
A. Latar Belakang 

Setiap perusahaan/organisasi berusaha untuk mencapai 

sasarannya dalam bentuk kemampulabaan yang optimal agar 

perusahaan dapat bertahan dan dapat mengembangkan usahanya. 

Guna keperluan tersebut, peran manajemen sangat menentukan 

yakni dalam ha1 mengalokasikan secara efektif sumberdaya 

yang dipunyai perusahaan, seperti modal, manusia, bahan 

baku, dan teknologi. 

Berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya perusahaan 

tersebut, maka sumberdaya manusia merupakan salah satu 

faktor penentu terhadap efektifitas dari pemakaian 

keseluruhan sumberdaya perusahaan. Hal ini sesuai denqan 

batasan manajemen (Stoner dan Freeman, 1992), bahwa 

manajemen merupakan seni untuk melaksanakan atau mencapai 

hasil suatu pekerjaan melalui orang-orang. Dengan demikian, 

kegiatan manajemen yanq terutama di perusahaan adalah 

mengelola sumberdaya manusia, bukan material atau finansial 

(Handoko, 1993). 

Salah satu cabang ilmu manajemen adalah manajemen 

sumberdaya manusia (MSDM). Cabang ilmu manajemen tersebut 

merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan rekruit- 

men, penempatan, pelatihan, dan pengembangan sumberdaya 

manusia yang ada didalam perusahaan. Dengan demikian, 

manajemen sumberdaya manusia mempunyai fungsi strategis di 



dalam pencapaian kinerja tenaga kerja yang optimal, yang 

pada gilirannya akan menentukan efektifitas pemanfaatan 

keseluruhan sumberdaya dan pencapaian sasaran perusahaan. 

PT. Moenaputra Nusantara merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang produksi, distribusi, eksportir buah- 

buahan dan sayuran segar khususnya buah melon dan semangka. 

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam agribisnis, khususnya 

dalam bisnis hortikultura, PT. Moenaputra Nusantara dituntut 

menyampaikan barang ke pasar/konsumen dengan cepat dan dalam 

kondisi yang masih segar, sehingga kualitasnya tetap 

terjaga. Untuk itu ketersediaan sumberdaya manusia yang 

mempunyai kemampuan yang memadai sangat esensial bagi 

perusahaan. 

Untuk mencapai target produksi yang telah ditetapkan, 

harus ada keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah 

tenaga kerj a. Diduga pada saat ini kondisi keseimbangan 

tersebut tidak terjadi di PT. Moenaputra Nusantara sehingga 

efektivitas penggunaan tenaga kerja relatif rendah. 

Ketidakseimbangan beban kerja dengan jumlah tenaga kerja 

yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa ha1 diantaranya: 

1. Belum adanya data kemampuan kerja (prestasi kerja) yang 

berfungsi sebagai standar dalam perencanaan tenaga kerja 

oleh bagian pengembangan sumberdaya manusia. Alokasi 

tenaga kerja selama ini menggunakan informasi dari 

banyaknya pekerjaan yang tidak tertangani. 



2. Adanya fluktuasi permintaan pasar yang sangat berpengaruh 

pada penjualan. 

3. Sistem penjualan secara job order dengan sistem informasi 

antar bagian pemasaran dengan bagian pengadaan belum 

berfungsi dengan baik, sehingga terjadi peningkatan kerja 

pada bagian tertentu. Hal ini terjadi sebagai akibat 

keragaman jenis dan standar mutu sering berubah sesuai 

dengan permintaan konsumen. Perubahan permintaan yang 

tidak disertai sistem manajemen informasi yang lancar 

antara bagian, menyebabkan terjadinya ketimpangan kerja. 

4. Jumlah tenaga kerja serta tingkat ketidakhadiran kerja 

dapat mengganggu keseimbangan dalam pelaksanaan kerja. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dalam 

studi ini dilakukan analisis efektivitas penggunaan tenaga 

kerja sebagai dasar perencanaan tenaga kerja. 

B. Perumusan thsalah 

PT. Moenaputra Nusantara sebagai perusahaan perdagangan 

buah pada saat ini menghadapi permasalahan kurang efektif- 

nya penggunaan tenaga kerja pada kelompok kerja/kelompok 

pemasaran tertentu. Kurang efektifnya penggunaan tenaga 

kerja yang ada pada kelompok kerja menyebabkan target 

penjualan tidak dapat terpenuhi. Berkaitan dengan permasa- 

lahan tersebut maka perusahaan pada saat ini menghadapi 

beberapa pertanyaan yang perlu segera mendapat alternatif 

pemecahannya, antara lain: 



1. ~agaimana tingkat efektivitas penggunaan tenaga kerja 

pada kelompok pemasaran di PT. Moenaputra Nusantara 

berdasarkan analisis efektivitas, yaitu: 

- Analisis beban kerja, 
- Analisis kemampuan kerja, 
- Analisis kebutuhan tenaga kerja, 
- Analisis waktu kerja ideal. 

2 .  Berdasarkan identifikasi potensi, apa alternatif strategi 

perencanaan tenaga kerja PT. Moenaputra Nusantara yang 

meliputi strategi umum dan strategi fungsional. 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Geladikarya merupakan studi kasus pada 

kelompok pemasaran PT. Moenaputra Nusantara Di Cabang 

Jakarta, yang pada saat ini membentuk pola kerja baru, guna 

memaksimalkan keuntungan. 

D. Tujuan Studi 

Studi ini bertujuan untuk: 

1. Menyusun daftar kemampuan kerj a tenaga ker j a (peker ja) 

setiap kelompok kerja yang dapat diqunakan sebagai 

standar dalam perencanaan tenaga kerja. 

2. Memberikan gambaran pada manajemen tentang terjadinya 

kelebihan atau kekurangan penggunaan tenaga kerja sesuai 

standar kemampuan kerja dan beban kerja yang ada. 

3. Menganalisa efektivitas penggunaan tenaga kerja dan waktu 

kerja agar kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi, serta 

tercapainya target penjualan. 



E. Kegunaan Studi 

Manfaat dan hasil yang diharapkan dari studi ini adalah 

sebagai berikut: 

e.1. Pemerintah 

- Meningkatkan daya saing produk buah-buahan khususnya 
buah lokal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 

e.2. Perusahaan 

- Efisiensi dalam penggunaan tenaga kerja dan jam kerja. 
- Menekan terjadinya pengembalianfklaim produk karena 
tidak sesuai pesanan. 

- Dapat digunakan sebagai penyusunan perencanaan tenaga 
kerja dalam jangka panjang. 

e.3. Petani 

- Dengan penelitian ini diharapkan kinerja PT. Moenaputra 
Nusantara lebih baik sehingga pada akhirnya dapat 

membantu penyaluran pemasaran petani buah-buahan dan 

meningkatkan pendapatannya. 

e.4. Pelaksana Geladikarya 

- Merupakan peluang dan kesempatan untuk menghayati, 
menerapkan dan menggunakan konsep - konsep dan 
ketrampilan yang diperoleh selama proses belajar dan 

mengajar, dalam menghadapi permasalahan di dunia bisnis 

nyata. 

- Berusaha memberikan sumbangan pemikiran kepada 
Manajemen Perusahaan berkaitan dengan Manajemen Sumber- 

daya Manusia dan khususnya perencanaan tenaga kerja. 




