
A. Latar Belakang 

perencanaan merupakan kegiatan inti dari manajemen dan 

dapat juga merupakan strategik manajemen yang sangat mem- 

pengaruhi kelangsungan kehidupan suatu perusahaan di masa 

yang akan datang. Perencanaan tersebut termasuk didalamnya 

perencanaan sumberdaya manusia. 

Kebutuhan perusahaan akan tenaga kerja pada masa yang akan 

datang untuk mengantisipasi perubahan dunia usaha, bukan saja 

merupakan kebutuhan secara kuantitif akan tetapi juga secara 

kualitatif. Pandangan kuno yang masih banyak dipakai oleh 

beberapa perusahaan adalah pandangan bahwa sumberdaya manusia 

merupakan biaya bukan investasi. 

Tenaga kerja merupakan salah satu sumberdaya pokok dalam 

suatu organisasi, dengan demikian keberadaannya memegang 

peranan yang penting dalam pencapaian tujuan organisasi. 

Demikian pula tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan 

organisasi baik kuantitas maupun kualitas, merupakan modal 

dasar untuk dapat menggerakkan sumberdaya yang lain seperti 

modal, mesin, peralatan dan metoda kerja untuk menghasilkan 

suatu produk. Di sisi lain pemenuhan kebutuhan tenaga kerja 

Yang sesuai dengan kuantitas dan kualitas, memerlukan peren- 

Canaan tenaga kerja yang baik dan menyeluruh guna penghematan 

Penggunaan sumberdaya secara menyeluruh pula. 

Disamping itu untuk meningkatkan daya saing perusahaan 

dalam menghadapi globalisasi perdagangan dunia, sudah 



selayaknya perusahaan berorientasi jangka panjang untuk 

rnendorong keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompeti- 

tif. salah satu peningkatan daya saing diantaranya yaitu 

rnelalui efisiensi penggunaan tenaga kerja. Penggunaan tenaga 

kerja untuk memproduksi suatu barang akan efisien jika peru- 

sahaan dapat menyusun suatu perencanaan tenaga kerja secara 

baik dan benar. Dengan demikian tenaga kerja dapat didayagu- 

nakan secara optimal sesuai dengan beban kerja, budaya dan 

peraturan ketenagakerjaan yang ada. 

PT. Wirasakti Adikulit Indonesia menyadari tentang fungsi 

dan peranan penting dari sumberdaya manusia yang dimiliki 

khususnya tenaga kerja pabriklburuh untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Akan tetapi dalam perencanaan perusahaan, peren- 

Canaan sumberdaya manusia belum dilakukan. Oleh karena itu 

bagian personalia kurang mengetahui secara teknis kebutuhan 

tenaga kerj a pabriklburuh di lapangan, dimana selama ini 

mereka hanya memanfaatkan informasi/laporan permintaan tenaga 

kerja dari bagian produksi dan juga berdasarkan pengalaman 

dari perusahaan tersebut. Sesuai dengan teori, perencanaan 

tenaga kerja merupakan suatu tahapan yang berurutan yang 

saling berhubungan dan berpedoman kepada rencana perusahaan 

secara keseluruhan. 

Disamping itu PT. Wirasakti Adikulit Indonesia juga meng- 

hadapi kondisi kurang efisiennya penggunaan tenaga kerja 

Pabrik penyamakan kulit. Gejala kurang efisien tersebut 

ditandai dengan banyaknya jam lembur yang dilakukan untuk 

memenuhi pesanan dari konsumen, ha1 ini dapat mengakibatkan 



tingginya biaya produksi yang akhirnya mengakibatkan tergang- 

gunya cash flow perusahaan. Situasi ini merupakan salah satu 

.kibat dari tidak adanya perencanaan tenaga kerja. 

perencanaan tenaga kerja merupakan serangkaian proses yang 

sangat menarik untuk dipelajari, terutama pada perusahaan 

yang sedang dan akan terus berkembang didalam meningkatkan 

efisiensi pemanfaatan sumberdaya manusia, serta untuk mening- 

katkan produktivitas tenaga kerja. Karena tanpa perencanaan 

tenaga kerja yang baik akan dapat menqakibatkan tidak jelas- 

nya berapa kebutuhan tenaga kerja dalam suatu bagian. 

sehingga ha1 tersebut dapat mempengaruhi jumlah jam lembur, 

terganggunya proses produksi serta meningkatnya biaya produk- 

si. Oleh karena itu analisis kebutuhan sumber daya manusia 

sangat diperlukan untuk dapat menentukan tingkat efisiensi 

pendayagunaan sumberdaya manusia pada perusahaan. Akan tetapi 

dikarenakan keterbatasan waktu, maka penulis membatasi diri 

untuk hanya melihat dan mencoba menelaah kondisi perusahaan 

dilihat dari kebutuhan tenaga kerja. Dalam rangka untuk 

memenuhi tujuan perusahaan dengan melihat situasi secara 

keseluruhan, yanq diarahkan pada strategi pengembangan tenaqa 

kerja sebagai bagian integral dari strategi perusahaan. 

B. Perumusan Masalah 

Bertitik tolak dari kondisi dan uraian tersebut diatas maka 

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana rencana strategis perusahaan ? 

2. Apakah Bagian Sumberdaya Manusia sudah ada pada peru- 



sahaan dan kalau belum ada mengapa? 

3 .  Bagaimana perusahaan menghadapi permasalahan dalam menghi- 

tung secara teknis kebutuhan tenaga kerja/buruh di lapan- 

gan ? 

4. Dengan kondisi pada butir 3 (tiga) maka bagaimana manajer 

produksi dapat mendayagunakan tenaga kerja secara optimal? 

5. Apakah diperlukan suatu strategi perencanaan dan pengem- 

bangan tenaga kerja sebagai bagian integral dari perusa- 

haan ?. 

C .  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan maksud penyelenggaraan geladikarya pada 

program magister manajemen sebagai persyaratan kelulusan, 

maka geladikarya ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Menginventarisasikan sumberdaya manusia yang ada berdasar- 

kan berbagai klasifikasi (pendidikan, divisi, umur). 

2. Menganalisis kebutuhan tenaga kerja yang ideal baik kuali- 

tas maupun kuantitas untuk melihat efektivitas pemanfaatan 

sumberdaya manusia. 

3. Memprakirakan kebutuhan sumberdaya manusia dimasa yang 

akan datang dalam kurun waktu 3 tahun. 

4. Merekomendasikan pemanfaatan sumberdaya manusia yang lebih 

baik. 

D. Kegunaan Studi 

Manfaat dan hasil yang diharapkan dari studi ini bagi 

Perusahaan adalah untuk meningkatkan efisiensi didalam 



pemanfaatan tenaga kerja dan menekan penumpukan bahan baku 

yang terjadi pada masing-masing sub bagian produksi untuk 

dapat diproses lebih lanjut serta memperlancar proses produk- 

si, sehingga ha1 ini dapat memberikan suatu penghernatan 

secara menyeluruh dalam sistem produksi. Sedangkan kegunaan 

bagi penulis adalah merupakan peluang dan kesempatan untuk 

menghayati, menerapkan dan mengunakan konsep-konsep dan 

ketrampilan yang diperoleh selama proses belajar mengajar 

dalam menghadapi permasalahan bisnis didunia nyata. Disamping 

meningkatkan kemampuan analisis yang berkaitan dehgan MSDM, 

khususnya tentang perencanaan tenaga kerja, serta dapat 

memberikan gagasan secara konseptual dalam upaya meningkatkan 

efisiensi dan kontinuitas produksi. 




