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ABSTRAK 
 

 

 Penelitian ini mengkaji tentang suatu alienasi atau keterasingan yang dialami oleh 

pekerja khususnya Sales promotion boy di perusahaan produk-produk kosmetik di 

Surabaya. Sales promotion boy yang merupakan ujung tombak suatu perusahaan ini 

merupakan alat-alat yang menguntungkan bagi perusahaan. Namun, pada saat bekerja 

terdapat Sales promotion boy mengalami ketidaknyamanan bekerja karena dalam bekerja 

dituntut untuk mencapai target-target penjualan yang besar bagi perusahaan.  

 Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam kajian ini 

adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan adalah Teori Alienasi atau 

keterasingan dalam pekerjaan dari Karl Marx. Penelitian ini memilih Sales promotion boy 

yang bekerja di produk-produk kosmetik di Kota Surabaya. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah snowball. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara mendalam. 

 Hasil penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat Sales promotion boy yang 

mengalami kondisi tertekan saat bekerja yaitu bekerja dengan sistem target yang tidak 

sesuai kemampuannya. Sales promotion boy pun tidak berkuasa untuk mengambil 

keputusan atas kebutuhan pembeli. Adanya sistem target dapat menimbulkan hubungan 

kerja merenggang karena ini merupakan akibat adanya persaingan kerja dengan rekan 

kerja. Dalam bekerja Sales promotion boy pun memiliki potensi diri sedikit untuk 

mengembangkan kemampuannya di tempat kerja. 

 

Kata Kunci : Alienasi, Sales Promotion Boy 



SUMMARY 

 This study reviews an alienation experienced by workers, especially in the 

company's sales promotion boy cosmetic products in Surabaya. Sales promotion boy who 

is spearheading a company is profitable tools for the company. However, when there are 

sales promotion boy working experience discomfort works for the work required to 

achieve the targets huge sales for the company.  

 The method used to answer the problem in this study is a qualitative descriptive 

approach. The theory used is the theory of alienation or estrangement in the work of Karl 

Marx. This study chose Sales promotion boy who works in cosmetic products in the city 

of Surabaya. The sampling technique used was snowball. Data collection methods used 

were in-depth interviews. 

 Our research found that there are sales promotion boy who suffered a depressed 

condition while working which is working with the target system that is not within its 

capabilities. Sales promotion boy did not have power to take decisions on the needs of the 

buyer. The existence of the target system can lead to strained working relationship as a 

result of job competition with colleagues. Sales promotion boy in the works also have 

little potential to develop in the working place. 

Keywords: Alienation, Sales Promotion Boy 

 

Pendahuluan 

 Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia, setelah Jakarta dengan 

jumlah penduduk metropolisnya yang mencapai 3.151.396 (1 Mei 2013: Dispendukcapil 

Kota Surabaya). Kota Surabaya menjadi pusat bisnis, perdagangan, industri dan 

pendidikan di kawasan Indonesia Timur. Sebagai kota metropolitan, Surabaya menjadi 

pusat kegiatan perekonomian di daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Sebagian besar 

penduduknya bergerak dalam bidang jasa, industri, dan perdagangan. Banyak perusahaan 

besar yang berkantor pusat di Surabaya, seperti PT Sampoerna Tbk, Maspion, Wing's 

Group, Unilever, Pakuwon Group, Jawa Pos Group dan PT PAL. Pusat perkantoran dan 

highrise building yang berada di sekitar Jalan Tunjungan, Basuki Rahmad, Darmo, 

Mayjen Sungkono, HR. Muhammad dan Ahmad Yani yang banyak tersebar kantor di 

sektor  perdagangan, salah satunya pusat perbelanjaan.
1
 

 Kondisi kebutuhan pekerjaan terus meningkat dan fluktuatif, seiring dengan laju 

keadaan angkatan kerja di Indonesia. Menurut data bps per 2016, Di Indonesia, jumlah 

                                                         
1https://www.scribd.com/doc/237466294/kajian-lokasi-pusat-perbelanjaan-di-surabaya-selatan, di akses pada tanggal 2 

Oktober 2016 pukul 19.00 WIB. 



penduduk yang bekerja selama tahun 2012-2015 terus meningkat rata-rata sebesar 0,68 

persen setiap tahunnya. Dari seluruh angkatan kerja pada tahun 2012, dimana 93,87 

persen diantaranya memiliki pekerjaan, pada tahun 2013 menurun menjadi 93,83 persen, 

kemudian meningkat pada tahun 2014 menjadi 94,06 persen, tetapi menurun kembali 

pada tahun 2015 menjadi 93,82 persen. Penurunan persentase penyerapan tenaga kerja 

menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja belum mampu mengikuti pertumbuhan 

jumlah angkatan kerja yang terus terjadi di Indonesia. Akan tetapi, permasalahan tersebut 

tampaknya dapat diatasi oleh pemerintah seperti ditunjukkan dengan meningkatnya 

persentase angkatan yang bekerja di Februari 2016 menjadi 94,50 persen.
2
 

 Sales promotion ini semakin banyak ditemui di pusat perdagangan ataupun 

mall-mall surabaya. Sales Menurut Retnasih, yang menyatakan bahwa “Sales promotion 

adalah seorang perempuan atau laki-laki yang direkrut oleh perusahaan untuk 

mempromosikan produk.
3
 Strategi pemasaran yang tepat untuk mendongkrak penjualan di 

kebanyakan Departemen store termasuk di MDS adalah dengan menggunakan Sales 

Promotion Girl (selanjutnya disingkat SPG).Sales promotion adalah salah satu dari 7 aspek 

dalam Pemasaran(marketing). Pemasaran dengan sistem Sales Promotion dapat langsung 

menjadi jembatan antara produsen dan konsumen dalam berinteraksi (direct marketing). 

Dalam dunia pemasaran sebenarnya ada Sales Promotion Boy atau yang sering disebut 

Sales promotion Boy (selanjutnya disebut SPB),tetapi pada perkembangannya SPG atau 

Sales Promotion Girl adalah bagian yang tidak mungkin terpisahkan dari sebuah sistem 

pemasaran perusahaan penyedia barang produksi karena mempunyai nilai tambah daripada 

SPB. SPG diibaratkan ujung tombak untuk memperkenalkan produk atau jasa yang 

ditawarkan kepada masyarakat atau calon konsumen.
4
 

 Penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti mengenai sales promotion boy 

berkaitan pekerjaan yang memiliki aturan-aturan pekerjaan yang dibentuk dan 

dipertahankan hingga dewasa ini yang mana penampilan citra diri seperti grooming dan 

gesture diutamakan dan diperlukan dalam mempromosikan produk-produk suatu 

perusahaan sebagai gambar utama membentuk persepsi yang baik dan berkualitas dimata 

                                                         
2 http://www.bps.go.id, di akses pada tanggal 3 Oktober 2016 pukul 07.32 WIB. 
3
http://repository.unib.ac.id/9226/2/I,II,III,I-14-lik-FS.pdf di akses 3 Oktober 2016 pukul 08.00 WIB.

 

4http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/147 di akses 5 Desember pukul 16.30 

WIB. 
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konsumen serta membentuk realitas semu dan mengasingkan mereka pada kehidupan 

nyata yang secara sadar maupun tidak sadar bahwa pembawaan tampilan diri juga sejalan 

dengan bagaimana menjalin komunikasi yang baik pada sales promotion boy dengan 

konsumen. Akan tetapi tidak seluruhnya sales promotion boy setuju dan menjalankan apa 

yang seharusnya dijalankan dalam pemenuhan aturan-aturan berkaitan pekerjaan. 

 Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam dengan fokus penelitian ini 

mengenai “Bagaimana alienasi terjadi pada sales promotion boy berkaitan dengan 

pekerjaan yang dijalaninya?” Hal ini di angkat dari suatu rangkaian latar belakang 

ketertarikan penelitian karena banyaknya fenomena-fenomena yang tidak begitu 

terungkap mengenai sales promotion boy dengan lingkup pekerjaan yang dijalaninya. 

 

 

Fokus Penelitian 

 Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, mengenai kondisi-kondisi 

ketidaknyamanan pekerjaan sales promotion boy yang bekerja pada produk-produk 

kosmetik, maka penelitian ini membahas fokus permasalahan yakni “Bagaimana alienasi 

terjadi pada sales promotion boy yang bekerja di produk-produk kosmetik?” 

Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan suatu alienasi pada sosok sales 

promotion boy yang bekerja pada perusahaan di produk-produk kosmetik. 

2. Untuk mengetahui dengan jelas suatu kondisi sosial pekerjaan sales promotion 

boy yang bekerja pada perusahaan di produk-produk kosmetik. 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat Akademis 

 Secara teoritis penelitian ini berguna dalam menambah kajian Studi Sosiologi 

mengenai Alienasi dan sales promotion boy berkaitan pekerjaan yang dijalaninya.  

 Serta diharapkan penelitian ini, mahasiswa dapat memperoleh manfaat sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan pengetahuan peneliti berkaitan dengan sales promotion boy dengan 



pekerjaannya. 

2. Membentuk pola pikir peneliti agar lebih peka dan kritis mengenai alienasi pada 

sosok sales promotion boy berkaitan dengan pekerjaan yang dijalaninya. 

 

Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan pengetahuan akan 

alienasi pada sosok sales promotion boy berkaitan pekerjaan yang dijalaninya di produk- 

produk kosmetik. Serta dapat menjelaskan respon sales promotion boy mengenai alienasi 

yang berkaitan dengan pekerjaan yang dijalaninya. 

Kerangka Pemikiran 

Studi Terdahulu 

 Pada dasarnya terdapat penelitian terdahulu yang membahas mengenai sales 

promotion boy berkaitan dengan pekerjaan yang dijalaninya, salah satunya seperti yang 

dilakukan oleh Nurhalimah, dengan judul jurnal ilmiah “Tafsir Atas Pemikiran Rasional 

Sales Promotion Girls Dan Sales Promotion Boys. Universitas Negeri Surabaya, 2013. 

Pada jurnal penelitian ini ada beberapa fokus mengenai SPG/SPB dikaitkan dengan 

motif-motif menjalani aturan-aturan sebagai Customer Services dalam melayani 

konsumen.
5
 

Karl Marx : Keterasingan Dalam Pekerjaan 

 Penelitian ini mengkaji suatu keterasingan di dalam pekerjaan dengan 

menggunakan teori keterasingan dari pemikiran Karl Marx. Dalam bukunya yang 

berjudul “Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme” di 

tulis oleh Franz Magniz -Suseno pada tahun 1999. 

1.  Pekerjaan: Sarana Manusia Untuk Menciptakan Diri Sendiri 

 Keterasingan dalam pekerjaan adalah dasar segala keterasingan manusia 

karena, menurut Marx, pekerjaan adalah tindakan manusia yang paling dasar: 

dalam pekerjaan, manusia membuat dirinya menjadi nyata.  

 

 

 

                                                         
5 http://ejournal.unesa.ac.id/article/4362/39/article.pdf, di akses tanggal 8 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB. 



a. Pekerjaan, Kegiatan Khas Manusia 

 Dalam kutipan ini Marx memperlihatkan kekhasan pekerjaan jika 

dibandingkan dengan berbagai kegiatan binatang. Binatang hanya bekerja di 

bawah desakan naluri, persis sesuai dengan kebutuhannya. 

b. Pekerjaan sebagai Objektivasi Manusia 

 Bekerja berarti bahwa manusia mengambil bentuk alami dari objek 

alami dan memberikan bentuknya sendiri. Ia mengobjektivasikan diri ke 

dalam alam melalui pekerjaannya. Makna pekerjaan itu tercermin dalam 

perasaan bangga. Keringat yang tercurah tidak berarti apa pun ketika 

dihadapkan dengan kebanggaan melihat hasil pekerjaan kita. Kita 

betul-betul membenarkan diri di dalamnya. Pekerjaan membuktikan kepada 

kita bahwa kita tidak berkhayal melainkan nyata. 

c. Pekerjaan dan Sifat Sosial Manusia 

 Melalui pekerjaan, manusia membuktikan diri sebagai makhluk 

sosial. Tidak mungkin setiap orang menghasilkan sendirian apa saja yang 

dibutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, kita tergantung 

pada hasil pekerjaan orang lain. Begitu pula orang lain membutuhkan hasil 

pekerjaan kita. 

2.   Keterasingan dalam pekerjaan 

 Kalau pekerjaan menjadi sarana perealisasian diri manusia, seharusnya 

bekerja mesti menggembirakan. Bekerja mestinya memberikan kepuasan. Tetapi 

dalam kenyataannya,yang sering terjadi adalah kebalikannya. 

a. Terasing dari Dirinya Sendiri 

 Keterasingan dari dirinya sendiri mempunyai tiga segi. Pertama si 

pekerja merasa terasing dari produknya. Hasil pekerjaan seharusnya menjadi 

sumber perasaan bangga, seharusnya mencerminkan kecakapan pekerja, 

karena “produk pekerjaan... Adalah objektivasi pekerjaan....Pekerja 

meletakkan hidupnya ke dalam objek” karena hasil pekerjaan terasing 

darinya,tindakan bekerja itu sendiri pun kehilangan arti bagi si pekerja. 

Itulah segi kedua keterasingan. Inilah segi ketiga dari keterasingan dalam 



pekerjaan. Dalam pekerjaan, manusia tidak mengembangkan diri, melainkan 

memiskinkan diri. 

b. Terasing dari Orang lain 

  Keterasingan dari hakikatnya berarti manusia terasing dari sesamanya 

karena sifatnya yang sosial terasing juga daripadanya. Secara empiris, 

keterasingan dari sesama menyatakan kepentingan-kepentingan yang 

bertentangan. Ada dua arah. Pertama, dalam sistem hak milik pribadi dimana 

mereka yang bekerja berada di bawah kekuasaan para pemilik yang tidak 

bekerja, masyarakat terpecah ke dalam kelas-kelas para pekerja dan 

kelas-kelas para pemilik. 

3.  Hak Milik Pribadi 

  Sistem hak milik pribadi memisahkan antara pemilik dan pekerja, antara yang 

menguasai alat kerja dan yang menguasai tenaga kerja. Jadi, keterasingan dalam 

pekerjaan adalah akibat langsung sistem hak milik pribadi.
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Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif. 

Pendekatan Penelitian 

 Pada sub bab penelitian ini merupakan penjelasan tipe penelitian deskriptif 

kualitatif. Berdasarkan istilah di atas, maka yang di maksud dengan penelitian kualitatif 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripstif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati.
7
 

Setting Sosial Penelitian 

 Penulis mengambil setting sosial penelitian dengan melakukan pengamatan dan 

wawancara mendalam pada sales promotion boy kosmetik di Surabaya yang merupakan 

salah satu kota yang memiliki lokasi-lokasi Pusat Perbelanjaan (Mall) yang tersebar di 

wilayah Surabaya pusat, Surabaya timur, Surabaya utara, dan Surabaya selatan. Setting 

sosial yang digunakan pada kajian penelitian ini di antaranya : 1) Plaza Surabaya, 2) 

                                                         
6 Suseno, Franz Magnis, 1999. Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionisme. Jakarta: 
PT Gramedia Pustaka Utama. hlm 89-100 
7 Moleong. Lexy, J., 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. hlm. 3. 



Royal Plaza Surabaya, 3) Galaxi Mall Surabaya, 4) Ciputra World Surabaya, 5) Toko 

Jelita Pengampon Surabaya.  

Metode Penentuan Informan 

 Peneliti menentukan informan dengan metode snowball. Menggunakan metode 

snowball dengan mengumpulkan data dari informan satu (key informan) yakni informan 

yang mampu memberikan informasi sedalam-dalamnya guna mendukung proses penelitian 

ini, melalui wawancara mendalam, kemudian peneliti menggali data dari informan 

berikutnya atas rekomendasi dari informan sebelumnya yang telah dipastikan dapat 

memberikan informasi selama proses penelitian ini. 

Metode Pengumpulan Data 

 Sesuai pemaparan permasalahan, penelitian dengan metode kualitatif ini dalam 

mengambil dan mengolah data dapat menggunakan dua metode pengumpulan data yakni: 

1. Observasi 

  Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data secara sistematis 

dengan cara mengamati keadaan secara langsung di lokasi penelitian guna menggali 

informasi-informasi berkenaan dengan realitas yang ada di lapangan. 

2. Wawancara Mendalam 

 Wawancara adalah percakapan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh 

kedua belah pihak, yaitu pewancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dari yang 

diwawancarai (interview) yang memberikan atas itu. Wawancara digunakan oleh peneliti 

untuk menggunakan menilai keadaan seseorang. Dalam wawancara tersebut biasa 

dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga didapat data 

informatik yang orientik.
8
 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi dilakukan untuk memberikan gambaran fisik mengenai 

keadaan secara nyata. Dokumentasi foto, rekaman maupun bukti visual 

dikumpulkan untuk dijadikan bukti otentik dalam pertimbangan interpretasi data. 

Metode Analisa Data 

 Penelitian ini menggunakan analisa data model interaktif dari Huberman dan 

Miles. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu:(1) reduksi data; (2) penyajian 
                                                         
8 Moleong, Lexy, J. Ibid, hlm. 135.  

 



data; (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan 

yang jalin menjalin pada saat sebelum,selama, dan sesudah pengumpulan data dalam 

bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan pada umum yang disebut analisis.
9
 

 

Pembahasan “ Alienasi Pada Sales Promotion Boy Yang Bekerja Di Produk-Produk 

Kosmetik” 

 

Alienasi Terhadap Produk (Produktivitas) 

Marx mengemukakan bahwa produk yang dibutuhkan orang lain dari saya akan 

memenuhi kepentingannya dengan mengorbankan saya. Agar mendapat imbalan untuk 

sekadar menyambung hidup, saya menghasilkan produk yang diinginkannya dengan 

mengorbakan realisasi diri saya, dan bahkan sering dengan mengorbankan kesehatan fisik 

saya. Begitu produk itu selesai diciptakan, produk tersebut adalah miliknya, untuk ia 

perlakukan sesukanya, terlepas dari bagaimana hal itu akan mempengaruhi saya. Produk 

tersebut menjadi instrumen dari kehendak orang lain itu, dan dengan miliknya, ia semakin 

berposisi dalam hubungannya dengan saya. Dengan demikian, produk saya memiliki 

kontribusi terhadap penindasan atas diri saya sendiri. Marx mengatakan, dalam keadaan 

ini maka produk saya adalah suatu kekuatan yang „bermusuhan‟ dengan saya serta tidak 

berhubungan dengan personalitas saya.
10

Para pekerja Sales Promotion Boy kosmetik 

merasa tertekan dengan pekerjaannya ketika dituntut bekerja dengan mencapai target 

yang besar namun tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, seperti informan Angga 

yang bekerja di “The Body Shop”Plaza Surabaya memberikan informasinya bahwa target 

penjualan produk kosmetik untuk setiap bulannya 70-80 juta dibagi setiap satu tim kerja. 

Hal ini juga dirasakan oleh informan Adi yang bekerja di “Toko Jelita” Pengampon 

Surabaya dan informan Abraham bekerja di “The Body Shop”Plaza Surabaya 

menjelaskan bahwa target penjualan yang besar tidak sesuai dengan kondisi toko dan 

kemampuan menjualnya. Informan Rossy “The Body Shop” Royal Plaza Surabaya 

terkadang merasakan bahwa pekerjaannya begitu berat ketika bekerja dengan sistem 

target. Sedangkan informan Rendy yang bekerja di “Lt Pro Galaxy Mall” dan informan 

                                                         
9 Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta: PT Gelora 
Aksara Pratama. hlm. 147. 
10 Schacht, Richard. Ibid. hlm 118-119 



Chandra bekerja di “MAC kosmetik” Ciputra World Surabaya menjelaskan bahwa ia 

tidak merasa tertekan atas sistem target karena hal tersebut merupakan hal yang wajar 

yang diterapkan oleh suatu perusahaan.  

 

Alienasi Terhadap Hubungan Kerja (Sesama Manusia) 

 Hubungan sosial pekerja atau buruh tidak terlepas dari peraturan yang diterapkan 

oleh perusahaan industri. Hubungan sosial para buruh juga secara langsung dibentuk oleh 

sifat birokrasi industri. Seperti telah kita ketahui, buruh industri adalah sebagian dari 

kaum “awam” yang diperintah atau dikelola oleh hirarki birokratis. Ia berada pada dasar 

(bagian terbawah) hirarki wewenang, pada dasar tangga prestis, pada ujung suatu rantai 

komunikasi dan perintah. Ia tidak menduduki suatu jabatan. Fungsinya ialah 

melaksanakan perintah dalam lingkungan terbatas.
11

 Para pekerja sales promotion boy 

menjelaskan bahwa hubungan kerja dengan sesama rekan kerja di toko merupakan 

sesuatu yang harus dijaga, namun pada kenyataannya terdapat hubungan kerja yang 

merenggang dikarenakan dampak dari suatu sistem target perusahaan. Seperti halnya, 

informan Angga “The Body Shop”Plaza Surabaya menjelaskan bahwa hubungan kerja 

dengan rekan kerjanya tentunya ada permasalahan meskipun satu tim kerja. Begitu juga 

dengan penjelasan informan Abraham “The Body Shop”Plaza Surabaya bahwa hubungan 

kerjanya sedikit merenggang karena rekan kerja tidak memberikan kesempatan untuk 

menarik pembeli. Hal ini juga dialami oleh informan Adi “Toko Jelita”Pengampon 

Surabaya dan informan Chandra “MAC kosmetik” Ciputra World Surabaya bahwa ia 

merasa tidak nyaman dengan hubungan rekan kerjanya karena bekerja dengan bersaing. 

Sedangkan hal berbeda yang dialami oleh Informan Rossy “ The Body Shop” Royal 

Plaza Surabaya dan Rendy “Lt Pro” Gallaxy Mall Surabaya bahwa ia tidak mengalami 

suatu permasalahan hubungan kerja dengan rekan kerjanya. 

 

Alienasi Terhadap Diri Sendiri ( Potensi Manusia ) 

Pekerjaan merupakan sumber utama manusia dalam merealisasikan dirinya dengan 

lingkungannya. Peraturan perundangan tidak memberikan batasan mengenai apa yang 

dimaksud dengan pekerjaan. Dalam pengertian bahasa, kerja berarti perbuatan untuk 
                                                         
11 Schneider, Eugene V. 1993. Sosiologi Industri. Jakarta : Aksara Persada Indonesia.hlm 219 

 



melakukan sesuatu, biasanya sesuatu yang dilakukan itu dimaksudkan untuk 

mendapatkan nafkah atau mata pencaharian. Secara umum kita dapat memahami bahwa 

bekerja adalah segala macam bentuk kegiatan baik secara fisik atau intelektual untuk 

mencapai sesuatu yang telah ditetapkan untuk diperoleh.
12

 

Persaingan dunia kerja bagi para pekerja seperti sales promotion boy mampu 

memberikan semangat untuk turut bersaing memaksimalkan tenaga kerja dan sumber daya 

manusianya bagi perusahaan. Sedangkan persaingan kerja yang dibentuk oleh perusahaan 

dalam kegiatan produktivitas pekerja memberikan kerugian bagi para pekerja karena 

pekerjaan tidak sepenuhnya merealisasikan diri manusia dan potensi manusia sendiri. 

Menurut informan Angga “The Body Shop”Plaza Surabaya menjelaskan bahwa pekerjaan 

SPB hanyalah sebagai pelengkap dari pekerjaan SPG karena apa yang tidak dapat 

dikerjakan SPG akan dibantu oleh SPB, dan beberapa teman kerjanya memandang negatif 

atas pekerjaan sebagai SPB. Kondisi seperti ini juga dialami oleh informan Adi “Toko 

Jelita”Pengampon Surabaya bahwa pernah menangis waktu berangkat bekerja, karena 

menurutnyabekerja sebagai SPB kosmetik mau tidak mau harus dijalani karena sudah 

takdirnya. Menurut informan Abraham “The Body Shop”Plaza Surabaya bahwa 

pekerjaannya sebagai SPB kosmetik harus tetap dijalani karena apapun pekerjaannya akan 

dijalani asal ia mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan kondisi berbeda 

dialami oleh informan Rossy ia menyatakan bahwa kemampuannya adalah dibidang desain 

grafis, namun ia harus bekerja sebagai SPB karena hanya untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Dan menurut informan Rendy “Lt Pro kosmetik” Gallaxy Mall Surabaya dan 

Chandra “MAC kosmetik” Ciputra World Surabaya menjelaskan bahwa memang benar ia 

tertarik untuk bekerja di dunia kosmetik dan marketing pada suatu perusahaan. 

 

Kesimpulan 

 Berdasarkan analisa hasil penelitian yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan 

sebagai berikut:   

1. Sales promotion boy mengalami suatu alienasi pada produk (produktivitas) saat 

bekerja di produk-produk kosmetik terlihat dari kondisi para pekerja yaitu tenaga kerja 

sales promotion boy ditekan dengan sistem target-target penjualan produk secara besar 
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oleh perusahaan setiap bulannya. Produktivitas pekerja pun merupakan alat perusahaan 

untuk terus menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dan tenaga kerja akan diganti oleh 

upah. Sales promotion boy pun tidak berdaya untuk melawan sistem target penjualan 

perusahaan. 

2. Sales promotion boy mengalami suatu alienasi pada hubungan kerja dengan sesama 

rekan kerjanya dan supervisor saat bekerja di perusahaan kosmetik terlihat bahwa  

adanya sistem target dapat menimbulkan persaingan kerja para sales promotion boy 

dengan sesama maupun dengan supervisor. Persaingan kerja ini dapat merenggangkan 

hubungan kerja dan menimbulkan munculnya gap antar sales promotion boy maupun 

dengan supervisor perusahaan. 

3. Sales promotion boy mengalami suatu alienasi pada diri sendiri (potensi manusia) 

ketika merasa tidak nyaman berada di tempat bekerja. Karena seharusnya tempat bekerja 

merupakan tempat untuk mewujudkan potensi dirinya yaitu pekerja sebagai dirinya 

sendiri ketika bekerja. 
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