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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat dan seiring dengan 

meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, Sumber Daya 

Manusia (SDM) menjadi suatu aset organisasi atau perusahaan yang tidak tergantikan. 

Kecanggihan dan kemajuan teknologi menjadi tidak berarti jika tidak ada unsur 

manusia di dalamnya sebagai pelaksana atau pelaku dalam mengoperasikan teknologi 

tersebut. Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini tetap masih harus membutuhkan 

sumber daya manusia yang mampu mengaplikasikan teknologi tersebut kedalam 

praktek organisasi. Kualitas sumber daya manusia yang seperti apa dan dalam jumlah 

(kuantitas) berapa suatu organisasi atau perusahaan harus merekrut dan 

mempekerjakannya, perlu adanya sistem perencanaan sumber daya manusia yang baik 

dan terpercaya. 

Dengan berkembangnya bisnis perseroan dari tahun ke tahun yang cenderung 

eksponensial dan tidak lagi linear, pemenuhan manpower yang sesuai dengan 

kebutuhan baik disisi kompetensi, jumlah, kualitas dan waktu sangat berpengaruh 

terhadap pencapaian kinerja perusahaan yang berbasis proyek. Sebagai perusahaan 

yang berkembang untuk menjadi lebih baik maka strategi perusahaan dalam 

menciptakan keunggulan kompetitif menjadi faktor dominan yang harus dimiliki agar 

mampu bertahan hidup terutama dipersaingan global. Untuk menjamin pemberdayaan 

dan perencanaan sumber daya manusia agar pemenuhan manpower dapat lebih tertata, 

terukur, terprediksi, tersistemasi dan terstandarsasi, diperlukan penentuan jumlah atau 

kuantitas yang tepat pada setiap divisi dan struktur organisasi. Terdapat dua tujuan 

untuk mencapai pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien, yaitu mencapai 

tujuan perusahaan dan memenuhi tujuan manpower. Perencanaan sumber daya 

manusia merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan terselenggaranya suatu
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proyek yang meliputi jumlah, kualitas, waktu dan harga atau biaya sumber daya yang 

ditetapkan dalam proyek tersebut. 

Banyak faktor yang menentukan apakah sebuah organisasi akan berhasil, 

sumber daya manusia hanyalah salah satunya. Kemampuan bersaing, kemampuan 

untuk beradaptasi terhadap perubahan dalam pasar, dan banyak masalah lainnya yang 

terlibat. Manajemen yang efektif menentukan arah yang harus dituju organisasi, 

bagaimana cara untuk melihat apakah organisasi telah berada di jalur yang benar 

Mathis dalam Selvia 2014. 

Sampai saat ini sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting 

dalam berbagai sektor pembangunan setiap perusahaan. Di dalam perusahaan, sumber 

daya manusia harus dapat menganggarkan sejumlah dana yang cukup besar untuk 

peningkatan sumber daya manusia tersebut dalam berbagai macam caara. Beberapa 

yang harus dilakukan perusahaan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia 

yang diantaranya melalui perencanaan sumber daya manusia sehingga dapat 

mengefektifkan sumber daya manusia dengan baik, melalui inovasi yang dilakukan 

karyawan dengan cara pengembangan diri untuk dapat meningkatkann kualitas dan 

kuantitas yang diharapkan perusahaan. Menurut Mangkunegara (2005:67) dalam 

Selvia 2014, sumber daya manusia adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. 

PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang EPC (Engineering, 

Procurement, dan Construction) persinyalan kereta api. PT XYZ merupakan anak 

perusahaan BUMN PT ABC yang memiliki 5 anak perusahan salah satunya adalah PT 

XYZ. PT XYZ perusahaan satu-satunya di Indonesia yang menangani persinyalan 

kereta api. Dari hasil wawancara dengan pihak manajemen PT XYZ bahwa PT XYZ 

adalah perusahaan yang masih tergolong kecil dengan profit 25 persen dibandingkan 

dengan induknya yaitu PT ABC yang memiliki profit diatas 50 persen. Sementara itu, 

dari komposisi karyawan PT XYZ hampir sama dengan induknya  PT ABC, yakni 

sekitar 200 orang karyawan tetap dan 316 karyawan kontrak, dengan jumlah komposisi 
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karyawan yang dirasa hampir sama dari induknya PT ABC yaitu 200 orang karyawan 

tetap dan 386 orang karyawan kontrak, akan tetapi PT XYZ masih dirasa overload. 

Sementara PT XYZ memiliki target pendapatan perusahaan pada tahun 2021 akan 

mencapai 2,1 Triliun Rupiah. Oleh karena itu sangat diperlukan perencanaan sumber 

daya yang sangat tepat agar dapat mencapai target pendapatan perusahaan. 

 

Tabel 1.1 Komposisi Karyawan 

NO PERUSAHAAN 
JUMLAH KARYAWAN 

SAAT INI 

PROFIT 

PERUSAHAAN 

1 PT ABC (Persero) 586 Orang 50% 

2 PT XYZ  516 Orang 25% 

(Sumber. Data Perusahaan) 

 

Kondisi ini dirasakan oleh beberapa tim manajemen terutama tingkat manajer 

sampai dengan vice president dan pada divisi yang bertanggung jawab mengelola 

operasional dan pendapatan perusahaan (revenue generator), khususnya tim 

technology dan operational project. Kondisi ini juga tentunya berdampak kepada divisi 

Human Capital (HC) yang memiliki tugas mengelola dan menyediakan sumber daya 

manusia perusahaan, karena PT XYZ ini sebagai perusahaan yang memiliki mayoritas 

pendapatan (revenue) dari pengelolaan proyek, keberhasilannya sangat bergantung 

pada pengelolaan sumber daya manusia yang tepat. Kesesuaian beban kerja dengan 

sumber daya yang tersedia merupakan salah satu kunci tercapainya target kinerja 

perusahaan. PT XYZ juga sering kali harus melakukan percepatan proyek yang 

menyebabkan akan tingginya permintaan untuk penambahan sumber daya manusia 

untuk mengerjakan project tersebut. PT XYZ merupakan salah satu pemain utama 

dalam dunia instalasi persinyalan di Indonesia yang memiliki daya saing yang kuat 

dalam hal kualitas baik dari segi sumber daya dan teknologi, maupun juga dari segi 

harga yang kompetitif dan waktu pelaksanaan yang tepat waktu, serta merupakan satu-

satunya perusahaan yang mampu memenuhi permintaan pemerintahan Indonesia. 
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Menanggapi hal tersebut, untuk menyeimbangkan kekuatan yang dimiliki PT 

XYZ dengan peluang yang ada, maka permasalahan ini akan diteliti melalui klasifikasi 

proyek yang sesuai dengan kesulitan proyek untuk melakukan penentuan jumlah 

kebutuhan manpower planning untuk divisi project di PT XYZ. 

1.2.  Identifikasi Masalah 

Saat ini, PT XYZ memiliki permasalahan dalam perencanaan sumber daya 

manusia, dimana PT XYZ ini belum pernah membuat tools atau melakukan manpower 

planning, sehingga jumlah tenaga kerja yang ada saat ini masih saja dirasa kurang dan 

masih membutuhkan tambahan tenaga kerja, padahal tenaga kerja yang ada saat ini 

cukup banyak dan seharusnya dapat memenuhi kebutuhan di project yang saat ini 

sedang berjalan. 

1.3. Batasan Masalah 

Ruang lingkup penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan PT XYZ 

2. Penelitian ini hanya dilakukan pada divisi project. 

3. Permasalahan yang diteliti adalah hanya manpower planning yang ada pada 

divisi project di PT XYZ. 

1.4. Rumusan Masalah 

Berikut ini merupakan beberapa masalah yang akan diteliti dalam penelitian 

berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu: 

1. Bagaimanakah manpower planning untuk proyek agar penentuan 

manpower planning dapat dilakukan secara efisien? 

2. Berapakah jumlah manpower planning yang dibutuhkan oleh masing-

masing proyek yang ada di PT XYZ? 

3. Bagaimana cara menerapkan hasil implementasi manajerial dari penelitian 

pada perusahaan? 
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1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Membantu PT XYZ untuk membuat tools klasifikasi proyek agar lebih 

efektif dan efisien dalam menentukan manpower planning.. 

2. Menentukan jumlah tenaga proyek yang dimiliki oleh masing-masing 

proyek. 

3. Memberikan saran perbaikan dalam proses dan praktek perencanaan 

sumber daya perusahaan. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang relevan yang 

dapat memberikan berbagai manfaat, diantaranya : 

1. Implikasi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan untuk menjadi 

acuan dan tools dalam manpower planning. 

2. Implikasi Akademik 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis untuk pengembangan ilmu 

dalam perencanaan sumber daya manusia. 

 


