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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sumber daya manusia adalah jantung perusahaan, karena tanpa 

didukung produktivitas sumber daya manusia yang baik maka perusahaan 

mustahil dapat menjalankan semua fungsi perusahaan secara efektif dan efesien. 

Mesin adalah alat dan berkontribusi dalam produktivitas karyawan, tetapi mesin 

tidak akan berarti tanpa karyawan yang akan menggerakannya untuk 

menciptakan output perusahaan. Pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan 

untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari 

rencana yang telah ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal 

waktu yang telah ditentukan atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai 

dengan yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut dibutuhkan sebuah 

desain sistem pengukuran SDM yang dapat merumuskan strategi, sistem 

perencanaan strategi, dan penyusunan program strategi berupa penjabaran visi 

dan misi yang akan dicapai.  

PT. Mitra Kemas Paperindo adalah perusahaan yang bergerak di 

bidang industri pembuatan kemasan produk dengan hasil produk seperti kardus 

untuk elektronik, kardus alat musik dan kardus produk-produk mebel. PT. Mitra 

Kemas Paperindo adalah perusahaan yang ingin memenangi persaingan dan 

ingin merenggut pangsa pasar yang lebih besar lagi baik didalam negri dan 

bukan tidak mungkin nantinya diluar negri. Berdasarkan pengamatan yang telah 

dilakukan di PT. Mitra Kemas Paperindo memiliki permasalahan belum 

terdapatnya sistem pengukuran kinerja yang mampu mendukung peranan sumber 

daya manusia terhadap strategi perusahaan. Pengukuran kinerja yang ada di PT. 

Mitra Kemas Paperindo masih dilakukan dengan mengunakan penilaian dari 

atasan, penilaian yang dilakukan berdasarkan pendapat pribadi sehinga sulit 

untuk dijadikan tolak ukur. Hal ini dapat berpengaruh terhadap perusahaan 
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dikarenakan perusahaan tidak berusaha untuk memperbaiki kinerja karyawannya 

dan tetap pada kondisi yang sama secara terus menerus. 

Berdasarkan uraian-uraian diatas perusahaan PT. Mitra Kemas 

Paperindo memerlukan suatu pengukuran kinerja sumber daya manusia dengan 

menggunakn metode Human Resource Scorecard  dalam rangka memeperbaiki 

dan meningkatakan kinerja sumber daya manusia 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 perusahaan. 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 scorecard yang dapat diukur 

kontribusinya. Keduanya menggambarkan hubungan sebab (leading /intangible) 

dan akibat (langging /tanggible), yang kuncinya adalah disatu sisi ingin 

menggabarkan manusia dengan segala potensinya, dan disisi lain ada 

kontribusinya yang bisa diberikan dalam pencapainnya sasaran perusahaan.  

1.2.Rumusan Masalah 

                 Dari latar belakang dan kondisi perusahaan yang dijadikan obyek 

penelitian, maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah “Bagaimana 

melakukan perancangan sistem pengukuran kinerja sumber daya manusia 

menggunakan metode Human recource scorecard dan  objective matriks 

(OMAX)” 

1.3.Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini 

adalah: 

1. Mengidentifikasi dan memunculkan faktor yang berpengaruh pada kinerja 

sumber daya manusia (SDM) PT. Mitra Kemas Paperindo. 
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2. Merancang sistem pengukuran kinerja dengan pendekatan Human recource 

scorecard. 

3. Melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja dengan metode Human recource 

scorecard dan OMAX. 

4. Memberikan usulan perbaikan tingkat kinerja terhadap sumber daya manusia 

di PT. Mitra Kemas Paperindo sebagai evaluasi kinerja sampai berkelanjutan. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Secara Ilmiah 

Dapat mengembangkan ilmu yang berhubungan dengan pengukuran kinerja 

sumber daya manusia dengan Human recource scorecard dan OMAX. 

2. Secara Aplikasi 

Dapat mengaplikasikan dengan pengukuran kinerja sumber daya manusia 

dengan Human recource scorecard dan OMAX terhadap objek yang diteliti. 

1.5. Batasan Masalah dan Asumsi 

Agar peneletian menjadi lebih terarah dan memberikan kesimpulan 

yang lebih baik, maka ruang lingkup penelitian harus dibatasi. Beberapa batasan 

dan asumsi dari penelitian ini, Adapun batasan masalah yang digunakan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dari konteks ruang penelitian hanya dilakukan di PT. Mitra Kemas Paperindo. 

2. Kajian penelitian lebih ditekankan dalam memberikan usulan perbaikan yang 

diperkirakan dapat memberikan kontribusi kepeda perusahaan dengan  

meggunakan metode Human recource scorecard  untuk menghasilkan 

penilaian kinerja karyawan dan tidak sampai pada implementasinya. 

3. Penelitian hanya menampilkan beberapa alternatif usulan perbaikan tingkat 

kinerja, tidak memilih salah satu alternatif usulan perbaikan hingga 

penerapannya terhadap sistem yang diamati. 
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Adapun asumsi-asumsi yang digunakan dalam penelitian ini, antara 

lain:  

1. Kondisi perusahaan dan kebijakan di PT. Mitra Kemas Paperindo tidak 

berubah selama penelitian dilakukan. 

2. Struktur organisasi dan kondisi karyawan di PT. Mitra Kemas Paperindo tidak 

berubah selama penelitian dilakukan. 

3. Dalam melakukan pengukuran, responden tidak dipengaruhi oleh pihak lain. 

sedang dilakukan ini agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada serta 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

 

 


