
1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Tenaga kerja rnerupakan salah satu surnber daya pokok dalarn suatu 

organisasi, rnaka keberadaannya rnemegang peranan yang penting dalarn 

pencapaian tujuan organisasi. Dernikian pula tenaga kerja yang sesuai 

dengan kebutuhan organisasi baik kuantitas rnaupun kualitas, rnerupakan 

modal dasar untuk dapat rnenggerakkan surnber daya yang lain seperti 

modal, rnesin, peralatan dan rnetode kerja, untuk menghasilkan suatu 

produk. Disisi lain pernenuhan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan 

kuantitas dan kualitas, diperlukan perencanaan tenaga kerja yang baik dan 

menyeluruh guna penghematan penggunaan surnber daya secara menye- 

luruh pula. 

Ketersediaan tenaga kerja di pasar yang sesuai dengan kebutuhan 

dan tuntutan kuantitas rnaupun kualitas yang dibutuhkan perusahaan kayu 

lapis pada saat ini, bukan rnerupakan suatu ha1 yang rnudah diperoleh. 

Padahal industri kayu lapis nasional pada urnurnnya masih dengan proses 

produksi semiautomatic, dirnana akan mernbutuhkan tenaga secara ma- 

nual lebih banyak. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa budaya kerja bangsa 

Indonesia rnenyangkut disiplin, ketrarnpilan, kernarnpuan dan keahlian rela- 

t i f  lebih rendah dibanding negara pesaing. Oleh karena i t u  untuk rnening- 

katkan daya saing produk kayu lapis nasional di pasar lnternasional, sudah 

selayaknya berorientasi jangka panjang untuk mendorong keunggulan 

komparatif rnenjadi keunggulan kornpetetif. Salah satu diantaranya yaitu 

melalui efisiensi penggunaan tenaga kerja. Penggunaan tenaga kerja untuk 

rnemproduk suatu barang dapat efisien jika perusahaan dapat menyusun 



suatu perencanaan tenaga kerja secara baik dan benar. Dengan dernikian 

tenaga kerja yang ada dapat didayagunakan secara optimal sesuai dengan 

standar kernarnpuan kerja, beban kerja, budaya dan peraturan ketenagaker- 

jaan yang ada. 

Dernikian halnya dengan PT. Kalhold Utapa juga rnenghadapi kondi- 

si kurang efisien dalarn penggunaan tenaga kerja pabrik pengolahan kayu 

lapis. Gejala kurang efisien tersebut ditandai dengan terjadinya kelebihan 

tenaga kerja pada sub bagian produksi yang satu dan terjadi kekurangan 

tenaga kerja pada sub bagian produksi yang lain. Kelebihan tenaga kerja 

akan rnengakibatkan pernborosan karena pernanfaatan tenaga kerja t idak 

.optimal. Dan kekurangan tenaga kerja akan rnengakibatkan target produksi 

tidak tercapai, terjadi ketirnpangan proses produksi dan beban psikologis. 

Kondis i  kelebihanlkekurangan tenaga kerja pada pabr ik kayu  lapis PT. 

Kalhold Utarna tersebut terjadi sebagai akibat dari : 

( I ) .  Belurn adanya daftar kernarnpuan kerja (prestasi kerja) yang ber- 

fungsi sebagai standar dalarn perencanaan tenaga kerja oleh bagian 

Pengembangan Sumberdaya Manusia IPSDM). Dirnana selarna in i  

bagian PSDM dalarn rangka recru i tment  maupun alokasi tenaga 

kerja rnernanfaatkan inforrnasi sepenuhnya dari bagian produksi. 

(2). Kapasitas rnesin pengering venir (Dryer) t idak seirnbang dengan 

mesin-mesin yang lain, sehingga proses produksi tidak seimbang. 

Dernikian pula energi panas yang rnasuk k e  Dryer belurn opt imal 

sehingga kecepatan proses pengeringan juga tidak optimal. 

(3). Sistern produksi secara job order dengan sistern inforrnasi antara 

bagian rnanajernen produksi dengan pelaksana produksi belum 



berfungsi secara baik, sehingga terjadi peningkatan penurnpukan 

bahan baku pada sub bagian produksi tertentu. Hal tersebut terjadi 

sebagai akibat dari keragarnan jenis dan standar rnutu sering beru- 

bah sesuai dengan perrnintaan konsurnen. Perubahan perrnintaan 

yang tidak disertai sistem manajernen inforrnasi yang lancar antar 

sub bagian produksi ,  maka akan ter jadi  ket i rnpangan proses 

produksi. 

(4). Tingginya angka tenaga kerja keluar dan absen kerja dapat rneng- 

gangu keseirnbangan proses produksi. Dilain pihak tenaga kerja 

yang rnasuk ter jad i  secara per iodik dan ter jad i  kecenderungan 

sernakin sulit untuk rnendapatkan tenaga kerja tenaga kerja (pekerja) 

sesuai dengan standar kualifikasi yang diperlukan. Dirnana selarna 

in i  recruitment tenaga kerja level bawah, baik sebagai operator 

rnesin, crew rnaupun tenaga manual penuh, belurn rnenerapkan 

standar kuali f ikasi pendidikan rnaupun pengalarnan kerja secara 

ketat, tetapi lebih berdasarkan atas ketersediaan tenaga kerja di 

pasar dan ketersediaan tenaga kerja yang rnasih tinggal di perusa- 

haan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas rnaka dalarn studi ini 

akan dilakukan analisis keseirnbangan penggunaan tenaga kerja dan jam 

kerja pada kondisi kapasitas rnesin antar sub bagian yang tidak seirnbang. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan ha1 tersebut di atas dapat dirurnuskan bahwa perrnasa- 

lahan yang dihadapi perusahaan pada saat ini adalah terjadinya ketidak- 

seimbangan antara jurnlah tenaga kerja dengan beban kerja yang ada. 

Gejala tersebut ditunjukkan oleh adanya kelebihan atau kekurangan 



tenaga kerja pada sub bagian produksi tertentu, sehingga proses produksi 

tidak seirnbang. Berkaitan dengan perrnasalahan di atas, rnaka.perusahaan 

pada saat ini rnenghadapi beberapa pertanyaan yang perlu segera rnenda- 

pat alternatif pernecahannya, antara lain : 

( 1  ) .  Bagairnana perusahaan tersebut dapat rnernbuat daftar kernarnpuan 

kerja yang dapat dipergunakan sebagai standar dalarn rnenentukan 

norrna hasil atau norrna waktu. 

(2) .  Bagairnana perusahaan tersebut dapat rnengidentifikasi terjadinya 

kelebihan atau kekurangan tenaga kerja (pekerja) berdasarkan beban 

kerja yang ada. 

(3) .  Bagairnana perusahaan tersebut dapat rnenggunakan tenaga kerja 

(pekerja) secara lebih efisien sehingga terjadi keseirnbangan proses 

produksi. 

1.3. Tujuan Studi 

Studi ini bertujuan untuk : 

(1 ). Menyusun daftar kernarnpuan kerja tenaga kerja (pekerja) pabr ik 

k a y u  lapis ( sem i  automat ic)  yang dapat  d ipergunakan sebagai  

standar dalarn perencanaan tenaga kerja. 

(2) .  Mernberikan garnbaran pada bagian Pengernbangan Surnberdaya 

Manusia (PSDM) dan bagian produksi tentang terjadinya kelebihan 

atau kekurangan penggunaan tenaga kerja sesuai dengan standar 

kernarnpuan kerja dan beban kerja yang ada. 

(3 ) .  Menganalis~s keseirnbangan penggunaan tenaga kerja dan jam kerja 

agar proses produksi seirnbang. 



1.4. Kegunaan Studi 

Manfaat dan hasil yang diharapkan dari s tud i  in i  adalah sebagai 

berikut : 

1.4.1 . Pemerintah. 

(1). Meningkatkan daya saing produk kayu  lapis Indonesia d i  pasar 

Internasional. 

(2). Mernperrnudah pernantauan dan pengawasan kebutuhan tenaga 

kerja pada lndustr i  kayu  lapis, berdasarkan target produksi  dan 

standar kernampuan kerja. 

1.4.2. Perusahaan. 

(1) .  Efisiensi dalam penggunaan tenaga kerja dan jam kerja. 

(21. Menekan terjadinya penurnpukan bahan baku pada masing-masing 

sub bagian produksi untuk diproses lebih lanjut dan rnernperlancar 

proses produksi. 

(3) .  Penghernatan secara rnenyeluruh dalarn sistern produksi. 

(4) .  Dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan 

tenaga kerja (man power  planning) dalam jangka panjang. 

1.4.3. Pelaksana Geladikarya. 

(1). Merupakan peluang dan kesernpatan untuk rnenghayati, rnenerap- 

kan dan rnenggunakan konsep-konsep dan ketrarnpilan yang diper- 

oleh selarna proses belajar rnengajar, dalam rnenghadapi permasa- 

lahan bisnis di dunia nyata. 



(2).  Meningkatkan kemampuan analisis yang berkaitan dengan Mana- 

jemen Sumberdaya Manusia dan khususnya tentang perencanaan 

tenaga kerja. 

(3). Dapat memberikan gagasan secara konseptual bagaimana rnenyu- 

sun keseimbangan penggunaan tenaga kerja, sehingga dapat 

meningkatkan efisiensi dan kontinuitas produksi. 




