
 

1 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sumber daya manusia merupakan sebutan bagi individu atau sekelompok 

individu di dalam sebuah organisasi. Sedangkan manajemen merupakan sistem 

pengelolaan sebuah organisasi, artinya apabila dijadikan sebuah definisi secara 

kesatuan, manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai sistem 

pengelolaan sumber daya manusia. Yuniarsih dan Suwatno (2013) menyatakan 

bahwa, manajemen sumber daya manusia adalah serangkaian kegiatan pengelolaan 

sumber daya manusia yang memusatkan kepada praktek dan kebijakan, serta fungsi 

– fungsi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. 

Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen penting di dalam 

sebuah organisasi, sehingga sumber daya manusia dapat dikatakan sebagai tulang 

punggung segala aktivitas dari kegiatan operasional di dalam organisasi tersebut. 

Kusdyah (2008) mengungkapkan alasan pentingnya peranan dari sumber daya 

manusia di dalam sebuah organisasi, di mana terdapat dua alasan dalam hal ini. 

Pertama, sumber daya manusia memengaruhi efisiensi dan efektivitas organisasi, 

sumber daya manusia merancang dan memproduksi barang dan jasa, mengawasi 

kualitas, memasarkan produk, mengalokasikan sumber daya finansial, serta 

menentukan seluruh tujuan dan strategi organisasi. Kedua, sumber daya manusia 

merupakan pengeluaran utama organisasi dalam menjalankan bisnis. 

 Di dalam menjalankan roda bisnisnya, organisasi atau perusahaan tentunya 

harus memiliki pengelolaan sumber daya manusia yang sangat baik. Pengelolaan 

atau manajemen tersebut harus mampu menjadikan sumber daya manusia yang 

berkompeten dan berkinerja baik. Sumber daya manusia atau yang pada umumnya 

disebut sebagai karyawan di setiap perusahaan merupakan aset yang sangat 

berharga bagi perusahaan. Tanpa adanya karyawan, aktivitas perusahaan tidak akan 

berjalan dengan baik.  

 Pada umumnya saat ini banyak perusahaan yang melakukan upaya untuk 

meningkatkan hasil produksi sebesar – besarnya dengan menekan biaya atau cost 

yang serendah - rendahnya. Dalam kepegawain terkadang digunakan kebijakan 

pemutusan hubungan kerja atau PHK untuk mendukung efisiensi tersebut. 

Meskipun cukup menguntungkan perusahaan, terkadang PHK dirasa sangat 

merugikan karyawan. Kerugian tersebut tidak hanya dirasakan oleh karyawan yang  

terkena PHK, melainkan juga pada karyawan yang masih bertahan di perusahaan 

tersebut. Zulhartati (2010), mengatakan kondisi ini membawa akibat yang negatif 

pada kondisi psikologis karyawan, seperti turunnya produktivitas, banyaknya 

kesalahan dalam menjalankan pekerjaan, menurunnya semangat dan minat terhadap 

pekerjaan, serta adanya perasaan cemas pada diri karyawan jika sewaktu-waktu ia 

mengalami pemutusan hubungan kerja. Kebijakan PHK pun turut berdampak 

kepada perubahan sikap karyawan di mana sikap karyawan merupakan gambaran 

dari aktifitas yang dilakukan dalam menjalani keseharian di kantor serta sebagai 

bentuk cerminan dari beberapa indikator penting yang dapat memengaruhi kinerja 

karyawan. Sikap adalah pernyataan – pernyataan evaluatif, baik yang diinginkan 

atau yang tidak diinginkan, mengenai obyek, orang atau peristiwa (Robbins 2001). 

Tipe – tipe sikap  menurut Robbins (2001) adalah kepuasan kerja dan keterlibatan 
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pada organisasi. Sementara pada kasus di perusahaan melibatkan variabel yang 

lebih kompleks, yaitu kinerja, beban kerja, motivasi kerja, budaya organisasi, dan 

kepuasan kerja karyawan. PT XYZ merupakan konsultan lingkungan yang bergerak 

di bidang pengurusan izin lingkungan dan telah berdiri selama 28 tahun. Selama 

berbisnis PT XYZ telah dipercaya oleh beberapa perusahaan nasional maupun 

internasional.  

Beberapa bulan terakhir dengan alasan efisiensi dan efektivitas perusahaan, 

PT XYZ melakukan perampingan karyawan dengan  mengurangi jumlah karyawan 

mereka. Pemutusan hubungan kerja dilakukan agar biaya yang dikeluarkan 
perusahaan tidak terlalu besar. Alasan ini dilakukan karena pada tahun 2017 nilai 

proyek yang didapat oleh PT XYZ tidak terlalu besar dibandingkan tahun – tahun 

sebelumnya.  

 

 
Sumber : PT XYZ (2017) 

Gambar 1  Grafik Jumlah Proyek dan Omzet Perusahaan 2015-2017 

 

Berdasarkan grafik di atas adanya tren negatif yang terlihat dari penurunan 

proyek dan omzet dari perusahaan di tiga tahun terakhir. Tahun 2015 ke 2016 terjadi 

kenaikan proyek dan nilai omzet perusahaan, maka dari itu PT XYZ menambah 

jumlah karyawan yang semula berjumlah 31 menjadi 50 karyawan. Namun pada 

2016 ke 2017 terjadi penurunan proyek dan omzet perusahaan yang semula sebesar 

5.341.639.721 menjadi 2.809.501.376, sehingga jumlah karyawan pun dikurangi 

menjadi hanya 30 karyawan saja, yang sebelumnya berjumlah 50 karyawan. 

Penurunan tersebut diduga akibat kinerja perusahaan yang tidak sesuai 

harapan klien. Pada dasarnya kinerja perusahaan itu bersumber dari kinerja 

karyawannya. Anggita (2012) menyatakan bahwa dilihat dari kualitas, 

permasalahan kinerja sangat berpengaruh terhadap perusahaan, di mana kualitas 

kerja yang baik maka akan menghasilkan kinerja perusahaan yang baik pula. 

Sedangkan Husnawati (2006) menyatakan bahwa kualitas sebagai faktor yang 

memiliki pengaruh langsung terhadap prestasi kerja. Kualitas kerja yang rendah 

akan mengakibatkan produktivitas menurun, sebaliknya jika kualitas kerja tinggi 

maka produktivitas akan meningkat. Berkembang atau tidaknya suatu perusahaan 

dapat dilihat dari seberapa besar kinerja karyawan yang bekerja di perusahaan 

tersebut. 

Setiap perusahaan memiliki cara sendiri untuk melakukan penilaian kinerja 

karyawan. Namun pada umumnya baik atau buruknya kinerja karyawan diukur oleh 
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evaluasi kinerja karyawan. Berikut ini merupakan hasil evaluasi kinerja karyawan 

PT. XYZ rentang tahun 2015 – 2017. 

 

Tabel 1  Evaluasi Kinerja Karyawan PT XYZ 2015-2017 

Indikator 
Tahun 

2015 % 2016 % 2017 % 

Sangat buruk 2 6.45 3 6 5 16.67 

Buruk 4 12.90 16 32 13 43.33 

Cukup 10 32.26 19 38 7 23.33 

Baik 14 45.16 11 22 4 13.33 

Istimewa 1 3.23 1 2 1 3.33 

Total 31 100 50 100 30 100 

Sumber:  PT XYZ (2017) 

 

Dalam peraturan perusahaan PT. XYZ, disebutkan bahwa target perusahaan 

dalam penilaian kinerja adalah 70% karyawan harus memiliki rentang nilai baik, 

sementara dalam beberapa tahun ini, target tersebut tidak tercapai. Bisa dikatakan 

bahwa buruknya kinerja perusahaan disebabkan oleh buruknya kinerja karyawan 

PT. XYZ itu sendiri 

Proses pemutusan hubungan kerja tentunya tidak dilakukan dengan 

sembarangan, proses tersebut dilakukan dengan pertimbangan yang matang. 

Perusahaan tidak secara acak memilih karyawan yang akan dikenai pemutusan 

hubungan kerja, melainkan dengan melihat beberapa indikator dari PT XYZ. 

Adapun beberapa indikator karyawan tersebut adalah : 

a. Sering absen tanpa alasan 

b. Tidak mencapai target yang ditentukan oleh perusahaan 

c. Melakukan tindakan yang melanggar hukum 

d. Melanggar peraturan perusahaan 

Pada mulanya PT XYZ memiliki karyawan sebesar 50 orang, tetapi karena 

kinerjanya yang tidak maksimal, perusahaan melakukan tindakan pemutusan 

hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja adalah tindakan terakhir yang 

sebaiknya dilakukan perusahaan, untuk menjaga eksistensi perusahaan. Pemutusan 

hubungan kerja yang dilakukan PT. XYZ tersebut memberikan dampak kepada 

perubahan sikap para karyawannya. Sikap karyawan merupakan faktor penting 

dalam memberikan kontribusi pada produktivitas dan pengenalan motivasi tinggi 

di praktek manajemen (Shadur et al. 2003). Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisa perubahan sikap karyawan sebelum dan sesudah adanya isu PHK. 

 

 

Perumusan Masalah 

 

Jumlah karyawan PT XYZ pada tahun 2015 adalah 31 orang, tetapi pada 

tahun 2016 terjadi penambahan divisi dan peningkatan jumlah karyawan yang 

cukup tinggi sekitar 60% menjadi 50 orang dan kembali menurun secara drastis 

sekitar 40% di tahun 2017. Fluktuasi total pegawai di PT XYZ dikarenakan pada 

tahun 2016 perusahaan ingin meningkatkan omset perusahaan melalui link dan 

kemampuan dari perekrutan karyawan baru. Hal itu terbukti dari banyaknya proyek 

yang didapatkan perusahaan pada tahun 2016 sampai pertengahan tahun 2017.  
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Pada tahun 2017, terjadi penurunan jumlah proyek dan omzet dari PT XYZ. 

Di mana hal ini diduga akibat kinerja perusahaan yang bersumber dari kinerja 

karyawan yang tidak sesuai dengan target dan harapan dari klien. Atas dasar 

tersebut perusahaan mulai mengevaluasi hasil kinerja satu persatu karyawannya. 

Pada pertengahan tahun 2017 perusahaan mengambil kebijakan untuk melakukan 

pemutusan hubungan kerja, di mana kebijakan tersebut berdampak besar terhadap 

perubahan sikap karyawan.  

Sikap karyawan tersebut dapat dilihat dari beberapa variabel, seperti kinerja 

karyawan, beban kerja, motivasi kerja, budaya organisasi, dan kepuasan kerja 

karyawan. Atas dasar tersebut disusun beberapa pertanyaan terkait dengan 

permasalahan penelitian. Adapun di antaranya: 

1. Bagaimana perbedaan kinerja pada karyawan sebelum dan sesudah kebijakan 

pemutusan hubungan kerja di PT XYZ? 

2. Bagaimana perbedaan beban kerja pada karyawan sebelum dan sesudah 

kebijakan pemutusan hubungan kerja di PT XYZ? 

3. Bagaimana perbedaan motivasi pada karyawan sebelum dan sesudah kebijakan 

pemutusan hubungan kerja di PT XYZ? 

4. Bagaimana perbedaan budaya organisasi sebelum dan sesudah kebijakan 

pemutusan hubungan kerja di PT XYZ? 

5. Bagaimana perbedaan kepuasan kerja karyawan sebelum dan sesudah 

kebijakan pemutusan hubungan kerja di PT XYZ? 

 
 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis perbedaan kinerja pada karyawan sebelum dan sesudah 

kebijakan pemutusan hubungan kerja di PT XYZ 

2. Menganalisis perbedaan beban kerja pada karyawan sebelum dan sesudah 

kebijakan pemutusan hubungan kerja di PT XYZ 

3. Menganalisis perbedaan motivasi pada karyawan sebelum dan sesudah 

kebijakan pemutusan hubungan kerja di PT XYZ 

4. Menganalisis perbedaan budaya organisasi sebelum dan sesudah kebijakan 

pemutusan hubungan kerja di PT XYZ 

5. Menganalisis perbedaan kepuasan kerja karyawan sebelum dan sesudah 

kebijakan pemutusan hubungan kerja di PT XYZ 

 
 

Manfaat Penelitian 

  

Manfaat penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat praktis 

Manfaat praktis pada penelitian ini ditujukan sebagai gambaran perusahaan 

dalam mengeluaran kebijakan di saat kondisi kritis, khususnya agar dapat 

mempertahankan kinerja karyawan di masa depan. Dalam penelitian ini 

diberikan gambaran dampak atas kebijakan pemutusan hubungan kerja pada 

karyawan. 

2. Manfaat teoritis 
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Penelitian ini bertujuan sebagai gambaran mengenai pengelolaan sumberdaya 

manusia khususnya dalam kebijakan pemutusan hubungan kerja. Selain itu, 

untuk mengkaji dampaknya terhadap indikator sumber daya manusia.  

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian ini membahas mengenai isu PHK yang terjadi di PT XYZ, yang 

terkait variabel kinerja karyawan, beban kerja, motivasi kerja,  budaya organisasi, 

dan kepuasan karyawan. Penelitian dan pengumpulan data dilaksanakan pada bulan 

Agustus 2018 hingga Januari 2019 dengan menggunakan objek sebanyak 30 orang. 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Pemutusan Hubungan Kerja 

Pada dasarnya pemutusan hubungan kerja merupakan tindakan yang sebisa 

mungkin harus dihindarkan, akan tetapi pengalaman menunjukan bahwa pemutusan 

hubungan kerja sering tidak terelakan. Hasibuan (2001) menyatakan bahwa 

pemutusan hubungan kerja adalah berhentinya individu sebagai anggota sebuah 

organisasi yang disertai pemberian imbalan keuangan oleh organisasi yang 

bersangkutan. Imbalan keuangan merupakan salah satu hak yang wajib ditunaikan 

oleh perusahaan. Menurut Wahyuni (2009) dalam tesisnya, hak atas pekerjaan 

merupakan salah satu dari hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, 

dihormati, dan dijamin penegakannya. Artinya sebuah hak akan melekat bagi 

karyawan dan harus dituntaskan oleh perusahaan. 

Selain berbicara mengenai hak di dalam pemutusan hubungan kerja, dalam 

teori manajemen sumber daya manusia, pemutusan hubungan kerja akan 

berdampak kepada turnover karyawan. Turnover karyawan yang tinggi memang 

merupakan masalah klasik yang sudah dihadapi para pengusaha sejak era revolusi 

industri. Kondisi lingkungan kerja yang buruk, upah yang terlalu rendah, jam kerja 

melewati batas serta tidak adanya jaminan sosial merupakan penyebab utama 

timbulnya turnover tinggi pada waktu itu. Menurut Mathis dan Jackson (2006), 

turnover dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis seperti berdasarkan 

kesediaan karyawan, tingkat fungsionalnya, dan bentuk pengendalian. 

Pemutusan hubungan kerja didefinisikan sebagai berhentinya hubungan kerja 

secara permanen antara perusahaan dengan karyawannya, sebagai perpisahan 

antara perusahaan dan pekerja, perpindahan tenaga kerja dari dan ke perusahaan 

lainnya atau berhentinya karyawan dari perusahaan yang mengupahnya dengan 

berbagai alasan (Kuncoro 2009). Terjadinya pemutusan hubungan kerja merupakan 

suatu hal yang tidak dikehendaki oleh perusahaan, karena perusahaan akan 

mengalami kerugian. Pemutusan hubungan kerja yang terjadi akan merugikan 

perusahaan baik dari segi biaya, sumber daya, maupun motivasi karyawan. 

Pemutusan hubungan kerja yang terjadi menyebabkan perusahaan kehilangan 

tenaga kerja yang menyebabkan perusahaan harus merekrut tenaga kerja baru. 

Menurut Meier (1995), faktor-faktor yang memengaruhi Pemutusan 

Hubungan Kerja yaitu: 

 




