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 Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan hendaknya 
sesuai dengan sasaran kerja pada setiap unit kegiatan perusahaan 
tersebut. Kelebihan tenaga kerja akan menyebabkan in-efisiensi sehingga 
membebani pembiayaan perusahaan, sementara kekurangan tenaga 
kerja akan berakibat pada besarnya beban kerja yang melebihi 
kemampuan tenaga kerja, sehingga menjadi tidak efektif, serta 
menghambat proses dan pencapaian target perusahaan.  

PT. Sulotco Jaya Abadi yang berlokasi di Kabupaten Tana Toraja 
Propinsi Sulawesi Selatan khusus mengelola perkebunan kopi jenis 
arabika untuk tujuan ekspor dan memenuhi kebutuhan bahan baku kopi 
bubuk PT. Santos Surabaya (Kapal Api Group). Meningkatnya populasi 
tanaman pertahun, serta meningkatnya produksi kopi gelondongan 
berakibat pada meningkatnya jumlah kebutuhan tenaga kerja teknis dari 
tahun ke tahun. Walaupun pembentukan buah sifatnya hanya satu kali 
dalam satu tahun, tetapi pengaruh iklim menyebabkan produksi terjadi 
sepanjang tahun dengan puncak panen antara bulan Juni – Agustus. 
Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada masa panen, direkrut 
tenaga kerja musiman dengan sistem upah borongan berdasarkan bobot 
buah yang dipanen. 

Permasalahan yang berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja 
pada PT. Sulotco Jaya Abadi dirumuskan sebagai berikut: apabila direkrut 
tenaga kerja musiman dengan sistem upah borongan pada masa panen, 
cenderung terjadi cara panen racutan yang dikhawatirkan akan 
menyebabkan terganggunya kesehatan tanaman. Oleh karena itu pada 
pengkajian ini ditentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dan 
pengalokasiannya pada setiap unit kegiatan untuk mencapai target 
operasional perusahaan.  
 Penelitian ini bertujuan untuk: a) memperoleh hasil analisis 
kebutuhan tenaga kerja pada setiap unit kegiatan produksi; b) 
memperoleh hasil analisis kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan 
kebutuhan operasional perusahaan; dan c) menyusun rencana 
pangalokasian tenaga kerja PT. Sulotco Jaya Abadi 5 tahun mendatang. 
Ruang lingkup penelitian dibatasi pada salah satu aspek manajemen 
sumber daya manusia, yaitu perencanaan tenaga kerja, khususnya 
tenaga kerja teknis yang berkaitan dengan proses produksi (on-farm) dan 
pengolahan pasca panen. 
 Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif 
melalui pendekatan studi kasus. Jenis data yang dikumpulkan adalah data 
primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan 
langsung di lapangan, wawancara dengan pihak manajemen, serta 
melalui kuesioner yang disebarkan kepada karyawan. Data sekunder 
diperoleh dari papan potensi dan dokumen administrasi perusahaan, serta 



data dari pihak/instansi terkait, serta studi literatur. Responden adalah 
karyawan teknis yang dibagi ke dalam lima kelompok berdasarkan unit 
kegiatan yang ditangani. Penetapan jumlah responden dilakukan dengan 
menggunakan persamaan Slovin. Dari 432 orang karyawan teknis 
diperoleh 208 responden 

Kuesioner terbuka digunakan untuk menentukan kemampuan 
karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Kuesioner tertutup digunakan 
untuk menghimpun data diri dan sikap karyawan terhadap kebijakan 
perusahaan. Kemampuan karyawan melaksanakan pekerjaan dianalisis 
dengan metode pemusatan rata-rata (mean), yang kemudian digunakan 
untuk menghitung jumlah sasaran kerja per karyawan per tahun (JSK/K). 
Jumlah total sasaran kerja per tahun (JTSK) dihitung dengan mengalikan 
sasaran kerja pada setiap unit dengan frekwensi pelaksanaannya per 
tahun. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan per tahun dihitung dengan 
membagi jumlah total sasaran kerja per tahun (JTSK) dengan jumlah 
sasaran kerja per karyawan per tahun (JSK/K). Analisis perubahan tenaga 
kerja dilakukan dengan menggunakan teknik rata-rata bergerak (moving 
average), dan sikap umum karyawan dianalisis dengan menggunakan 
rentang kriteria.   
 Analisis ketersediaan tenaga kerja, dari sisi komposisi menurut unit 
kegiatan adalah: 2,32% pada unit pembibitan, 14,82% pada unit 
penyulaman, 39,81% pada unit pemeliharaan, 38,19% pada unit panen, 
dan 4,86% pada unit pascapanen. Komposisi menurut jenis kelamin 
adalah: 67,79% laki-laki, dan 32,21% perempuan; menurut umur: 4,32% 
berumur di bawah 20 tahun, 23,56% antara ≥ 20 – 29 tahun, 53,85% 
antara ≥ 30 – 39 tahun, dan 18,27% antara ≥ 40 – 49 tahun; menurut 
pendidikan: 28,44% tidak tammat SD, 36,54% tammat SD, 12,98% 
tammat SLTP, 24,04% tammat SLTA; menurut jarak tempat tinggal: 
40,39% tinggal di lokasi, 32,69% tinggal pada jarak > 0 – 3 km dari lokasi, 
18,75% tinggal pada jarak > 3 – 6 km dari lokasi, dan 8,17% tinggal pada 
jarak > 6 km dari lokasi; menurut lama bekerja di perusahaan: 18,27% 
bekerja ≤ 4 tahun, 13,94% antara > 4 – 8 tahun, 35,10% antara > 8 – 12 
tahun, 22,11% antara > 12 – 16 tahun, dan 10,58% > 16 tahun; serta 
menurut status ketenagakerjaan: 11,34% merupakan karyawan tetap, 
38,43 % karyawan harian tetap, dan 50,23% karyawan harian lepas.  
 Hasil analisis tenaga kerja pada unit-unit produksi dan pasca panen 
untuk tahun 2006, menunjukkan bahwa total kebutuhan 462 orang, 
masing-masing: 6 orang pada unit pembibitan, 16 orang pada unit 
penyulaman, 289 orang pada unit pemeliharaan, 119 orang pada unit 
panen, dan 34 orang pada unit pascapanen. Tenaga kerja yang ada saat 
ini berjumlah 432 orang, masing-masing: 10 orang pada unit pembibitan, 
64 orang pada unit penyulaman, 172 orang pada unit pemeliharaan, 165 
orang pada unit panen, dan 21 orang pada unit pascapanen, sehingga 
terjadi kelebihan tenaga kerja 4 orang pada unit pembibitan, 48 orang 
pada unit penyulaman dan 46 orang pada unit panen, sedang kekurangan 
117 orang pada unit penyulaman. 13 orang pada unit pascapanen, dan 
total kekurangan 32 orang. Prediksi kebutuhan tenaga kerja untuk tahun 
2007 – 2011 masing-masing: 491, 518, 546, 573 dan 602 orang 



 Analisis perpindahan tenaga kerja dengan menggunakan metode 
rata-rata bergerak, diprediksi akan terjadi perpindahan keluar (pensiun 
dan PHK) dari tahun 2006 – 2011, masing-masing: 5,42 orang, 5,52 orang, 
5,09 orang, 4,82 orang, 4,30 orang dan 4,24 orang; perpindahan internal 
(promosi dan mutasi), masing-masing: 2,45 orang; 2,61 orang; 2,52 orang; 
2,58 orang; 2,64 orang, dan 2,82 orang. 
 Perlu dilakukan pengalokasian tenaga kerja menurut jadwal 
kegiatan yang didasarkan atas sasaran kerja pada setiap unit dan 
kesesuaian pelaksanaannya menurut musim dan masa panen. Melalui 
pengalokasian tersebut, maka jumlah tenaga kerja rata-rata yang 
dibutuhkan setiap bulan untuk tahun 2007 adalah 469 orang, atau kurang 
22 orang dari kebutuhan tahun bersangkutan (491 orang), kecuali pada 
masa puncak panen (Juli dan Agustus) dengan kebutuhan masing-masing 
687 orang dan 515 orang. 
 Sikap pada umumnya karyawan terhadap kebijakan perusahaan 
menunjukkan persetujuan dengan adanya target pencapaian pekerjaan, 
penyesuaian target pekerjaan dengan kemampuan karyawan, dan 
pengawasan terhadap pencapaian target pekerjaan. Umumnya karyawan 
merasa betah bekerja di perusahaan, karena kebutuhan spiritual, sosial, 
kesejahteraan, dan keselamatan/kesehatan kerja karyawan telah 
mendapat perhatian yang baik dari perusahaan. Umumnya karyawan  
menyiapkan alat kerja sendiri, pemberian sanksi bila target pekerjaan 
tidak tercapai belum optimal, serta belum perlunya perbedaan target 
pencapaian sasaran kerja antara karyawan laki-laki dan perempuan.   

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) jumlah tenaga kerja yang 
tersedia pada setiap unit tidak sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan 
untuk mencapai target operasional. Pada tahun 2006 terdapat kelebihan 4 
orang pada unit pembibitan, 48 orang pada unit penyulaman dan 46 orang 
pada unit panen, serta kurangan 117 orang pada pemeliharaan, 13 orang 
pada unit pascapanen, dengan total kekurangan 32 orang; 2) jumlah 
tenaga kerja total yang dibutuhkan tahun 2006 – 2011 masing-masing: 
464 orang, 491 orang, 518 orang, 546 orang, 573 orang, dan 602; 3) 
penjadwalan kegiatan dan pengalokasian tenaga kerja, akan 
meminimalisir fluktuasi dan jumlah kebutuhan tenaga kerja bulanan.  

 Untuk itu disarankan agar kemampuan karyawan dalam 
menyelesaikan sasaran kerja dijadikan standar prestasi kerja yang 
selanjutnya menjadi ukuran pemberian penghargaan dan pendisiplinan 
karyawan; perlunya pelatihan karyawan untuk meningkatkan keterampilan, 
motivasi dan tanggung jawab yang selanjutnya akan meningkatkan 
produktivitas, serta mempersiapkan karyawan untuk dapat bekerja lintas 
unit/sub unit kegiatan, dan menghadapi perubahan teknologi; 
mendistribusikan pekerjaan kepada karyawan dengan mempertimbangkan 
karakteristik fisik dan kejiwaan karyawan, serta menyiapkan alat kerja dan 
meningkatkan fungsi bengkel untuk memproduksi dan mendukung 
perbaikan alat kerja.      
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