
BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

PT Arthawenasakti Gemilang merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

bidang industri manufaktur yaitu pembuatan kaleng dengan system make to order. 

Perusahaan ini berdiri sejak 1975, pada tahun tersebut perusahaan memproduksi 

kaleng makanan atau food can, akan tetapi seiring berjalannya waktu perusahaan 

mengalami kerugian yang cukup besar. Oleh karena itu untuk dapat bertahan 

ditengah persaingan pasar yang ada perusahaan ini memutuskan untuk 

memproduksi general can seperti kaleng cat, thinner, vernis, lem, dsb.  

Perusahaan menghadapi banyak tantangan persaingan dan lingkungan 

yang kompetitif , maka dari itu perusahaan harus mampu berkembang sesuai 

dengan kondisi dan permintaan pasar , agar dapat bertahan dan bersaing dengan 

perusahaan kaleng sejenis lainnya. Oleh karena  itu perusahaan terus berupaya 

meningkatkan kinerja dari sumber daya yang ada.  

PT Arthawenasakti Gemilang  juga terus berusaha untuk menjadi 

perusahaan professional dalam mengembangkan sistem sumber daya manusia 

secara efektif dan efisien, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta 

meningkatkan kontribusinya dalam strategi perusahaan. Untuk menghadapi 

tantangan persaingan yang ada, pihak manajemen harus dapat mengelola dan 

mengoptimalkan kinerja segala sumber daya yang dimiliki untuk dapat bertahan.  

Selama ini pengukuran hasil kinerja pada PT Arthawenasakti Gemilang 

berdasar pada job description yang dapat diukur sesuai Key Performance 



Indicator dengan membandingkan  pencapaian target yang telah ditentukan. 

Secara umum penilaian kinerja yang dilakukan berdasar pada output yang 

dihasilkan oleh setiap departemen. Belum ada upaya untuk melakukan 

pengukuran kinerja berdasar pada sumber daya manusia yang ada. Padahal jika 

diteliti lebih dalam pihak manajemen menyadari bahwa faktor utama keberhasilan 

sebuah perusahaan berasal dari kontribusi sumber daya manusia yang 

berkesinambungan  dengan  strategi perusahaan yang ada. Sedangkan 

karakteristik manusia pada dasarnya sulit dipahami, sulit dikelola, apalagi diukur. 

Sejatinya  sumber daya manusia adalah aset terpenting yang sangat powerful dan 

penuh misteri dari sebuah perusahaan. Hal inilah yang menjadikan pihak 

manajemen perusahaan membutuhkan sebuah alat untuk mengukur dan mengelola 

kontribusi dari peran sumber daya manusia dalam rangka menciptkan nilai yang 

terintegrasi untuk mencapai strategi perusahaan.  

Human resource scorecard merupakan alat ukur yang berkonsep pada 

Human Resource untuk mengetahui seberapa besar hasil kontribusi sumber daya 

manusia yang ada terhadap sebuah strategi perusahaaan. Human Resource 

Scorecard akan mengukur sumber daya manusia dengan mengkaitkan antara 

orang-strategi-kinerja untuk menghasilkan perusahaan terbaik, dan juga 

menjabarkan misi, visi dan strategi, menjadi aksi Human Resource yang dapat 

diukur kontribusinya. Keduanya menggambarkan hubungan sebab 

(leading/intangible) dan akibat (lagging/tangible), yang kuncinya adalah disatu 

sisi ingin menggambarkan manusia dengan segala potensinya, dan disisi lain ada 

kontribusi yang bisa diberikan dalam pencapaian sasaran perusahaan.  



Diharapkan dengan Human Resource Scorecard pada Departemen HRD, 

pihak manajemen akan dapat mengukur praktek-praktek manajemen sumber daya 

manusia dalam upaya mendukung pencapaian tujuan perusahaan baik tujuan 

finansial maupun non finansial guna membuktikan kontribusi sumber daya 

manusia pada implementasi strategi perusahaan. Dari permasalahan tersebut maka 

diharapkan metode pengukuran kinerja menggunakana Human Resource 

Scorecard dapat membantu menyelesaikan dan memberikan solusi perbaikan 

untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.  

 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah yang 

akan dibahas adalah : “Bagaimana merancang dan mengukur kinerja Departemen 

HRD dengan mengintegrasikan strategi sumber daya manusia terhadap tujuan 

finansial dan non finansial menggunakan empat perspektif dari konsep Human 

Resource Scorecard (Financial, Customer, Internal Business Process and 

Learning & Growth)  

 

1.3 Tujuan  

1. Melakukan perancangan sistem pengukuran kinerja Departemen HRD 

dengan Human Resource Scorecard 

2. Mengukur pencapaian kinerja KPI dengan metode Scoring System  sampai 

dihasilkan suatu Traffic Light System (TLS) 



3. Memberikan usulan perbaikan berkelanjutan  untuk tahun 2012 terhadap 

KPI yang terindikator merah dari hasil Traffic light System. 

1.4 Batasan Masalah  

Berdasarkan tujuan penelitian dan upaya pembahasan tidak terlalu luas, 

maka batasan masalahnya adalah : 

1. Ruang lingkup penelitian ini ditekankan pada perancangan pengukuran 

kinerja Departemen HRD di PT Arthawenasakti Gemilang Plant A2  

2. Penelitian tidak membahas mengenai Strategic Objectives pada level 

korporat  

3. Perancangan sistem pengukuran kinerja Departemen HRD dengan 

menggunakan data penentuan target pada tahun 2009 dan implementasi 

pengukuran kinerja Departemen HRD pada tahun 2010 – 2011  

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian ini adalah : 

1. Membuka wawasan baru bagi para praktisi SDM untuk mengendalikan 

dan mengeksplorasi kompetensi SDM 

2. Memberikan alternative pengukuran kinerja yang dapat mempengaruhi 

implementasi strategi perusahaan 

 

 

 

 



1.6 Asumsi-asumsi  

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam analisa ini adalah : 

1. Kondisi perusahaan normal, artinya tidak ada hal-hal yang menyebabkan 

kondisi lingkungan penelitian menjadi berlebihan misal ada konflik 

internal perusahaan  

2. Total karyawan berjumlah 450 orang selama penelitan berlangsung 

3. Strategi perusahaan dan kebijakan perusahaan diasumsikan tidak berubah 

 

1.7 Sistematika Penulisan  

Penulisan laporan ini disusun secara sistematis dan berurutan sehingga dapat 

diperoleh gambaran yang jelas dan terarah. Adapun sistematika penulisan adalah 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menggambarkan permasalahan yang muncul mencakup latar 

belakang penelitian, tujuan, manfaat, batasan masalah, dan asumsi yang 

digunakan dalam penyelesaian masalah. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini memaparkan berbagai tinjauan pustaka yang digunakan 

sebagai dasar dalam melaksanakan penelitian dan memecahkan 

masalah. Tinjauan pustaka diambil dari sumber-sumber pustaka dan 

informasi yang dapat dipercaya. 

 

 



BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan tahap-tahap dalam menyelesaikan permasalahan 

yang ada. Dimulai dari tahap awal survey perusahaan hingga tahap 

akhir yaitu kesimpul 

an dan saran 

BAB IV PERANCANGAN DAN PENGUKURAN KINERJA 

DEPARTEMEN HRD 

Bab ini berisi tentang pengidentifikasian kondisi perusahaan, 

perancangan  pengukuran kinerja sistem Departemen HRD dan 

implementasi pengukuran kinerja berdasarkan dari rancangan 

pengukuran sistem Departemen HRD. 

BAB V ANALISA PEMBAHASAN  

Pada bab ini, hasil skor pencapaian kinerja Departemen HRD akan 

dibahas lebih lanjut sebelum ditarik kesimpulan. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dari hasil analisa pada bab berikutnya, digunakan sebagai  

solusi dari tujuan permasalahan yang ada. Bab ini dilengkapi dengan 

saran-saran yang bersifat konstruktif berdasarkan dari penelitian yang 

telah dilakukan. 

 


