
1   PENDAHULUAN 
 
 

1.1  Latar Belakang dan Perumusan Masalah 
 
 
Di Indonesia, pentingnya pengelolaan sumber daya manusia secara strategis 

untuk mempertahankan eksistensi perusahaan semakin diyakini oleh para ahli 
yang berkecimpung di bidang manajemen SDM (PortalHR.com 2009a; 
PortalHR.com 2009b).  Saat ini di mana  Indonesia  berhasil  bertahan  dari krisis  
ekonomi  dunia  yang  dimulai  pada akhir tahun 2008 dan hingga kini berhasil 
mencapai perekonomian yang paling stabil di dunia (Wibowo 2012), pendekatan 
manajemen SDM yang strategik semakin dipandang penting karena organisasi 
bisnis dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki 
kompetensi yang unik dan khas agar tidak mudah ditiru oleh para pesaing dalam 
menghadapi kompetisi yang semakin ketat. 

Pendekatan manajemen SDM yang strategik dipandang penting karena  
perusahaan  perlu  mempertahankan moral dan rasa keterikatan (engagement) 
karyawan di mana kebanyakan perusahaan melakukan downsizing dan 
pemangkasan biaya di berbagai area. Pendekatan manajemen SDM yang strategik 
juga diperlukan karena perusahaan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya 
manusianya agar memiliki kompetensi yang sifatnya unik dan khas dan tidak 
mudah ditiru oleh para pesaing dalam menghadapi kompetisi yang semakin ketat. 

Pandangan bahwa manajemen SDM strategik berpengaruh langsung 
terhadap kinerja organisasi di Indonesia saat ini menjadi pandangan yang 
dipercaya tidak saja di kalangan para ahli manajemen sumber daya manusia tetapi 
juga di kalangan praktisi. Namun sebenarnya pandangan ini merupakan 
pandangan yang konvensional, karena penelitian di berbagai negara dan di 
berbagai jenis industri di luar Indonesia menunjukkan bukti-bukti yang tidak 
sepenuhnya mendukung pandangan tersebut. 

Berbagai penelitian yang mengkaji hubungan antara manajemen SDM 
dengan kinerja organisasi sudah cukup banyak dilakukan di luar Indonesia. Di 
antara beberapa contoh yang dapat disebutkan adalah penelitian yang dilakukan di 
Rusia (Fey et al. 2000; Fey & Bjorkman 2001), Kanada (Rondeau & Wagar 
2001), Inggris (Karami et al. 2004), Yunani (Panayotopoulou & 
Papalexandris 2004), Taiwan (Chang & Chen 2002; Takeuchi et al. 2003; Shih et 
al. 2006), China (Takeuchi et al. 2003), Jepang (Takeuchi 2003), India (Singh 
2003), dan Amerika Serikat (Collins 2000; Ogunrinde 2001; Dixon 2002; 
Sternberger 2002; Platonova 2005; Way 2005). 

Selain tersebar ke berbagai belahan dunia, penelitian mengenai hubungan 
antara manajemen SDM dengan kinerja organisasi juga dilakukan di berbagai 
jenis industri. Sebagai contoh, yang dilakukan oleh Collins (2000) adalah meneliti 
kaitan antara SDM strategik dengan kapabilitas organisasi dalam menciptakan 
pengetahuan di industri elektronik. Rondeau dan Wagar (2001) meneliti dampak 
praktek-praktek SDM terhadap kinerja sebuah rumah perawatan di Kanada, Dixon 
(2002) meneliti hubungan antara manajemen SDM dengan efektivitas organisasi 
di organisasi non-profit yang bergerak di bidang olah raga. Salgado (2003) 
meneliti peran manajemen SDM strategik dalam mencapai keunggulan kompetitif 
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di industri jasa restoran. Platonova (2005) meneliti tentang hubungan antara 
manajemen SDM, budaya organisasi dan kinerja organisasi di industri rumah 
sakit. 

Berbagai penelitian tersebut di atas ternyata menghasilkan temuan yang 
bervariasi. Hubungan antara manajemen SDM dengan kinerja organisasi tidak 
unik dan tidak konklusif, dengan kekuatan hubungan yang lemah hingga ke 
sedang (Singh 2003). Hal ini menunjukkan adanya suatu kontradiksi antara 
pandangan konvensional yang meyakini bahwa manajemen SDM berpengaruh 
langsung terhadap kinerja organisasi dengan kenyataan empiris hasil penelitian di 
lapangan. 

Persoalannya adalah mengapa hubungan antara manajemen SDM strategik 
dan kinerja organisasi ini tidak konklusif. Ada dua kemungkinan yang dapat 
menjadi penyebab ketidak-konklusifan ini, yaitu: 1) efektivitas manajemen SDM 
strategik dalam mempengaruhi kinerja organisasi bisnis tidak dapat dilepaskan 
dari kondisi eksternal yang ada di seputar organisasi, di mana salah satunya adalah 
kondisi persaingan dalam industri di mana organisasi tersebut berada; dan 2) 
efektivitas manajemen SDM strategik dalam mempengaruhi kinerja organisasi 
mungkin juga dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor internal organisasi yang 
dapat menjadi moderator (variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah 
suatu hubungan) dan mediator (variabel yang tanpanya, suatu hubungan tidak 
akan nyata) dalam hubungan antara manajemen SDM strategik dengan kinerja 
organisasi tersebut. 

Pada kemungkinan penyebab yang pertama, kinerja organisasi tidak dapat 
dilepaskan dari kondisi persaingan dalam industri di mana perusahaan tersebut 
beroperasi. Perusahaan tidak beroperasi dalam lingkungan yang vakum, 
melainkan berada dalam lingkungan pasar yang berbeda-beda. Ada perusahaan 
yang bergerak dalam struktur pasar yang bersifat monopoli, di mana hanya 
terdapat satu perusahaan yang menyediakan produk yang tidak ada substitusinya 
(Mankiw 2007). Dalam struktur pasar yang bersifat monopoli ini tingkat 
persaingan dapat dikatakan sangat rendah atau hampir tidak ada sama sekali. 
Sebaliknya ada perusahaan yang bergerak dalam struktur pasar yang sangat 
kompetitif, di mana terdapat banyak sekali perusahaan yang menyediakan produk 
yang hampir sama (Mankiw 2007). Dalam lingkungan pasar yang seperti ini, 
perusahaan menghadapi ancaman persaingan yang sangat ketat dari para 
kompetitor. Sementara itu di antara struktur pasar monopoli dan yang 
persaingannya sangat ketat, terdapat perusahaan yang bergerak dalam struktur 
pasar yang bersifat oligopoli, yaitu di mana terdapat beberapa perusahaan yang 
menyediakan produk yang hampir sama (Mankiw 2007). Dalam lingkungan pasar 
yang seperti ini, perusahaan menghadapi persaingan yang relatif moderat. 

Di perusahaan yang menghadapi lingkungan persaingan yang berbeda-beda 
tersebut, diasumsikan bahwa efektivitas manajemen SDM strategik dalam 
mempengaruhi kinerja organisasi juga berbeda-beda. Pada perusahaan yang 
bergerak dalam industri dengan tingkat persaingan pasar yang sangat tinggi 
diasumsikan bahwa faktor persaingan dalam pasar itu sendiri tidak membuat 
pilihan bagi organisasi maupun individu yang hidup di dalamnya selain 
berperilaku untuk mencapai sasaran sesuai target yang ditetapkan agar dapat 
bertahan. Sebagai contoh, perusahaan yang beroperasi di industri yang tingkat 
persaingannya sangat tinggi seperti otomotif, perbankan atau elektronik, tekanan 
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persaingan yang tinggi dengan sendirinya akan mendisiplinkan perilaku 
karyawan. Keberadaan manajemen SDM dalam kondisi industri yang seperti ini 
kemungkinan tidak berperan secara langsung dalam menentukan kinerja 
organisasi, melainkan menjadi faktor pendukung yang memastikan bahwa 
perilaku karyawan akan mendukung tujuan organisasi. 

Dalam industri dengan tingkat persaingan yang sangat tinggi, seperti 
misalnya di otomotif atau produk elektronik tersebut, diperlukan strategi bersaing 
yang terkait dengan pengembangan produk atau inovasi produk, pengembangan 
teknologi, dan dukungan dari faktor-faktor lain yang mungkin berpengaruh secara 
langsung terhadap kemampuan bersaing perusahaan (Porter 1994; Wilkens & 
Pawlowsky 1997). Menanggapi Porter (1994), Pfeffer (1996) mengatakan bahwa 
pada saat ini  perusahaan tidak lagi dapat mengandalkan keunggulan bersaingnya 
dengan menonjolkan hanya faktor teknologi atau produk yang mudah ditiru, 
melainkan harus lebih mengandalkan pada sumber daya yang tidak mudah ditiru, 
yaitu sumber daya manusia. Oleh karena itu dalam situasi persaingan yang tinggi, 
pengelolaan sumber daya manusia secara strategis melalui manajemen SDM 
semakin diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia. 
Namun dalam perdebatan ini jelas terlihat bahwa peran manajemen SDM yang 
bersifat strategik adalah diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya 
manusia, dan dengan demikian tidak secara eksplisit dikatakan dapat menjadi 
penentu langsung kinerja organisasi.  

Hal yang sebaliknya mungkin terjadi di industri yang tingkat persaingannya 
rendah atau bahkan cenderung monopoli. Dalam situasi persaingan yang rendah, 
perusahaan dapat mencapai tujuan organisasinya tanpa terlalu mengkhawatirkan 
ancaman dari pesaing. Akan tetapi bukan berarti bahwa dalam industri dengan 
tingkat persaingan rendah atau bahkan monopoli ini pencapaian kinerja organisasi 
selalu menjadi lebih mudah. Tantangan seringkali justru berasal dari dalam 
organisasi sendiri. Oleh karena tidak ada tekanan dari pasar yang dapat 
mempengaruhi perilaku organisasi dan sumber daya manusia di dalamnya, maka 
faktor-faktor internal di dalam organisasi tersebut yang lebih diperlukan untuk 
mengendalikan perilaku sumber daya manusia di dalamnya agar dapat mencapai 
tujuan organisasi. 

Menurut Robbins dan Coultar (1996), dalam industri dengan tingkat 
persaingan yang rendah hingga ke monopoli, diperlukan mekanisme kontrol yang 
sifatnya internal birokratik. Peraturan perusahaan, kebijakan, sistem dan prosedur 
internal dalam organisasi dibutuhkan untuk mengendalikan perilaku karyawan. 
Dengan demikian dalam lingkungan kompetisi yang rendah ini diasumsikan 
bahwa manajemen SDM sebagai salah satu sistem yang difungsikan untuk 
mengelola sumber daya manusia di dalam organisasi akan mempunyai peran yang 
lebih besar untuk ikut menentukan keberhasilan organisasi. 

Sementara itu, faktor kedua yang kemungkinan menjadi penyebab ketidak-
konklusifan hubungan antara manajemen SDM strategik dengan kinerja organisasi 
adalah adanya faktor-faktor yang dapat menjadi moderator dan mediator dalam 
hubungan antara manajemen SDM strategik dengan kinerja organisasi tersebut. 
Ada facet yang belum diketahui dalam hubungan antara manajemen SDM 
strategik dengan kinerja organisasi yang perlu untuk dikaji (Edgar & Geare 2009). 
Facet yang belum diketahui tersebut diistilahkan sebagai black-box dalam 
hubungan antara manajemen SDM strategik dengan kinerja organisasi. 
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Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengungkap black-box tersebut, 
dengan mengembangkan model-model yang memasukkan baik variabel moderator 
maupun variabel mediator dalam hubungan antara manajemen SDM strategik 
dengan kinerja organisasi. Namun hasil dari penelitian yang mengkaji peran 
variabel moderator dan mediator inipun sangat bervariasi (Dutch 2004; Fey et al. 
2009). Sebagai contoh, di industri call center, Harney dan Jordan (2008) 
menemukan bahwa variabel kemampuan, motivasi dan kesempatan yang dimiliki 
karyawan, serta gaya kepemimpinan manajer lini menjadi faktor yang memediasi 
hubungan antara manajemen SDM dengan kinerja karyawan. Di industri 
perhotelan, Nowicki (2001) menemukan bahwa variabel iklim pelayanan, 
kepuasan kerja karyawan dan kualitas pelayanan menjadi variabel yang 
memediasi hubungan antara sistem dan prosedur manajemen SDM dengan kinerja 
hotel-hotel yang diteliti. Di industri non-profit sport, Dixon (2002) memasukkan 
variabel outcome individu yang berupa kepuasan, komitmen dan turn-over 
individu yang menghasilkan prestasi individu dan outcome kolektif berupa 
kepuasan, komitmen, turn-over dan prestasi kerja kolektif sebagai faktor yang 
memediasi hubungan antara sistem-sistem SDM dengan efektivitas organisasi. 
Daftar faktor yang dapat menjadi variabel yang memoderasi atau memediasi 
hubungan antara manajemen SDM strategik dengan kinerja organisasi sepertinya 
tidak akan pernah berhenti atau pasti, dan tidak ada satu modelpun yang secara 
pasti dapat menggambarkan mekanisme manajemen SDM strategik dalam 
mempengaruhi kinerja organisasi (Edgar & Geare 2009). 

Keberadaan black-box ini nampaknya sejalan dengan konsep pengukuran 
kinerja organisasi berdasarkan Balanced-Scorecard atau BSC (Kaplan & Norton, 
1996). Dalam konsep ini dikatakan bahwa untuk menghasilkan kinerja finansial 
organisasi yang merupakan rangkuman dari kinerja manajemen dan bisnis 
perusahaan, perusahaan harus memperhatikan seperangkat faktor-faktor yang juga 
perlu diukur kinerjanya, mulai dari kinerja perusahaan dalam perspektif 
pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pembelajaran dan 
pertumbuhan (Kaplan & Norton 1996). 

Kaplan dan Norton (1996) mengatakan bahwa kinerja perusahaan dalam 
persepektif finansial meliputi ukuran-ukuran seperti return on assets dan return 
on investment serta ukuran-ukuran lain yang bersifat finansial. Untuk mencapai 
kinerja finansial tersebut, perusahaan perlu memperhatikan pencapaian kinerja 
dalam perspektif pelanggan, seperti kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, 
banyaknya jumlah pelanggan baru, profitabilitas pelanggan dan bertambahnya 
pangsa pasar (Kaplan & Norton, 1996). 

Sementara itu dalam rangka mencapai kinerja dalam perspektif pelanggan, 
perusahaan perlu memperhatikan kinerja proses internal, dan dalam rangka 
menghasilkan proses bisnis internal yang excellent, perusahaan perlu 
memperhatikan kinerja dalam perspektif yang terakhir, yaitu kinerja pembelajaran 
dan pertumbuhan. Perusahaan perlu mengidentifikasi infrastuktur yang harus 
dibangun organisasi untuk menciptakan pertumbuhan dan perbaikan jangka 
panjang. Pembelajaran dan pertumbuhan organisasi ini diperoleh dari 3 (tiga) 
sumber utama, yaitu: sumber daya manusia, sistem, dan prosedur organisasi. 
Ukuran kinerja dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan ini yang paling 
relevan dengan manajemen SDM yang meliputi di antaranya: kepuasan karyawan, 
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tingkat retensi karyawan, motivasi dan ketrampilan yang dimiliki karyawan 
(Kaplan & Norton, 1996:134-136). 

Berdasarkan pada pemaparan mengenai BSC tersebut di atas, dapat 
dipahami mengapa penelitian yang menghubungkan antara manajemen SDM 
strategik dengan kinerja organisasi secara langsung menghasilkan temuan yang 
bervariasi, yaitu dari tidak ada hubungan langsung sampai dengan ada hubungan 
tetapi lemah hingga ke sedang (Singh, 2003). Hal ini disebabkan karena dalam 
perspektif balanced-scorecard, manajemen SDM strategik dapat dikatakan 
merupakan perspektif yang keempat, yaitu perspektif pembelajaran dan 
pertumbuhan yang menjadi pendorong bagi dimampukannya sumber daya 
manusia agar dapat menghasilkan proses bisnis yang excellent, yang pada 
gilirannya akan mendorong pada kepuasan pelanggan, dan kepuasan pelangan 
inilah yang secara langsung akan menentukan kinerja organisasi. 

Mencermati penjelasan BSC tersebut di atas dan menghubungkannya 
dengan keberagaman black-box dalam hubungan antara manajemen SDM 
strategik dengan kinerja organisasi dalam berbagai penelitian yang telah 
dipaparkan sebelumnya di atas, tidaklah mengherankan bila Edgar dan Geare 
mengatakan bahwa di masa yang akan datang diperlukan upaya lebih lanjut untuk 
mengklarifikasi hal-hal apa saja yang termasuk dalam suatu black box hubungan 
antara manajemen SDM dengan kinerja organisasi (Edgar & Geare 2009:224). 
Oleh karena itu penelitian dalam perspektif baru yang memasukkan variabel 
moderating serta mediating antara hubungan manajemen SDM strategik dengan 
kinerja organisasi semakin diperlukan untuk memahami dengan lebih baik peran 
manajemen SDM dalam meningkatkan kinerja organisasi. 

Mengkaji keberagaman atau ketidak-unikan dan ketidak-konklusifan hasil 
penelitian mengenai hubungan manajemen SDM strategik dengan kinerja 
organisasi ini memunculkan argumentasi bahwa hubungan antara manajemen 
SDM strategik dengan kinerja organisasi ini sifatnya adalah kontekstual, 
tergantung pada berbagai kondisi, baik kondisi eksternal yang salah satunya 
berupa lingkungan persaingan pasar dalam industri maupun kondisi internal yang 
menjadi black-box dalam hubungan antara manajemen SDM dan kinerja 
organisasi. Sayangnya penelitian yang mengkaji hubungan antara manajemen 
SDM strategik dengan kinerja organisasi pada kondisi pasar yang berbeda-beda, 
dan yang melibatkan peran variabel moderator dan mediator dalam hubungan 
antara manajemen SDM strategik dengan kinerja organisasi, masih sangat jarang 
dilakukan di Indonesia. Padahal penelitian empiris tersebut diperlukan agar 
organisasi semakin dapat meningkatkan efektivitas manajemen SDM strategik 
dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi di berbagai jenis industri di 
Indonesia dan dalam lingkungan kompetisi yang berbeda-beda. 

Oleh karena itu berdasarkan pada latar belakang di atas, untuk menguji 
argumentasi bahwa terdapat perbedaan efektivitas manajemen SDM strategik 
dalam mempengaruhi kinerja organisasi pada industri yang berbeda-beda tingkat 
persaingannya, serta menguji peran variabel moderator dan mediator dalam 
hubungan antara manajemen SDM strategik dengan kinerja organisasi, maka 
rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah: 
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1. Apakah perbedaan kondisi persaingan pasar dalam industri ikut 
berperan dalam menentukan efektivitas manajemen SDM strategik 
dalam meningkatkan kinerja organisasi bisnis di Indonesia? 

2. Apakah dalam kondisi persaingan pasar yang sangat kompetitif peran 
manajemen SDM strategik lebih lemah dalam mempengaruhi kinerja 
organisasi karena adanya kekuatan eksternal berupa tingkat persaingan 
itu sendiri yang lebih dominan dalam menentukan kinerja organisasi 
secara langsung? Sebaliknya, apakah dalam kondisi pasar yang tingkat 
persaingannya sangat rendah hingga cenderung ke monopoli, peran 
manajemen SDM strategik akan lebih lebih besar sebagai salah satu 
kekuatan internal dalam organisasi yang dapat menentukan kinerja 
organisasi secara langsung? 

3. Selain dipengaruhi oleh kondisi persaingan pasar dalam industri, 
apakah hubungan antara manajemen SDM strategik dengan kinerja 
organisasi juga dipengaruhi oleh adanya variabel moderator dan 
mediator? 

4. Apakah model-model hubungan antara manajemen SDM strategik 
dengan kinerja organisasi yang melibatkan variabel moderator dan 
mediator tersebut juga berbeda-beda antar industri yang kondisi tingkat 
persaingannya berbeda-beda? 

5. Rekomendasi strategis apa yang dapat disarankan pada perusahaan-
perusahaan untuk meningkatkan manajemen SDM strategik dengan 
memperhatikan bahwa kondisi pasar dan kehadiran variabel moderator 
dan mediator ikut menentukan efektivitas manajemen SDM strategik 
dalam menentukan kinerja organisasi?  

 
 

1.2  Tujuan Penelitian 
 
Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, tujuan utama yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 
 
1. Menelaah perbedaan kondisi persaingan pasar dalam industri yang ikut 

berperan dalam menentukan efektivitas manajemen SDM strategik 
dalam meningkatkan kinerja organisasi bisnis di Indonesia. 

2. Membuktikan bahwa dalam kondisi persaingan pasar yang sangat 
kompetitif, peran manajemen SDM strategik lebih lemah dalam 
mempengaruhi kinerja organisasi karena adanya kekuatan eksternal 
berupa tingkat persaingan yang lebih dominan dalam menentukan 
kinerja organisasi secara langsung. Sebaliknya, dalam kondisi pasar 
yang tingkat persaingannya sangat rendah hingga cenderung ke 
monopoli, peran manajemen SDM strategik akan lebih besar sebagai 
salah satu kekuatan internal dalam organisasi yang dapat menentukan 
kinerja organisasi secara langsung. 

3. Menelaah peran variabel moderator dan mediator yang ikut 
mempengaruhi hubungan antara manajemen SDM strategik dengan 
kinerja organisasi pada industri yang kondisi persaingannya berbeda-
beda tersebut. 



7 
 

4. Membuktikan bahwa model-model hubungan antara manajemen SDM 
strategik dengan kinerja organisasi yang melibatkan variabel moderator 
dan mediator tersebut juga berbeda-beda antar industri yang kondisi 
tingkat persaingannya berbeda-beda. 

5. Mengusulkan rekomendasi strategis pada perusahaan-perusahaan untuk 
meningkatkan efektivitas manajemen SDM strategik dengan 
memperhatikan bahwa kondisi pasar dan kehadiran variabel moderator 
dan mediator ikut menentukan efektivitas manajemen SDM strategik 
dalam mempengaruhi kinerja organisasi.  

 
 

1.3  Manfaat Penelitian 
 
Hasil penelitian mengenai hubungan antara manajemen SDM strategik dan 

kinerja organisasi ini dari segi akademik diharapkan dapat: 
 
1. Memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu manajemen SDM 

agar memperhitungkan bahwa perbedaan kondisi persaingan pasar 
dalam industri ikut berperan dalam menentukan efektivitas manajemen 
SDM strategik dalam mempengaruhi kinerja organisasi. 

2. Memperkaya diskusi tentang peran variabel moderator dan mediator 
yang ikut mempengaruhi hubungan antara manajemen SDM strategik 
dengan kinerja organisasi pada industri dengan kondisi tingkat 
persaingan yang berbeda-beda. 

3. Menghasilan rancangan model-model hubungan antara manajemen 
SDM strategik dengan kinerja organisasi yang melibatkan variabel 
moderator dan mediator pada industri yang kondisi tingkat 
persaingannya berbeda-beda. 

 
Sedangkan dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi berupa rekomendasi strategis pada perusahaan-perusahaan 
peserta penelitian dan perusahaan-perusahaan lain dalam industri yang sejenis 
dengan yang diteliti agar dapat meningkatkan efektivitas manajemen SDM 
strategik, dengan memperhatikan perbedaan kondisi pasar di mana perusahaan 
berada dan adanya kehadiran variabel moderator dan mediator yang ikut 
mempengaruhi kinerja organisasi. 

 
 

1.4  Ruang Lingkup dan Keterbatasan 
 
Untuk menguji argumentasi bahwa kondisi pasar dan faktor moderator serta 

mediator ikut mempengaruhi efektivitas manajemen SDM strategik dalam 
meningkatkan kinerja organisasi, maka penelitian ini akan dilakukan pada 
perusahaan dalam industri dengan tingkat persaingan yang tinggi, moderat dan 
rendah hingga ke monopoli. 

Karena keterbatasan waktu, biaya dan tenaga dari peneliti, tidak seluruh 
perusahaan di Indonesia yang memenuhi kategorisasi industri tersebut diteliti. 
Berdasarkan pada keterbatasan tersebut serta aksesibilitas terhadap industri yang 
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akan diteliti, maka perusahaan-perusahaan yang diundang dalam penelitian ini 
dipilih secara sengaja melalui data base klien PPM Manajemen Jakarta, suatu 
institusi yang bergerak di bidang pendidikan, pelatihan dan konsultasi manajemen 
di Indonesia yang memiliki lebih dari 850 perusahaan klien yang tersebar di 
seluruh Indonesia, yang terdiri dari institusi pemerintah, BUMN, perusahaan 
swasta nasional, swasta asing maupun joint venture (PPM Manajemen, 2012). 

Pemilihan perusahaan yang akan diteliti melalui basis data pelanggan PPM 
Manajemen dilakukan berdasarkan pertimbangan: 

 
1. Sudah pernah ada penelitian terdahulu yang mendasarkan penentuan 

populasi penelitian dari basis data pelanggan suatu institusi tertentu 
(Way 2005). 

2. Perusahaan yang menjadi klien PPM Manajemen adalah perusahaan di 
seluruh wilayah Indonesia yang mempergunakan jasa pendidikan, 
pelatihan dan konsultansi manajemen di institusi tersebut, sehingga 
dapat dikatakan bahwa perusahaan klien PPM Manajemen 
memperhatikan faktor pengembangan sumber daya manusia. Secara 
khusus dari 850 perusahaan klien PPM Manajemen, yang diundang 
untuk berpartisipasi dalam penelitian ini adalah 90 perusahaan yang 
berkantor pusat di Jabodetabek yang menggunakan jasa pelatihan, 
pengembangan dan konsultansi di bidang Manajemen SDM/Human 
Capital Management Certification/Talent Management serta pernah 
tergabung dalam Human Capital Forum PPM Manajemen sepanjang 
kurun waktu 2012. Oleh karena itu pemilihan populasi secara purposive 
ini menjadi sangat relevan terkait dengan topik dalam penelitian ini. 

3. Aksesibilitas data. 
 

Dari 90 perusahaan yang diundang dalam penelitian, terdapat 8 perusahaan 
yang berpartisipasi. Delapan perusahaan responden penelitian ini berasal dari 
industri otomotif, perkebunan kelapa sawit, perbankan syari’ah, properti, semen 
dan pengolahan air bersih. 

Pembahasan efektivitas manajemen SDM strategik dan pengaruhnya 
terhadap kinerja organisasi akan dilakukan pertama-tama dalam tahap multi 
industri dahulu, di mana seluruh perusahaan digabung menjadi satu, kemudian 
diikuti dengan pembahasan dalam kelompok industri yang tingkat persaingannya 
tinggi, moderat dan rendah. Dalam penelitian ini, yang termasuk dalam 
kategorisasi kelompok industri tersebut adalah: 

1. Industri dengan tingkat persaingan tinggi, di mana dalam penelitian ini 
akan diwakili oleh industri otomotif. 

2. Industri dengan tingkat persaingan moderat, diwakili oleh industri 
perkebunan kelapa sawit 

3. Industri dengan tingkat persaingan rendah hingga ke monopoli, diwakili 
oleh industri semen dan pengolahan air bersih. 

Pemilihan jenis industri sebagai wakil dari kelompok besar juga ditentukan 
berdasarkan kecukupan data dalam penelitian ini. Penjelasan selanjutnya 
mengenai industri dan perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi dalam 
penelitian ini akan disajikan lebih lanjut pada bab metodologi penelitian. 
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1.5  Kebaruan Penelitian 
 
Kebaruan dari penelitian ini adalah: 1) digabungkannya pendekatan 

universalistik dalam manajemen SDM strategik, yaitu dengan digunakannya 
praktek-praktek manajemen SDM terbaik (best practice HRM) yang sedang 
menjadi tren di Indonesia, dengan pendekatan konteksual, yaitu di mana 
manajemen SDM strategik yang sedang menjadi tren tersebut diuji pengaruhnya 
terhadap peningkatan kinerja organisasi bisnis di Indonesia dalam industri yang 
konteks persaingan pasarnya berbeda-beda. Selain itu kebaruan yang ke-2) adalah 
ditemukannya bukti bahwa lingkungan persaingan pasar yang berbeda-beda 
tersebut berpengaruh terhadap efektivitas manajemen SDM strategik dalam 
meningkatkan kinerja organisasi; dan kebaruan yang ke-3) faktor-faktor internal 
yang menjadi moderator dan mediator yang ikut mempengaruhi efektivitas 
manajemen SDM strategik dalam meningkatkan kinerja organisasi dapat bersifat 
kontekstual, tergantung pada jenis industri yang diteliti. 
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