pada pernyataan kelima, responden mempersepsikan bahwa mereka dituntut 

untuk dapat mengaplikasikan teknologi informasi dan komunikasi jika berkarir sebagai 

tenaga penjual. Pada pernyataan keenam, responden mempersepsikan bahwa mereka 

memungkinkan untuk mendapat peluang promosi jabatan ke level yang lebih tinggi jika 

berkarir sebagai tenaga penjual. Jika dilihat dari jumlah jawaban setuju, tampaknya 

pernyataan pertama lebih menarik minat responden. Ini disebabkan karena tenaga penjual 

sebagai perantara perusahaan nantinya akan lebih banyak bertemu pelanggan maupun calon 

pelanggan. Oleh karena itu, tidak salah jika responden menganggap bahwa keterampilan 

berkomunikasi begitu penting pada karir tenaga penjual ini. Instrumen penelitian pada aspek 

nilai-nilai sosial terdiri atas tiga pernyataan. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dan 

uji beda Kruskall-Wallis, menunjukkan adanya kesamaan persepsi pada karyawan bagian 

penjualan  yaitu bagian pakaian, makanan dan perlengkapan. Pada pernyataan pertama, 

responden mempersepsikan bahwa mereka akan memiliki kesempatan berinteraksi dengan 
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berbagai macam orang jika berkarir sebagai tenaga penjual. Pada pernyataan kedua, 

responden mempersepsikan bahwa mereka akan mendapat kesempatan dalam pemenuhan 

kepuasan diri pribadi jika berkarir sebagai tenaga penjual. Pada pernyataan ketiga, responden 

mempersepsikan bahwa karir tenaga penjual memiliki prestise yang cukup tinggi dan status 

pekerjaan yang lebih. Jika dilihat dari jumlah jawaban setuju, tampaknya pernyataan pertama 

lebih menarik minat responden. Berkaitan dengan penjelasan pada aspek sebelumnya, ini 

disebabkan karena tenaga penjual merupakan perantara perusahaan dengan pelanggan.  

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dan uji beda Kruskall-Wallis, 

menunjukkan adanya kesamaan persepsi pada karyawan bagian penjualan yaitu bagian 

pakaian, bagian makanan dan bagian perlengkapan. Pada pernyataan pertama, responden 

mempersepsikan bahwa mereka harus sering menemui klien dan calon klien (dalam hal ini 

adalah pelanggan dan calon pelanggan) jika berkarir sebagai tenaga penjual. Pada pernyataan 

kedua, responden mempersepsikan bahwa karir tenaga penjual identik dengan target yang 

harus dipenuhi. Pada pernyataan ketiga, responden mempersepsikan bahwa mereka harus 

menjaga reputasi dan citra perusahaan dalam menjalin hubungan baik dengan pelanggan jika 

berkarir sebagai tenaga penjual. Pada pernyataan keempat, responden mempersepsikan 

bahwa mereka akan lebih banyak menghabiskan waktu di luar kantor jika berkarir sebagai 

tenaga penjual. Pada pernyataan kelima, responden mempersepsikan bahwa karir tenaga 

penjual memang tidak mudah untuk dijalani. Pada pernyataan keenam, responden 

mempersepsikan bahwa mereka harus siap dengan adanya pengawasan dari manajemen perusahaan jika 

berkarir sebagai tenaga penjual. Pada pernyataan ketujuh, responden mempersepsikan bahwa 

mereka akan mendapat rasa keamanan kerja yang baik jika berkarir sebagai tenaga penjual. 

Jika dilihat dari jumlah  jawaban setuju, tampaknya pernyataan pertama lebih menarik minat 

responden. Berkaitan dengan penjelasan pada aspek sebelumnya, ini disebabkan karena 

tenaga penjual adalah perantara antara perusahaan dengan pelanggan. Karena sudah menjadi 

konsekuensi dari pekerjaannya, maka tenaga penjual memang harus sering menemui klien 

dan calon klien, dalam hal ini adalah pelanggan dan calon pelanggan. Instrumen penelitian 

pada aspek pertimbangan pasar kerja terdiri atas dua pernyataan. Berdasarkan hasil analisis 

statistik deskriptif dan uji beda Kruskall-Wallis, menunjukkan adanya kesamaan persepsi 

pada karyawan bagian penjualan yaitu bagian pakaian, bagian makanan dan bagian 

perlengkapan. Pada pernyataan pertama, responden mempersepsikan bahwa karir tenaga 

penjual memiliki peluang yang besar untuk dipilih karyawan. Pada pernyataan kedua, 

responden mempersepsikan bahwa karir tenaga penjual tidak mudah dalam memutuskan hubungan 

kerja. Ada yang berbeda pada aspek ini dibanding dengan aspek sebelumnya karena pernyataan 
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pada instrumen penelitian berupa pernyataan negatif, sehingga yang dijadikan acuan adalah 

 jawaban tidak setuju. Jika dilihat dari jumlah jawaban tidak setuju, tampaknya pernyataan 

kedua lebih menarik minat responden. Ini disebabkan karena saat ini perusahaan 

mempertimbangkan biaya yang cukup tinggi dalam proses seleksi dan rekrutmen. Perusahaan 

lebih memilih untuk berusaha meningkatkan kinerja para tenaga penjualnya yang sudah ada 

dibanding harus mencari kandidat baru. Dengan ini pemutusan hubungan kerja dapat dikurangi, 

sehingga kedua belah pihak merasa tidak dirugikan.  

Dilihat dari hasil analisis statistik deskriptif, menunjukkan bahwa aspek nilai-nilai 

sosial yang paling rendah persentase jawaban setujunya. Ini berarti bahwa mahasiswa begitu 

mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang selama ini berkembang di masyarakat. Tenaga 

penjual memang bertugas untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dan dalam 

interaksi tersebut, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat. Yang menyebabkan 

masyarakat terlanjur mencap negatif profesi tenaga penjual. Jika hal ini dibiarkan begitu saja 

terus menerus, peneliti khawatir bahwa aspek nilai-nilai sosial ini akan semakin membekas di 

benak masyarakat. Sehingga dapat mempengaruhi persepsi dan minat mahasiswa dalam 

memilih karir tenaga penjual. Selain itu, jika dilihat dari tahap perkembangan karir yang 

dikemukakan oleh Simamora (2006) menunjukkan bahwa kondisi karyawan tenaga penjualan 

yaitu bagian pakaian, makanan dan perlengkapan yang diteliti oleh peneliti sesuai dengan 

tahapan karir awal. Yaitu, organisasi menyediakan kesempatan agar individu dapat mencoba 

pilihan karir yang berbeda, dan individu dapat pula menguji beragam pilihan  jabatan melalui 

job expo, tetapi perhatian utama Manajemen Sumber Daya Manusia baru dimulai ketika 

seorang individu memasuki organisasi. Individu tersebut akan melalui tiga tahap pada saat 

memasuki organisasi. Dan yang sesuai dengan kondisi karyawan tenaga penjual tersebut 

adalah tahap masuk (getting-in phase). Penjelasan tersebut sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti, yaitu mengenai perbedaan persepsi karyawan tenaga penjualan dalam 

memilih karir sebagai tenaga penjual. Karena baru sebatas mempersepsikan bagaimana karir 

tenaga penjual itu, maka karyawan bagian penjualan tersebut  juga baru berada di tahap 

masuk pada tahapan karir awal. Hal ini terlihat dari masa kerja karyawan bagian penjualan 

yang relative pendek masa kerjanya dan labour turn over yang tinggi. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil simpulan 

sebagai berikut. Tidak ada perbedaan persepsi dalam pemilihan karir tenaga penjual, hal ini 

berarti bahwa ketiga kelompok karyawan bagian penjualan yaitu bagian pakaian, makanan 
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dan perlengkapan memiliki persepsi yang sama terhadap enam aspek pertimbangan dalam 

memilih karir tenaga penjual, yaitu aspek penghargaan finansial, pelatihan profesional, 

pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, dan pertimbangan pasar kerja. 

Kesamaan persepsi ini juga menandakan bahwa ketiga kelompok karyawan bagian penjualan 

sama-sama berminat untuk memilih karir tenaga penjualan. Saran yang dapat diberikan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut. Karir tenaga penjual saat ini sudah terbuka untuk siapapun, 

sehingga dengan ini, dapat meningkatkan minat individu akan karir tenaga penjual. Bagi 

peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan untuk menambah variabel yang berkaitan dengan 

keterampilan/ keahlian yang dibutuhkan individu jika ingin berkarir sebagai tenaga penjual, 

seperti komunikasi, vokasi, negosiasi, dll. Selain itu, perluasan responden penelitian juga 

dirasa perlu, karena karir tenaga penjual sudah semakin terbuka bagi siapapun.  
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