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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perhatian terhadap sumber daya manusia sebagai salah faktor produksi 

utama bagi kebanyakan perusahaan sering dinomor-duakan dibandingkan dengan 

faktor-faktor produksi yang lain seperti modal, teknologi, dan uang. Banyak para 

pemimpin perusahaan kurang menyadari bahwa keuntungan yang diperoleh 

sebenernya berasal dari sumber daya manusia, hal ini menunjukan bahwa Sumber 

Daya Manusia mempunyai peran utama merupakan kunci pokok yang harus 

diperhatikan dengan segala kebutuhannya. PT. Angkasa Pura Logistik merupakan 

perusahaan logistik yang memiliki cakupan pengiriman yang luas dari timur 

hingga ke barat Indonesia dan Internasional melalui darat, udara, dan air. PT. 

Angkasa Pura Logistik (APLog) berfungsi sebagai Strategic Business Unit (SBU) 

yang bergerak dalam bidang logistik, pengiriman barang dan agen diatur untuk 

mendukung operasi bandara, peningkatkan layanan pelanggan dan keselamatan 

penerbangan. 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan di PT. Angkasa Pura 

Logistik memiliki permasalahan dimana belum terdapatnya sistem pengukuran 

kinerja yang mampu mendukung peran sumber daya manusia terhadap strategik 

perusahaan. Pengukuran kinerja yang ada di PT. Angkasa Pura Logistik masih 

dilakukan dengan menggunakan penilaian dari atasan, penilaian yang dilakukan 

berdasarkan pendapat pribadi sehingga sulit untuk dijadikan sebagai tolak ukur. 

Hal ini dapat menyebabkan perusahaan tidak berusaha untuk memperbaiki kinerja 

karyawannya dan tetap pada kondisi yang sama secara terus menerus. 

Berdasarkan kondisi perusahaan tersebut, maka PT. Angkasa Pura 

Logistik memerlukan suatu pengukuran kinerja sumber daya manusia dengan 

menggunakan konsep Human Resources Scorecard (HRSc) dalam rangka 

memperbaiki dan meningkatkan kinerja sumber daya manusia perusahaan. 

Konsep pengukuran kinerja ini sangat penting bagi perusahaan agar dapat secara 
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efektif mengelola tanggung jawab yang strategi untuk meghadapi persaingan 

dimasa mendatang sehingga tercapai visi dan misi perusahaan. HR Scorecard 

dapat menjadi alat bantu bagi manajer sumber daya manusia untuk memastikan 

bahwa semua keputusan sumber daya manusia dapat meningkatkan daya saing 

perusahaan. 

 

1.2. Rumusan Permasalahan  

Rumusan masalah pada penelitian di perusahaan ini 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 Penelitian  

1. Melakukan identifikasi Faktor yang berpengaruh pada kinerja Sumber 

Daya Manusia (SDM) PT. Angkasa Pura Logistik (APLog) Surabaya 

2. Merancang sistem Pengukuran Kinerja dengan pendekatan Human 

Resources Scorecard 

3. Melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja untuk mendapatkan perbaikan 

dan kinerja secara berkelanjutan 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian, antara lain:  

1. Secara Ilmiah  

Dapat mengembangkan ilmu yang berhubungan dengan pengukuran 

kinerja sumber daya manusia dengan Human Resources Scorecard dan 

OMAX. 

2. Secara Aplikasi  

Dapat mengaplikasikan dengan pengukuran kinerja sumber daya manusia 

dengan Human Resources Scorecard dan OMAX  terhadap objek yang 

diteliti.  
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1.5. Batasan dan Asumsi Penelitian  

Adapun batasan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah:  

1. Dari konteks ruang penelitian hanya dilakukan di PT. Angkasa Pura 

Logistik (APLog) Surabaya 

2. Kajian penelitian lebih ditekankan dalam memberikan usulan perbaikan 

yang di perkirakan dapat memberi kontribusi kepada Bandara Juanda, 

dengan menggunakan metode Human Resources Scorecard untuk   

menghasilkan penilaian kinerja karyawan dan tidak sampai pada 

implementasinya. 

3. Penilitian hanya menampilkan beberapa alternatif usulan perbaikan tingkat 

kinerja, tidak memilih salah satu alternatif usulan perbaikan hingga 

penerapannya terhadap sistem yang diamati. 

4. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan data instansi pada tahun 

2015. 

 Adapun asumsi-asumsi yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:  

1. Kondisi pelayanan PT. Angakasa Pura Logistik (APLog) Surabaya tidak 

berubah selama  penelitian dilakukan.  

2. Struktur organisasi dan kondisi pegawai PT. Angkasa Pura Logistik 

(APLog) Surabaya tidak berubah selama penelitian dilakukan.  

3. Dalam melakukan pengukuran, responden tidak dipengaruhi oleh pihak 

lain. 

 

 

 

 
 


