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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Suatu kesenjangan antara penawaran dengan permintaan sumber daya 

manusia dalam sebuah perusahaan atau organisasi menjadi suatu hal yang perlu 

diperhatiakan dalam pengambilan keputusan manajemen tingkat atas. Dalam 

sebuah perusahaan atau organisasi, segala aktifitas akan saling terkait dan 

berkesinambungan antara atasan dengan bawahan. Ketidakpastian-ketidakpastian 

di masa yang akan datang menjadi sebuah rangkaian roda yang akan terus 

berputar yang bisa saja menggilas atau  bahkan membawa perusahaan atau 

organisasi ke arah yang lebih baik. 

Dari rangkaian-rangkaian ketidakpastian tersebut, diperlukan suatu 

pemikiran atau upaya untuk menurunkan berbagai ketidakpastian tersebut. Salah 

satunya dengan melakukan perencanaan strategis untuk merumuskan masalah 

kesenjangan antara penawaran dengan permintaan sumber daya manusia dalam 

sebuah perusahaan atau organisasi. Dalam hal ini perencanaan sumber daya 

manusia digunakan sebagai cara untuk mengantisipasi ketidakpastian pada masa 

yang akan datang. 

Strategi sumber daya manusia adalah alat yang digunakan untuk membantu 

organisasi untuk mengantispasi dan mengatur penawaran dan permintaan sumber 

daya manusia. Strategi sumber daya manusia memberikan arah secara keseluruhan 

mengenai bagaiman kegiatan sumber daya manusia akan dikembangkan dan 

dikelola. Akhirnya, perencanaan sumber daya manusia yang spesifik 

 



2 
 

dikembangkan untuk memberikan arah yang lebih spesifik bagi manajemen 

sumber daya manusia (Mathis dan Jackson, 2001:53). Sumber daya manusia 

dijadikan sebagai subjek yang aktif serta memiliki perilaku dan perasaan sehingga 

tidak mudah untuk diubah atau pun dimanipulasi layaknya sebuah objek pasif. 

Tingkah laku antara individu satu dengan yang lainnya tidak bisa diramalkan 

secara pasti, namun berbagai kecenderungan kemungkinan tingkah laku dapat 

diramalkan dengan analisis informasi tentang individu atau sumber daya manusia 

tersebut. 

Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses bagaimana memenuhi 

kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa datang bagi sebuah organisasi. Dalam 

memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini, maka proses perencanaan sumber daya 

manusia berarti usaha untuk mengisi/menutup kekurangan tenaga kerja baik 

secara kuantitas maupun kualitas. Sedangkan dalam memenuhi kebutuhan tenaga 

kerja di masa datang, perencanaan sumber daya manusia lebih menekankan 

adanya usaha peramalan (forecasting) mengenai ketersediaan tenaga kerja yang 

didasarkan pada kebutuhan sesuai dengan rencana bisnis di masa datang. Dengan 

kata lain, tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah untuk mempergunakan 

sumber daya manusia seefektif mungkin agar memiliki sejumlah pekerja yang 

memenuhi persyaratan/kualifikasi dalam mengisi posisi yang kosong kapanpun 

dan apapun posisi tersebut (Sunarta, 2011:5). 

Di dalam perencanaan tenaga kerja, yang mungkin merupakan sumber 

organisasi yang paling mahal, khususnya dalam industri-industri yang padat 

karya, pertimbangan-pertimbangan produktivitas dan penggunaan tenaga kerja 
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secara paling efisien merupakan bagian dari rencana tenaga kerja manapun, 

khususnya bagi teknologi informasi. Perencanaan tenaga kerja sebagai suatu cara 

untuk mencoba menetapkan keperluan tenaga kerja untuk suatu periode tertentu 

baik secara kualitas maupun kuantitas dengan cara-cara tertentu (Umar, 2003:4). 

Mengantisipasi kebutuhan sumber daya manusia di masa depan serta 

perencanaan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia tersebut merupakan 

bagian dalam perencanaan sumber daya manusia yang meliputi pencapaian tujuan 

dan implementasi program-program. Dalam perkembangannya, perencanaan 

sumber daya manusia juga meliputi pengumpulan data yang dapat digunakan 

untuk mengevaluasi keefektivan program-program yang sedang berjalan dan 

memberikan informasi kepada perencanaan bagi pemenuhan kebutuhan untuk 

revisi peramalan dan program pada saat diperlukan (Bakar, 2011:3). 

Perencanaan sumber daya manusia merupakan satu paket kegiatan sumber 

daya manusia yang terdiri dari analisis pekerjaan, rekrutmen dan seleksi yang 

harus mampu menghindari kekeliruan dalam bentuk mempekerjakan pekerja yang 

seharusnya ditolak atau sebaliknya mempekerjakan sumber daya manusia yang 

seharusnya diterima. Perencanaan sumber daya manusia harus mampu 

memberikan pedoman mengenai persyaratan dalam pengadaan dan 

pengembangan sumber daya manusia yang seharusnya dipekerjakan di lingkungan 

sebuah organisasi atau perusahaan (Nawawi, 2005:104). 

Pada dasarnya kualitas kinerja sumber daya manusia dalam suatu 

perusahaan perlu diperhatikan demi menunjang kelangsungan produktivitas 

perusahaan. Dalam upaya meningkatkan dan menjaga kualitas sumber daya 
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manusia yang tersedia dalam perusahaan maka diperlukan langkah-langkah yang 

kemungkinan tingkah laku dapat diramalkan dengan analisis informasi tentang 

individu atau sumber daya manusia tersebut. 

Seiring perkembangan jaman yang semakin kompetitif dalam pengetahuan 

dan wawasan dalam suatu bidang pekerjaan, maka diperlukan sumber daya 

manusia yang mampu berkompetensi dan berkualitas dalam tercapainya tujuan 

perusahaan. Pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu langkah 

dalam upaya meningkatkan kualitas karyawan. Pelatihan dan pengembangan 

sumber daya manusia diharapkan mampu memberikan dampak yang baik bagi 

karyawan maupun perusahaan di masa yang akan datang. Kualitas karyawan yang 

baik dapat berupa kemampuan dan kinerjanya dalam melakukan pekerjaan atau 

tugasnya. 

Pengembangan sumber daya manusia dipandang sebagai peningkatan 

kualitas sumber daya manusia melalui program-program pelatihan dan 

pendidikan. Apa yang dapat dijelaskan dari pengembangan sumber daya manusia 

adalah tentang developmental practice dan membutuhkan kolaborasi dengan 

program-program manajemen sumber daya manusia untuk mencapai hasil yang 

diinginkan. Pelatihan membantu karyawan dalam memahami suatu pengetahuan 

praktis dan penerapannya, guna meningkatkan keterampilan, kecakapan, dan sikap 

yang diperlukan oleh organisasi dalam usaha mencapai tujuan (Sutrisno, 

2009:62). 

Dalam pelatihan diciptakan suatu lingkungan dimana para karyawan dapat 

memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan dan 
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perilaku yang spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan. Dalam pelatihan 

diberikan instruksi untuk mengembangkan keahlian-keahlian yang dapat langsung 

terpakai  dalam pekerjaan. Jika seseorang ingin melakukan pembedaan antara 

pelatihan (training) dan pengembangan (development), maka pelatihan diarahkan 

untuk membantu karyawan menunaikan pekerjaan mereka saat ini secara lebih 

baik, sedangkan pengembangan mewakili suatu investasi yang beorientasi ke 

masa depan dalam diri karyawan (Simamora, 2001:342). 

Pengembangan sumber daya manusia pada dasarnya merupakan upaya 

peningkatan kinerja bagi karyawan yang mencerminkan kompetensi karyawan 

tersebut dalam bekerja, artinya kinerja dari masing masing  karyawan dinilai dan  

diukur menurut kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, 

pengembangan sumber daya manusia juga menjadikan karyawan sebagai jaminan 

bagi organisasi atau perusahaan untuk  menjawab setiap tantangan dan setiap 

kemungkinan akan perubahan  yang  terjadi pada masa yang  akan datang 

(Rahman, 2013:2). 

Kinerja seoarang karyawan sering dikaitkan dengan tingkat tercapainya 

suatu perencanaan atau standar yang telah ditentukan sebelumnya. Kinerja yang 

lebih baik merupakan ukuran yang sangat berharga tentang seberapa baik sumber 

daya yang dipergunakan dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Tercapainya 

suatu sumber daya manusia yang baik tidak lepas dari bagaimana awal mula suatu 

perencanaan disusun untuk berjalannya suatu pekerjaan. Kinerja menjadi ukuran 

atas tercapainya sebuah tujuan perusahaan. 
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Kinerja cenderung merujuk pada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan 

tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. Jika tujuan yang diinginkan bisa tercapai dengan baik, maka kinerja 

karyawan juga dinyatakan baik dan sukses (Riva’i, 2005:309). Kinerja yaitu hasil 

kerja yang dapat dicapai oleh seseorang dalam suatu organisasi baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif, sesuai kewenangan dan tugas tanggung jawab 

masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara 

legal, tidak melanggar hokum dan sesuai dengan moral maupun etika 

(Moehariono, 2010:61). 

Ditengah persaingan perusahaan yang semakin ketat serta ditambah keadaan 

alam dan ekosistem laut yang semakin rusak, PT Permata Bahari Malindonesia 

merupakan perusahaan domestik yang masih mampu bertahan dalam 

menghasilkan produk setengah jadi yang berupa ikan kaleng. Perusahaan ini 

terletak di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi yang merupakan salah satu 

penghasil ikan terbesar di Indonesia. Pada pertengahan tahun 2010 hingga tahun 

2013 produksi ikan di laut Muncar mengalami penurunan secara drastis sehingga 

hal tersebut mengakibatkan perusahaan harus megurangi produksinya bahkan 

tidak sedikit karyawan yang berhenti bekerja. Hal ini mengakibatkan banyak 

karyawan menganggur karena perusahaan telah mengurangi produksinya. 

Beberapa karyawan memilih untuk keluar dan cari pekerjaan lain. Terlebih 

beberapa karyawan senior ikut keluar untuk mencari pekerjaan di tempat lain. 

Pada pertengahan tahun 2013 produksi ikan di laut Muncar mulai membaik 

kembali sehingga perusahaan semestinya mampu memproduksi ikan kaleng 
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kembali. Dengan melimpahnya bahan baku semestinya perusahaan dapat 

memproduksi lebih banyak dari tahun sebelumnya. Namun hal ini tidak mampu 

dilakukan karena terkendala dari beberapa karyawan  terutama karyawan baru 

kurang mencukupi baik dari kemampuan maupun pengalaman. Dengan demikian 

pada tahun 2014 kinerja sumber daya manusia yang ada pada perusahaan dinilai 

kurang mampu memenuhi kebutuhan untuk produksi di perusahaan tersebut.  

Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya kegagalan karyawan dalam 

melaksanakan tugas yang diberikan oleh perusahaan. Dalam periode tahun 2014 

jumlah kegagalan dalam bekerja dinilai masih cukup banyak terutama pada 

karyawan produksi pada bagian pemotong ikan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 

produksi pemakaian ikan PT Permata Bahari Malindonesia berikut: 

Tabel 1.1 

Data produksi pemakaian ikan PT Permata Bahari Malindonesia tahun 2014 

Sumber: Data PT Permata Bahari Malindonesia, diolah. 

Bulan 

Pemakaian Ikan  

(kg) 

Ikan yang Rusak  

(kg) 

Persentase Kerusakan  

(%) 

Sardines 

425 

(ekspor)  

Sardines 

155 

(lokal) 

Sardines 

425 

(ekspor)  

Sardines 

155 

(lokal) 

Sardines 

425 

(ekspor)  

Sardines 

155 

(lokal) 

Januari 60980 1985 329 54 0.5% 2.7% 

Pebruari 58716 1786 364 68 0.6% 3.8% 

Maret 61750 1678 335 57 0.5% 3.4% 

April 57320 1782 320 44 0.6% 2.5% 

Mei 58650 1865 406 67 0.7% 3.6% 

Juni 56935 1790 392 70 0.7% 3.9% 

Juli 57146 1765 445 69 0.8% 3.9% 

Agustus 59745 1862 452 65 0.8% 3.5% 

September 58145 1785 487 72 0.8% 4.0% 

Oktober 59760 1865 503 81 0.8% 4.3% 

November 58756 1852 498 84 0.8% 4.5% 

Desember 57416 1842 515 86 0.9% 4.7% 
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Dari data pada tabel 1.1 menjelaskan bahwa masih banyak kegagalan-

kegagalan dalam melaksanakan tugas yang dilakukan oleh karyawan. Perusahaan 

telah menentukan standar kerusakan minimal 0,5% dalam satu bulan untuk jenis 

sardines 425 sedangkan untuk jenis sardines 155 kerusakan minimal 2,5% dalam 

satu bulan dengan target produksi 50000-70000 kg/bulan untuk jenis sardines 425 

dan 1500-2000 kg/bulan untuk jenis sardines 155. Perusahaan membutuhkan 

karyawan yang mempunyai kinerja yang baik yaitu mampu menghasilkan produk 

dengan kualitas dan mutu yang sesuai dengan standar perusahaan. Karyawan 

produksi pada bagian pemotong ikan sering terjadi kesalahan yaitu pemotong 

kepala ikan sering kali tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan. 

Pemotongan yang sesuai standar perusahaan harus tepat diatas badan ikan dan 

organ dalam ikan harus ikut terbuang dengan bersih selain itu ukuran pemotongan 

harus sesuai dengan jenis produk untuk ekspor atau pun lokal. 

Kegagalan-kegagalan karyawan dalam melaksanakan tugas ini 

menyebabkan perusahaan kurang efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya. 

Standar pekerjaan diperlukan dalam menentukan target yang ingin dicapai oleh 

karyawan. Keahlian atau kemampuan karyawan akan mempengaruhi kinerjanya, 

oleh karena itu pelatihan dan pendidikan diperlukan untuk menciptakan tenaga 

kerja yang berkualitas. Selain itu peningkatan kewenangan atau tanggung jawab 

akan menjadikan karyawan lebih mandiri dan berkarakter dalam melaksanakan 

tugasnya. Tidak adanya hal-hal tersebut yang akan menyebabkan kegagalan dalam 

bekerja. 
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Berdasarkan fenomena yang ada dalam perusahaan maka penulis akan 

mengambil judul penelitian tentang “PENGARUH PERENCANAAN DAN 

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN PT PERMATA BAHARI MALINDONESIA”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka peneliti membuat rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan, pengembangan sumber daya manusia, dan kinerja 

karyawan pada PT Permata Bahari Malindonesia? 

2. Apakah perencanaan sumber daya manusia berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan? 

3. Apakah pengembangan sumber daya manusia berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan, pengembangan sumber daya manusia 

dan kinerja karyawan PT Permata Bahari Malindonesia. 

2. Untuk menguji pengaruh perencanaan sumber daya manusia terhadap 

kinerja karyawan. 

3. Untuk menguji pengaruh  pengembangan sumber daya manusia terhadap 

kinerja karyawan. 

 

 



10 
 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka beberapa 

manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan: 

Perusahaan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai masukan, 

informasi tambahan, serta bahan pertimbangan dan evaluasi oleh 

perusahaan dalam mengambil kebijakan-kebijakan, sikap, serta mengambil 

keputusan khususnya dalam masalah yang berkaitan dengan perencanaan 

dan pengembangan sumber daya manusia. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya: 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi tambahan untuk melengkapi 

serta bahan pertimbangan dalam menulis penelitian khususnya yang 

berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. 

E. Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam ruang lingkup permasalahan tidak terlalu meluas 

dan tidak terarah, maka penulis membatasi persoalan variabel penelitian sebagai 

berikut: 

1. Perencanaan sumber daya manusia ditinjau dari informasi tentang job 

analysis,job description, job specification, job evaluation, job enrichment, 

job enlargement, dan work simplification (Hasibuan, 2009). 

2. Pengembangan sumber daya manusia ditinjau dari identifikasi kebutuhan, 

pelatih (instruktur), peserta pelatihan/pendidikan, materi 

pelatihan/pendidikan, dan metode pelatihan/pendidikan (Riva’i, 2004). 

 


