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Sears dan Nordstrom merupakan legenda dalam industry eceran. Sears telah menjadi pengecer 

terbesar selama beberapa generasi dan telah mengalahkan semua pesaing terbesarnya. Selama 

tahun 1980an, Nordstrom mulai menetapkan standar pelayanan dan pertumbuhan untuk industry 

tersebut. Walaupun sears tertatih-tatih dalam periode ini, namun akhirnya dapat mengorganisasi 

perusahaannya dengan kinerja yang lebih baik. Dua perusahaan ini memiliki praktek 

ketenagakerjaan yang berbeda, namun praktek tersebut telah menyumbangkan keberhasilan 

untuk operasi mereka. Disini, praktek tersebut akan dibandingkan dengan posisi penjualannya, 

jabatan kunci dalam dunia eceran. 

SEARS 

Sears telah menjadi dan tetap menjadi pionir pada industry ini dalam hal pemilihan karyawan. 

Sears mengandalkan tes seleksi canggih yang telah mengalami perbaikian sehingga memiliki 

tingkat perkiraan yang tinggi. Setelah diterima, karyawan mendapatkan pelatihan dalam prakek-

praktek perusahaan. Manajemen juga mengikuti perkembangan sikap karyawan dan semangat 

melalui penelitian karyawan yang ketat dan berkala.  

Terdapat dua praktek yang patut dicatat dalam perngelolaan perwakilan penjualan. Yang pertama 

ialah karyawan penjualan menerima pelatihan yang intensif pegawai produk Sears, system 

operasi perusahaan dan teknik penjualan. Yang kedua ialah sebagian besar karyawan penjualan 

Sears diberikan gaji langsung. Hanya karyawan bagian big-tickets seperti perlengkapan rumah 

tangga yang mendapatkan komisi , itu pun jumlah yang tidak terlalu besar, Sears juga memiliki 

kebijakan “tidak mengadakan PHK” dan hamper tidak menerima pekerjaan temporer. 

Sears berkecimpung dalam bidang bisnis eceran dan pelayanan merupakan bagian yang ia jail. 

Namun pelayanannya berbeda dari pelayanan Nordsrom, sebagian karena lini produksi 

didominasi oleh peralatan rumah tangga dibandingkan mode. Konsumen yang membeli 

perlengkapan rumah tangga danj hardware menginginkan informasi mengenai produk tersebut 

dan bagaimana pengoperasiannya. Sears juga melayani pembiayaan dan jaminan, beberapa 



produk yang cukup rumit dan membutuhkan pengetahuan. Sebagaimana dibuktikan dalam 

pemasarannya (the name you can trust), perdagangan Sears merupakan bagian dari reputasi 

untuk mengendalikan konsumen ke arah yang benar. System penggajian, yang tidak 

menggunakan lomisi, tidak menyediakan insentif untuk mengajukan produk yang tidak 

diinginkan konsumen, atau memotong waktu yang diasosiasikan dengan “waktu yang tidak 

produktif” karena digunakan untuk memberi informasi mengenai produk yang hendak dibeli 

konsumen. 

Dengan strategi ini, pelatihan menjadi sangat penting dan perputaran akan sangat merugikan bagi 

Sears-dengan demikian, penekanan pada seleksi dan pada keselamatan kerja menjadi sangat 

penting. Hubungan personal dengan konsumen juga sangat penting untuk membangun reputasi 

pelayanan yang jujur dan dapat diandalkan. Data kepuasan konsumen Sears menunjukan bahwa 

perusahaan yang memiliki rating kepuasaan konsumen yang besar. Restrukturisasi Sears selama 

tahun 1992 dan 1993 membuat Sears terpaksa memutuskan beberapa karyawannya namun 

prinsip lain tetap dipertahankan. Jumlah pelatihan bagi perwakilan penjualannya tetap meningkat 

dan system penggajiannya berdasarkan komisinya dikurangi dari 3 persen menjadi 1 persen. 

NORDSTROM 

Nordstrom beroperasi hampir tanpa praktek SDM seperti yang dilakukan Sears. Disini, 

prakteknya tampak primitive jika diperbandingkan. System penerimaan pegawai Nordstrom ialah 

desentralisasi dengan tidak mengunakan tes seleksi yang formal. Manajer mencari karyawan 

yang memiliki pengalaman dengan konsumen  (walaupun terkadang pengalaman dengan 

perusahaan eceran sebelumnya dapat dianggap menus), namun kualitas utamanya ialah 

kepribadian yang menyenangkan dan motivasi. Perusahaan ini hanya memiliki satu peraturan 

dalam buku pedoman personalianya; “Gunakan penilaian terbaik nda setiap saat,” para tenaga 

penjual di setiap departemen menjalankan bagiannya seperti menjalankan toko mereka sendiri. 

Nordstrom menjalankan program yang berkesinambungan untuk memotivasi karyawan dan 

membantu mereka mencapai sasaran menyediakan pelayanan yang intensif, namun hanya 

memberikan pelatihan formal sekadarnya. System penggajiannya berkisar pada system komisi 

yang memungkinkan para penjual tersebut memiliki pendapatan yang lumayan besar. Personal 

penjualan Nordstrom diurutkan berdasarkan setiap departemennya sesuai dengan penjualan 

perbualan yang mereka dapatkan, dimana yang paling sukses dipromosikan dan yang paling tak 



sukses dikeluarkan. Nordstrom memiliki tingkat perputaran yang paling tinggi dalam industry. 

Namun hampir semua manajer dipromosikan dari dalam. Dalam bisnis eceran Nordstrom yang 

berorientasi pada mode, konsumen tidak membutuhkan pengetahuan yang terinci mengenai suatu 

produk. Mereka hanya memerlukan kontak personal dan kegesitan; untuk mencari pasangan 

gaun yang tepat mengingat selera konsumen dan lainnya. Dalam membeli barang mode, 

konsumen seringkali membelinya berdasarkan perasaan yang tiba-tiba, sehingga dapat 

meningkatkan penjualan. Apa uamh didapatkan di Nordstrom dari system ketenagakerjaannya 

ialah motivasi personalia dan kontak dengan konsumen. Kondisi, persaingan internal dan 

program motivasi menyediakan motivasi dan otonomi serta ketiadaaan peraturan memungkinkan 

dilakukannya motivasi. Banyak pegawai baru yang tidak berhasil, naun karena investasi pada 

setiap karyawan tidak besar  (seleksi dan biaya latihan rendah), perputaran bukan merupakan 

masalah bagi Nordstrom. Schuler, Randall S and Jackson, Susan E. 1997. Manajemen Sumber 

Daya Manusia: menghadapi abad ke 21 edisi keenam jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga) 
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