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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini dilakukan pada divisi project yang ada di PT XYZ, untuk 

mengetahui manpower planning yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan saat ini dan tools 

untuk menentukan kebutuhan yang akan datang dalam perencanaan sumber daya manusia. 

Perencanaan ini sangat penting menginat target perusahaan untuk mendapatkan 2.1 Triliun 

Rupiah pada tahun 2021. Maka dari itu penelitian ini dilakukan berdasarkan jumlah project 

saat ini yang sedang berjalan dan recana jumlah project yang akan datang. 

 

2.1.2 Pengertian Manajemen Manusia 

Berbagai istilah yang dipakai untuk menunjukkan manajemen sumber daya manusia 

antara lain: manajemen sumber daya manusia (MSDM), manajemen sumber daya insani, 

manajemen personalia, manajemen kepegawaian, manajemen perburuhan, manajemen 

tenaga kerja, administrasi personalia (kepegawaian), dan hubungan industrial. Pada 

beberapa literatur manajemen, ditemukan bahwa istilah manajemen mengandung makna 

yang sangat luas, yaitu manajemen sebagai suatu system (management as a system), 

manajemen sebagai suatu proses (management as a process), manajemen sabagai suatu 

fungsi (management as a fuction), manajemen sebagai ilmu pengetahuan (management as a 

science), manajemen sebagai kumpulan orang (management as a people), manajemen 

sabagai kegiatan terpisah (management as a separate activity) dan manajemen sebagai suatu 

profesi (management as a profession). Dapat dilihat bahwa kata manajemen ternyata 

memiliki banyak arti yang berbeda-beda namun dapat dipahami secara sederhana yaitu cara 

mengelola atau mengatur suatu organisasi.
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Menurut McGraw dalam Pata (2017), manajemen merupakan suatu proses 

yang menggunakan metode ilmu dan seni untuk menerapkan fungsi-fungsi 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian pada kegiatan-kegiatan 

sekelompok manusia yang dilengkapi dengan sumber daya atau faktor produksi untuk 

mencapai tujuan yang sudah ditetapkan secara efektif dan efisien. 

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat penting 

dalam proses pendidikan secara umum. Oleh karena itu fungsi-fungsi dalam 

pengelolaan sumber daya manusia harus dilaksanakan secara optimal sehingga 

kebutuhan yang menyangkut tujuan individu, organisasi/lembaga, organisasi ataupun 

kelembagaan dapat tercapai. Disamping itu dengan prosedur pengelolaan sumber daya 

manusia yang baik diharapkan kekurangan dan problem yang dihadapi oleh bangsa 

Indonesia, yaitu terkait dengan kemampuan daya saing dapat teratasi.  

Manajemen sumber daya manusia bisa didefinisikan sebagai proses serta upaya 

untuk mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya 

manusia yang diperlukan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Pengertian ini 

mencakup dari mulai memilih siapa saja yang memiliki kualifikasi dan pantas untuk 

menempati posisi dalam suatu organisasi (the right man on the right place) seperti 

yang diisyaratkan pada suatu lembaga atau organisasi hingga bagaimana agar 

kualifikasi ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan serta dikembangkan dari 

waktu ke waktu. Oleh karena manajemen sumber daya manusia ini merupakan proses 

yang berkelanjutan, sejalan dengan proses pendidikan itu, maka perhatian terhadap 

sumber daya manusia ini dapat memiliki tempat yang khusus dalam organisasi 

pendidikan.  

Dalam struktur organisasi perusahaan (sebagai bahan perbandingan dengan 

lembaga pendidikan), terutamanya perusahaan menengah dan besar, selain direktur 

utama, bagian yang bertanggung jawab dan berfungsi sebagai mengelola urusan 

sumber daya manusia ini adalah bagian sumber daya manusia, atau biasanya dikenal 

dengan bagian personalia atau human resource, jadi dari pengertian tersebut 

menunjukan manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang dimana 
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proses itu harus mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan 

sumber daya manusia agar suatu perusahaan dapat mencapai target atau tujuannya.  

 

2.1.3 Manpower Planning 

Sumber daya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu; yang dapat diukur (tangible) 

dan yang tidak dapat diukur (intangible). Sumber daya yang dapat diukur berkaitan 

dengan beberapa faktor, factor pertama adalah financial atau keuangan organisasi, 

faktor kedua yaitu physical atau yang berkaitan dengan bahan-bahan materill, lokasi 

perusahaan, kanal atau saluran distribusi. Faktor ketiga, technological atau berkaitan 

dengan hak paten perusahaan, merek dagang produk, hak cipta, dan rahasia 

perdagangan. Keempat, yang berkaitan dengan organizational atau sistem 

pengawasan, struktur organisasi, perencanaan perusahaan, dan manajemen sistem 

informasi. 

Sedangkan, yang dimaksud dengan sumber daya yang tidak dapat diukur 

(intangible), yakni berkaitan dengan beberapa faktor : pertama, human resource atau 

sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. Kedua, inovasi (innovation) seperti 

pengembangan dan penelitian dan kemampuan organisasi dalam melakukan 

pembaharuan inovasi. Ketiga, reputasi (reputation) yakni berkaitan dengan persepsi 

terhadap kualitas produk, daya tahan produk, kepercayaan terhadap produk, reputasi 

manpower, dan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat. 

Analisis beban kerja merupakan sebuah metode untuk menentukan jumlah atau 

kuantitas manpower yang dibutuhkan. Analisis beban kerja juga merupakan salah satu 

dari teknik peramalan atau forecasting. Terdapat beberapa kondisi dimana sebuah 

pekerjaan di katakan menjadi beban kerja yaitu, beban kerja normal (fit), beban kerja 

berlebih (overload), beban kerja yang terlalu rendah (underload). Beban kerja normal 

(fit) adalah beban kerja dimana manpower dan pekerjaan yang dilakukan seimbang 

sehingga tidak mengalami kesulitan dalam pengerjaannya. Beban kerja yang berlebih 

(overload) dengan tidak ada kesesuaian jumlah manpower dapat mengakibatkan 

terjadinya inefesiensi kerja dan menyebabkan manpower mengalami kelelahan fisik 
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serta psikologis yang berakibat pada menurunnya produktivitas karena kelelahan 

bekerja. 

Perencanaan sumber daya manusia atau manpower planning adalah sebuah 

proses untuk melihat secara sistematis kebutuhan sumber daya manusia agar diperoleh 

kepastian adanya sejumlah tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai pada saat 

dibutuhkan. Dapat juga diartikan sebagai tindakan yang akan dilakukan untuk 

mendapatkan hasil yang ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, 

perencanaan itu merupakan suatu proses pemikiran, baik secara garis besar maupun 

secara mendetail dari suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kepastian yang 

baik dan dinamis. Juga dapat dikatakan bahwa perencanaan merupakan proses 

penentuan tujuan, pengevaluasian berbagai alternatif pencapaian dan penentuan 

tindakan yang diambil. 

Ketersediaan sumber daya manusia ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan 

untuk melaksanakan tugas-tugas pada masa yang akan datang untuk memastikan 

bahwa kegiatan organisasi perusahaan dapat terlaksana dengan baik. Dan setiap kali 

kegiatan yang akan dilakukan harus direncanakan sebelumnya untuk memastikan atau 

meminimalkan gangguan pada rencana-rencana perusahaan. 

Perencanaan sumber daya manusia juga sebagai suatu kegiatan 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. Dengan tersedianya informasi tentang 
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kebutuhan dan kualifikasi yang diinginkan, maka dalam pelakasanaan rekrutmen, 

seleksi, penempatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemberian kesejahteraan 

karyawan akan lebih mudah dan terkendali. 

Sedangkan menurut Safarudin Alwi dalam Sunarta (2013) dikatakan bahwa 

perencanaan sumber daya manusia adalah perencanaan yang disusun pada tingkat 

operasional yang diajukan untuk memenuhi permintaan sumber daya manusia dengan 

kualifikasi yang dibutuhkan. Perencanaan sumber daya manusia pada dasarnya 

dibutuhkan ketika perencanaan bisnis sebagai implementasi visi dan misi perusahaan 

telah ditetapkan. Visi perusahaan sebagai pemandu arah sebuah bisnis kemana akan 

menuju dan dengan strategi apa bisnis tersebut akan dijalankan. Berawal dari strategi 

bisnis tersebut kemudian strategi perencanaan sumber daya manusia apa yang akan 

dipilih. Strategi sumber daya manusia yang dipilih dan ditetapkan sangat menentukan 

kebutuhan sumber daya manusia seperti apa yang akan diinginkan, baik secara 

kuantitas maupun kualitas. 

Perencanaan sumber daya manusia sebagai suatu kegiatan 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. Dengan tersedianya informasi tentang 

kebutuhan dan kualifikasi yang diinginkan, maka dalam pelakasanaan rekrutmen, 

seleksi, penempatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemberian kesejahteraan 

karyawan akan lebih mudah dan terkendali. 
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Dari konsep tersebut, perncanaan sumber daya manusia dipandang sebagai 

proses linear, dengan menggunakan data dan proses masa lalu (short-term) sebagai 

tools perencanaan di masa depan (long-term). Dari beberapa pengertian tadi, maka 

perencanaan sumber daya manusia adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang 

dilakukan secara sistematis dan strategis yang berkaitan dengan peramalan kebutuhan 

tenaga kerja/pegawai dimasa yang akan datang dalam suatu organisasi (publik, bisnis) 

dengan menggunakan sumber informasi yang tepat guna penyediaan tenaga kerja 

dalam jumlah dan kualitas sesuai yang dibutuhkan. 

Adapun dalam perencanaan tersebut memerlukan suatu strategi yang 

didalamnya terdapat seperangkat proses-proses dan aktivitas yang dilakukan bersama 

oleh manajer sumber daya manusia pada setiap tingkat manajemen untuk 

menyelesaikan masalah organisasi guna meningkatkan kinerja organisasi saat ini dan 

masa depan serta menghasilkan keunggulan bersaing berkelanjutan. Dengan demikian, 

tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah memastikan bahwa orang yang tepat 

berada pada tempat dan waktu yang tepat, sehingga hal tersebut harus disesuaikan 

dengan rencana organisasi secara menyeluruh. 

Untuk merancang dan mengembangkan perencanaan sumber daya manusia yang 

efektif menurut Manzini dalam Bakar (2013), terdapat tiga tipe perencanaan yang 

saling terkait dan merupakan satu kesatuan sistem perencanaan tunggal : 

a. Strategic planning yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan 

organisasi dalam lingkungan persaingan. 

b. Operational planning, yang menunjukkan demand terhadap sumber daya 

manusia, dan 

c. Human resources planning, yang digunakan untuk memprediksi kualitas dan 

kuantitas kebutuhan sumber daya manusia dalam jangka pendek dan jangka 

panjang yang menggabungkan program pengembangan dan kebijaksanaan 

sumber daya manusia. 
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2.1.4 Pentingnya Perencanaan Sumber Daya Manusia 

Perencanaan sumber daya manusia adalah hal yang terpenting untuk 

menentukan jumlah pekerja yang akan digunakan dalam suatu perusahaan. 

Perencanaan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan baik dan benar jika 

perencananya mengetahui apa dan bagaimana sumber daya manusia itu sendiri. 

Perencanaan Sumber Daya Manusia atau Human Resources Planning disingkat 

PSDM merupakan fungsi pertama dan utama dari Manajemen Sumber Daya Manusia. 

PSDM diproses oleh perencana (planner) dan hasilnya menjadi rencana (plan). Dalam 

rencana ditetapkan tujuan dan pedoman pelaksanaan serta menjadi dasar kontrol. 

Tanpa rencana, kontrol tak dapat dilakukan, dan tanpa kontrol, pelaksanaan rencana 

baik ataupun salah tidak dapat diketahui Proyono Marnis (22:2008). 

Perencanaan merupakan masalah memilih, yaitu memilih tujuan dan cara 

terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dari beberapa alternatif yang ada, tanpa 

alternatif, perencanaan pun tidak ada. 

Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of 

assumptions regarding the future in the visualization and formulations of proposed 

activition believed necessary to achive desired result. George R.Terry dalam 

Marnis 2008 

(Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta 

menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan 

menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk 

mencapai hasil yang diinginkan).  

Planning is fundamentally choosing and a planning arises only when an 

alternative course of action is discovered. Billy E. Goetz dalam Marnis 2008. 

(Perencanaan adalah pemilihan yang fundamental dan masalah perencanaan timbul, 

jika terdapat alternatifalternatif). 
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2.1.5 Proses Perencanaan Sumber Daya Manusia 

Proses perencanaan sumber daya manusia untuk masa kini dan masa datang 

sangat dipengaruhi oleh dua faktor penentu, yakni faktor internal dan faktor eksternal 

perusahaan. Faktor internal perusahaan seperti adanya karyawan yang memasuki batas 

usia pensiun, meninggal dunia, keluar/berhenti kerja, rotasi, dan kemungkinan 

promosi jabatan. Sedangkan faktor eksternal antara lain ketatnya persaingan bisnis, 

cepatnya perkembangan teknologi, dan tingkat ketertgantungan (interdependent) 

antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, serta ketergantungan antara satu 

negara dengan negara lain. Begitu rentannya organisasi/perusahaan yang hidup dan 

tumbuh di tengah-tengah perubahan yang cepat, sehingga perencanaan sumber daya 

manusia mutlak dibutuhkan selaras mengikuti rencana strategi bisnis yang akan 

diwujudkan. 

Rangkaian pelaksanaan perencanaan sumber daya manusia yang terintegrasi dengan 

rencana strategi bisnis baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang menurut 

Hadari Nawawi dalam Bakar (2013) adalah sebagai berikut : 

1. Dalam proses perencanaan strategi bisnis, beberapa organisasi/perusahaan akan 

melakukan : 

a. Menyusun rencana strategi bisnis dengan perspektif jangka panjang (5-10 

tahun) atau lebih di masa mendatang. 

b. Menyusun rencana operasional bisnis yang dijabarkan dalam rencana strategi 

dengan perspektif jangka sedang (3-5 tahun) di masa mendatang. 

c. Menyusun rencana tindakan berupa anggaran dengan perspektif tahunan yang 

menggambarkan kegiatan bisnis yang akan dilaksanakan selama satu tahun 

(tahunan) dengan menyediakan anggaran tertentu untuk dapat diwujudkan. 

2. Dalam kegiatan perencanaan sumber daya manusia 

a. Pada tahap awal perencanaan sumber daya manusia mengidentifikasi isu-isu 

berdasarkan komponen-komponen di dalam rencana strategi bisnis jangka 

panjang. Beberapa komponen yang bisa dijadikan isu perencanaan sumber 

daya manusia antara lain : 
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1) Filsafat perusahaan. 

2) Laporan hasil 7 penelitian tentang hal-hal seputar lingkungan bisnis. 

3) Tujuan-tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai. 

4) Hasil analisis SWOT perusahaan. 

b. Pada tahap selanjutnya hasil analisis isu digunakan sebagai masukan dari 

perencanaan operasional jangka menengah ke dalam tahap kegiatan perkiraan 

kebutuhan sumber daya manusia dalam proses perencanaan sumber daya 

manusia. 

c. Hasil perkiraan kebutuhan sumber daya manusia tersebut dijadikan masukan 

secara integral dalam penyusunan anggaran tahunan ke dalam langkah 

perencanaan sumber daya manusia. Secara skematis, pengaruh dari ketiga 

tingkatan perencanaan bisnis terhadap perencanaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Pengaruh Perencanaan Bisnis terhadap Perencanaan SDM 

(Hadari Nawawi dalam Bakar (2013)) 
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Lebih rinci Nawawi dalam Winarti 2018, mengemukakan dua kegiatan utama dalam 

perencanaan sumber daya manusia yaitu: kegiatan analisis volume dan beban kerja, serta 

kegiatan analisis kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki organisasi. Dari kegiatan 

analisis volume dan beban kerja yang telah diserasikan dengan rencana stratejik maupun 

rencana operasional organisasi, maka dapat diperoleh informasi kebutuhan tenaga kerja yang 

presisi, penentuan teknik peramalan yang dilakukan dan penetapan perkiraan kebutuhan akan 

sumber daya manusia untuk jangka pendek hingga jangka panjang. Mangkuprawira dalam 

Winarti 2018 membagi teknik dalam meramalkan atau mengestimasi kebutuhan sumber 

daya manusia menjadi teknik peramalan jangka pendek dan jangka panjang. Teknik 

peramalan jangka pendek meliputi analisis anggaran dan analisis beban kerja. Peramalan 

kebutuhan sumber daya manusia dapat pula dicapai dengan proses penganggaran. Jumlah, 

kualifikasi, dan kualitas karyawan atau sumber daya manusia yang diperlukan turut 

ditentukan oleh jumlah anggaran. Analisis beban kerja menentukan beban kerja seorang 

tenaga kerja, dan hal tersebut sudah ditentukan dalam bentuk standar kerja organisasi 

menurut jenis pekerjaannya. Sedangkan peramalan jangka panjang meliputi analisis 

permintaan unit maupun organisasi, pendapat pakar, analisis tren, analisis statistik, analisis 

bagan penempatan serta analisis Markov dalam Winarti 2018. Analisis permintaan unit 

disebut juga pendekatan Bottom-Up12 yaitu teknik peramalan dimana mulai dari level 

terendah hingga yang tertinggi, tiap level berkewajiban melakukan peramalan kebutuhan 

sumber daya manusia sehingga di akhir akan menghasilkan estimasi agregat kebutuhan 

sumber daya manusia. Pendekatan ini menganggap setiap pimpinan di setiap unit kerja 

mengetahui kebutuhan bawahannya. Analisis permintaan keorganisasian disebut pendekatan 

topdown atau disebut juga zero-base forecasting. Pada pendekatan tersebut menggunakan 

kondisi sumber daya manusia yang dimiliki organisasi saat ini sebagai dasar untuk 

menentukan kebutuhan pengadaan staf (staffing) di mendatang. Analisis Markov dalam 

Winarti 2018, yaitu menganalisis pola perpindahan aliran personalia yang meliputi: sumber 

daya manusia yang pindah, naik dan turun posisi, keluar organisasi, dan mengubah perilaku 

dan potensi sumber daya manusia organisasi. Sedangkan dari  kegiatan analisis kemampuan 

tenaga kerja yang dimiliki diperoleh informasi jumlah dan spesifikasi keahlian tenaga kerja 
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yang dimiliki. Selanjutnya juga dilakukan analisis pasar tenaga kerja di luar organisasi 

sehingga juga dapat diperoleh informasi potensi tenaga kerja yang dapat direkrut. Informasi 

tersebut dapat digunakan untuk menetapkan perkiraan supply tenaga kerja. Dari dua kegiatan 

analisis tersebut maka dapat dilakukan penetapan kebutuhan sumber daya manusia dan 

diakhiri dengan kegiatan pemenuhan baik dari luar ataupun dari dalam organisasi itu sendiri. 

 

2.1.6 Model Perencanaan Sumber Daya Manusia 

Dalam implementasai organisasi, setelah sebelumnya dilakukan penyesuaian 

atau pengintegrasian rencana, maka secara operasional perencanaan sumber daya 

manusia harus mampu menterjemahkan setiap program yang akan dilakukannya dan 

meyakinkan 

bahwa semua rencana sumber daya manusia tidak akan saling berbenturan dengan 

perencanaan bisnis secara keseluruhan. Proses perencanaan sumber daya manusia pada 

tingkat ini merupakan proses memilih dan menentukan kebutuhan jenis karyawan, 

baik dari sisi kaualitas maupun kuantitasnya. Sedikitnya terdapat empat aspek dalam 

perencanaan sumber daya manusia masing-masing sebagai berikut: 

1. Proyeksi jumlah karyawan yang dibutuhkan (forecasting of employees). 

2. Identifikasi sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi (human 

resource audit). 

3. Analisis keseimbangan penawaran dan permintaan (demand and suplay 

analysis). 

4. Program aksi (action program). 

Membuat proyeksi jumlah karyawan yang akan dibutuhkan karena berbagai 

alasan seperti karena pensiun, meninggal dunia, pindak ke perusahaan lain, dan 

promosi jabatan merupakan inti dari program perencanaan sumber daya manusia. 

Untuk melakukan proyeksi guna mengetahui jumlah karyawan yang dibutuhkan dalam 

masa waktu tertentu harus menggunakan teknik atau metode terukur sehingga 

diperoleh data yang handal (valid) sebagai bahan pengambilan keputusan selanjutnya. 

Sedikitnya ada dua teknik sederhana dalam menetukan jumlah kebutuhan sumber daya 



17 
 

 
 

manusia, yaitu (1) teknik indeksasi, dan (2) ekstrapolasi. Teknik indeksasi dan 

ekstrapolasi ini sebenarnya bagian dari metode trend yang lebih bersifat kuantitatif. 

Perencanaan sumber daya manusia adalah tersedianya data yang akurat tentang 

kebutuhan sumber daya manusia dalam kurun waktu tertentu secara kuantitas maupun 

kualitas. Berbagai langkah untuk pelaksanaan perencanaan sumber daya manusia 

melalui beberapa proses dan menggunakan metode/teknik statistik kuantitatif maupun 

kualitatif sehingga diperoleh informasi jumlah karyawan (kelebihan atau kekurangan) 

dan tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh manajemen sumber daya manusia 

atas kemungkinan dari keduanya. Proses dari uraian di atas secara sederhana dapat di 

lihat dalam gambar di bawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model Perencanaan SDM 

(Safarudin Alwi dalam Sunarta (2014)) 
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2.17 Fungsi dan Ruang Lingkup Perencanaan 

Fungsi perencanaan (Planning) sangat penting sebagai proses penentu 

arah organisasi untuk mencapai serangkaian tujuan perusahaan yang telah 

ditetapkan. Secara esensial proses perencanaan merupakan gambaran skema 

tahapan yang satu sama lain saling berhubungan. Hubungan tersebut mencakup 

dari proses pendefinisian, perencanaan, proses formulasi, hingga pada tahap 

implementasi Ogunrinde, 2001: 27 dalam Ghantar Ajitia 2017. 

2.1.8 Startegi Sumber Daya Manusia 

Strategi sumber daya manusia adalah seperangkat proses-proses dan aktivitas 

yang dilakukan bersama oleh manajer sumber daya manusia dan manajer lini untuk 

menyelesaikan masalah bisnis yang terkait dengan manusia (people-related business 

issue). Dengan demikian kegiatan strategi sumber daya manusia didasarkan pada: 

kerjasama antara sumber daya manusia dan manajer lini dalam mengelola sumber daya 

manusia yang menekankan pada people-related business concerns, untuk mencapai 

tujuan strategi bisnis yang ditetapkan, yaitu meningkatkan kinerja bisnis saat ini dan 

masa depan serta menghasilkan keunggulan bersaing berkelanjutan. Ada beberapa 

fasilitas pelengkap yang dapat mendukung penciptaan strategi sumber daya manusia, 

yaitu : 

1. Semakin pentingnya keterlibatan sumber daya manusia, hal ini disebabkan 

perubahan perubahan mendasar pada lingkungan bisnis. Perubahan-perubahan 

ini meliputi : tingkat perubahan bisnis yang sangat cepat dengan ketidakpastian 

yang tinggi, kenaikkan biaya seiring dengan kenaikkan tekanan persaingan 

pada profit margin, perubahan teknologi yang sangat cepat yang 

mengakibatkan meningkatnya permintaan akan keahlian baru melalui 

pemberdayaan, pendidikan dan pelatihan ulang, organisasi yang semakin 

kompleks (berkaitan dengan produk, teknologi, lokasi, fungsi bisnis, 

konsumen atau pasar), organisasi yang lebih ramping, lebih datar dan fleksibel, 

perubahan demografi dengan persediaan tenaga kerja yang terbatas, lebih 
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memperdulikan kekuatan eksternal (Undang-Undang, peradilan, hubungan 

kerja dan lain-lain), meningkatnya persaingan multinasional dan kolaborasi 

serta hubungan multilateral. Sebagai hasil dari perubahan-perubahan ini, 

beberapa organisasi mengakui pentingnya manusia dalam bisnis dengan 

memasukkan mereka dalam filosofi perusahaan dan pada proses perencanaan 

strategis. 

2. Orientasi pada isu-isu merupakan cara untuk memberikan kerangka 

pada sumber daya manusia dan agenda bisnis, hal ini disebabkan karena isu-

isu kunci dapat membantu perusahaan dalam : 

a. Membuat “deal” untuk menjaga agar sistem perencanaan mereka 

tetap fleksibel pada kondisi yang cepat berubah. 

b. Pada saat yang sama memberikan peran yang lebih banyak pada sumber 

daya manusia yang mungkin mendapat tekanan yang lebih banyak dari 

lingkungan. 

2.1.9 Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Keunggulan Kompetitif 

Perusahaan yang akan bersaing pada kompetisi global harus memiliki 

keunggulan bersaing (competitive advantage) dibanding pesaingnya. Sedangkan 

Wright dan McMahan dalam Bakar (2013) membedakan keunggulan bersaing 

(competitive advantage) menurut pandangan tradisional dengan keunggulan bersaing 

yang berkelanjutan (sustained competitive advantage) menurut pandangan yang 

berbasis sumber daya. Menurut pandangan tradisional, sumber daya yang dimiliki 

perusahaan dalam industri yang sama bersifat beli atau diadopsi dengan mudah oleh 

perusahaan lain. Sedangkan keunggulan bersaing yang berkelanjutan menurut 

pandangan yang berbasis sumberdaya dapat dicapai jika sumber daya dan kemampuan 

yang dimiliki perusahaan bersifat homogen, berbeda dengan perusahaan lain atau 

pesaing, dan perusahaan lain atau pesaing tidak memiliki kemampuan untuk 

memperoleh sumber daya sejenis. 



20 
 

 
 

Sedangkan menurut Gluck dan Frederick. (1980) suatu perusahaan dikatakan 

memiliki keunggulan bersaing jika memenuhi ciri-ciri berikut : 

1. Kompetensi khusus, misalnya mempunyai produk dengan mutu lebih baik, 

mempunyai saluran distribusi yang lebih lancar, penyerahan produk yang lebih 

cepat, mempunyai merk produk yang lebih terkenal. 

2. Menciptakan persaingan tidak sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna 

setiap perusahaan dapat masuk dan keluar pasar dengan mudah sehingga 

perusahaan yang ingin mencari keunggulan bersaing harus keluar dari pasar 

persaingan sempurna. 

3. Keberlanjutan, artinya keunggulan bersaing harus bisa berlanjut dan tidak 

terputus-putus. 

4. Cocok dengan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal memberikan 

peluang dan ancaman kepada perusahaan yang perencanaan sumber daya yang 

efektif: Strategi mencapai keunggulan saling bersaing. Oleh karena itu suatu 

keunggulan bersaing tidak hanya melihat kelemahan pesaing tetapi juga harus 

memperhatikan kondisi pasar. 

5. Laba yang diperoleh lebih tinggi daripada rata-rata laba perusahaan lain. Upaya 

pencapaian keunggulan bersaing bagi perusahaan harus mendapat dukungan 

semua fungsi yang ada, termasuk di dalamnya manajemen sumber daya 

manusia (selanjutnya disingkat manajemen sumber daya manusia). 

Walker dalam Bakar (2013) menyebutkan terdapat empat karakteristik utama 

yang harus dipenuhi oleh fungsi sumber daya manusia agar bisa mendukung 

keunggulan bersaing, yaitu: 

1. Mengintegrarikan kegiatan sumber daya manusia dengan strategi bisnis, 

2. Mengintegrasikan proses sumber daya manusia dengan proses sumber daya 

manusia manajemen, 

3. Mengintegasikan fungsi sumber daya manusia dengan bisnis, dan 
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4. Mengintegrasikan cara pengukuran sumber daya manusia dengan cara 

pengukuran organisasi keseluruhan. Untuk mencapai keempat hal tersebut 

penting sekali di awali dengan kegiatan perencanaan sumber daya manusia 

yang efektif. 

2.1.10 Faktor yang Mempengaruhi Perencanaan Sumber Daya Manusia 

Terdapat dua faktor yang turut mempengaruhi sebuah perencanaan sumber 

daya manusia suatu organisasi. Nawawi dalam Winarti 2018, mengemukakan faktor 

eksternal yang dapat berpengaruh pada perencanaan sumber daya yang dilakukan 

seperti: ekonomi nasional maupun global, sospolkum, teknologi, dan faktor pesaing. 

Keadaan ekonomi nasional maupun global secara keseluruhan turut mempengaruhi 

rencana stratejik maupun rencana operasional organisasi dan tentu juga dibutuhkan 

adanya penyesuaian pada perencanaan sumber daya. Kondisi dan produk sosial, politik 

dan hukum sangat berpengaruh terhadap kegiatan sebuah seperti undang-undang 

tenaga kerja yang berpengaruh pada kegiatan perencanaan sumber daya. 

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan jugaberpengaruh pada produktifitas 

dan kualitas sebuah organisasi. Makin tinggi kemajuan teknologi yang diadaptasi 

maka harus ada penyesuaian perencanaan sumber daya yang dimaksudkan 

mendapatkan kualifikasi sumber daya yang sesuai dengan karakteristik teknologi 

tersebut. Dalam era globalisasi yang kompetitif maka setiap organisasi dihadapkan 

pada tantangan persaingan yang berat. Untuk dapat bertahan maka organisasi 

membutuhkan sumber daya yang kompetitif pula. Persaingan untuk mendapatkan 

sumber daya yang berkualitas juga dapat terjadi. Maka dari itu perencanaan sumber 

daya oleh organisasi menjadi sangat penting untuk dipersiapkan. 

Disamping itu, Sedamayanti dalam Winarti 2018, mengemukakan faktor 

internal yang turut mempengaruhi seperti: rencana stratejik dan rencana operasional 

organisasi, anggaran untuk sumber daya manusia, peramalan pembiayaan, 

pengembangan organisasi, desain organisasi dan desain pekerjaan. Kemampuan 

sebuah organisasi dalam menyediakan anggaran untuk memperkejakan sumber daya 
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manusia yang sesuai dengan kebutuhan, sangat besar pengaruhnya terhadap 

perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia tentu harus 

disesuaikan dengan kemampuan finansial organisasi. Peramalan pembiayaan erat 

hubungannya dengan faktor anggaran yang telah disebut sebelumnya. Pengembangan 

yang dilakukan organisasi tentu akan mempengaruhi kebutuhan akan sumber daya 

manusia yang akan dibutuhkan di masa mendatang maupun sumber daya manusia 

yang telah dimiliki organisasi saat ini. Baik desain organisasi maupun desain pekerjaan 

adalah hasil penerjemahan rencana strategik dan rencana operasional agar organisasi 

berjalan efektif efisien. Bagaimana pemimpin mendesain organisasi dan mendesain 

pekerjaan, secara langsung berpengaruh pada perencanaan sumber daya manusia 

sebuah organisasi. Disamping faktor-faktor tersebut baik faktor eksternal maupun 

faktor internal juga terdapat faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan sumber 

daya manusia sebuah organisasi diantaranya faktor ketenaga kerjaan, demografi, 

supervisi yang dilakukan, prestasi kerja, pasar tenaga kerja dan sebagainya.
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2.1.11 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

NAMA PENULIS JUUDUL HASIL PENELITIAN 

Muhammad Ruhul 

Amin dan Md. Johirul 

Islam 

Organizational 

Effectiveness and Efficiency 

through Manpower 

Planning and Development: 

A Study on Selected Service 

and Manufacturing 

Organizations of 

Banglasdesh 

Penelitian telah dilakukan dilakukan berdasarkan sampel dari 384 

karyawan tingkat atas dan menengah dari 10 manufaktur dan 10 

organisasi layanan selama periode Januari hingga September 2012. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ada dampak yang signifikan 

perencanaan tenaga kerja formal dan praktik pengembangan pada 

organisasi efektivitas dan efisiensi. Pengamatan para peneliti juga 

menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar lebih cenderung 

mengikuti praktik ketenagakerjaan formal. Hasil disajikan dalam 

penelitian ini menyarankan organisasi bahwa mereka harus merumuskan 

perencanaan tenaga kerja formal untuk mencapai efektivitas organisasi 

dan efisiensi dalam organisasi. 

Renny Hutagalung 

dan Aurik Gustomo 

Workload Analysis for 

Planning Needs of 

Employees in The 

Corporate Administration 

Unit PT TIMAH (Persero) 

Satu persiapan untuk mencapai perencanaan sumber daya manusia 

strategis yang matang dengan jumlah yang ditentukan sumber daya 

manusia yang ideal. Tugas akhir ini difokuskan pada pengukuran beban 

kerja karyawan dengan pengamatan menggunakan metode pengamatan 

pengambilan sampel kerja yang dilakukan dengan interval beberapa 

karyawan di unit kerja administrasi perusahaan. Setiap karyawan diminta 
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mengisi form buku harian dengan kegiatan utama, acara dan kegiatan 

menghambat waktu kerja. Informasi beban kerja akan digunakan untuk 

menghitung jumlahnya dari kebutuhan administrasi karyawan 

perusahaan. Informasi beban kerja juga dapat digunakan untuk 

memprediksi kebutuhan karyawan masa depan. Berdasarkan perhitungan 

ini ditahun ini, data ini akan digunakan untuk memprediksi berapa jumlah 

karyawan yang  dibutuhkan untuk setiap pekerjaan untuk tahun depan. 

Jumlah karyawan sesuai dengan beban kerja akan mendukung kebutuhan 

karyawan di unit perencanaan strategis khususnya Corporate 

Administration dan PT Timah (Persero) Tbk secara umum. 

Dharamvirsinh 

Parmar dan Dr. 

Prashant Makwana 

Approaches and Techniques 

in Manpower Planning 

Manusia dianggap sebagai yang paling penting, mudah berubah dan 

sumber daya yang berpotensi tidak dapat diprediksi yang digunakan 

organisasi. Perencanaan tenaga kerja berupaya untuk membuat hubungan 

antara strategi, struktur dan orang lebih eksplisit. Tujuan tenaga kerja 

perencanaan adalah untuk mendapatkan kecocokan yang lebih baik 

antara kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan tenaga kerja. 

Perencanaan tenaga kerja khususnya cocok untuk penerapan teknik 

statistik. Tujuan penelitian adalah untuk meninjau model yang telah 

dikembangkan, berkonsentrasi pada asumsi dan aplikasi mereka. 

Penelitian diakhiri dengan beberapa catatan tentang kemungkinan 

pengembangan di masa depan. 
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Ellius Enambe, A. J. 

M Rattu dan Ch. R. 

Tilaar 

Analisis Sistem 

Perencanaan Sumber Daya 

Manusia pada Kantor Dinas 

Kesehatan Kabupaten 

Tolikara Provinsi Papua 

Sistem pengadaan pegawai baru pada Dinas Kesehatan Kabupaten 

Tolikara dilaksanakan dengan cukup sesuai alokasi dan jumlah yang 

dibutuhkan namun masih kurang optimal dalam proses seleksi 

penerimaan pegawai baru. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 

dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang dibiayai langsung 

oleh pemerintah daerah Kabupaten Tolikara berjalan dengan baik namun 

kurang memadai fasilitas pendukung di tempat pendidikan dan pelatihan. 

Penempatan pegawai baru yang telah diterima selanjunya ditempatkan di 

beberapa unit kerja sesuai dengan latar belakang bidang ilmu yang 

diperolehnya tetapi sering tidak sesuai dalam penempatannya. 

Muhammad Ghantar 

Ajitia dan Arik 

Prasetya 

Efektivitas Manpower 

Planning dengan 

Menggunakan Metode 

Analisis Beban Kerja 

(Wokload Analysis) 

berdasarkan pendekatan 

Full Time Equivalent. 

a. Beban kerja yang terdapat pada Divisi Bangrir OK saat ini dapat 

dikatakan belum sesuai untuk setiap individunya. Hal tersebut 

dipengaruhi dari adanya perbedaan kompetensi di setiap individu-

idividu di masing-masing bagian. Sedangkan, untuk hubungan antar 

individu di masing-masing bagian sudah baik terlihat dari team work 

yang ada dapat menyelesaikan tugas dengan baik meskipun harus tetap 

mengorbankan jam kerja yang berlebih. 

b. Tingkat efektifitas penyelesaian tugas pada masing-masing bagian 

berdasarkan penghitungan Analisis Beban Kerja dengan pendekatan 

Full Time Equivalent (FTE) pada Divisi Bangrir OK dikatakan tidak 

efektif dalam penyelesaian tugas dengan penghitungan Full Time 
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Equivalent. Hal tersebut dikarenakan masih terjadi perbedaan 

pembagian job desk di lapangan adanya pekerjaan yang harus 

diselesaikan oleh manpower outsourcing namun dikerjakan oleh 

manpower organik atau manpower tetap. Selain itu, terjadi kesalahan 

dalam proses analisis supply sumber daya manusia internal yang 

sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan kompetensi individu 

yang tidak seragam sehingga, penyelesaian tugas tidak menjadi 

efektif. Sedangkan, sumber daya manusia dengan penghitungan Full 

Time Equivalent dikatakan efektif jika jumlah sumber daya manusia 

yang sedikit kemudian dapat menyelesaikan pekerjaan dengan target 

yang telah ditentukan. Hal tersebut juga harus diiringi dengan 

kompetensi yang seragam antara individu individu agar penyelesaian 

tugas yang ada lebih cepat dalam penyelesaiannya. 

c. Tingkat efektifitas jumlah kebutuhan rill manpower pada masing-

masing bagian berdasarkan penghitungan Analisis Beban Kerja 

dengan pendekatan Full Time Equivalent (FTE) total jumlah 

manpower yang ada pada saat ini di Divisi Bangrir OK sejumlah 15 

orang menggambar kegiatan manpower planning. 

Kalammollah dan 

Linanda Eka 

Anggraeni 

Analisis Beban Kerja Untuk 

Menentukan Jumlah 

Karyawan Optimal pada 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui antara 

lain:  

a. Beban kerja pada tiap bagian Kopontren Al-Huda adalah : 
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KOPERASI PESANTREN 

(KOPONTREN) Binaan 

Pemerintah (PEMKOT) 

Surabaya 

1. Bagian tabulator mempunyai beban kerja sebesar 8650,866 jam 

/ tahun. 

2. Bagian adhoc mempunyai beban kerja sebesar 12.367,372 jam / 

tahun. 

3. Bagian HRD & trainer mempunyai beban kerja sebesar 

7452,393 jam / tahun. 

4. Bagian umum mempunyai beban kerja sebesar 15.938,237 jam 

/ tahun 

b. Jumlah karyawan yang optimal pada tiap divisi produksi Kopontren 

Al-Huda Surabaya adalah : 

1. Bagian tabulator mempunyai karyawan yang optimal sebanyak 

4 orang karyawan 

2. Bagian adhoc mempunyai karyawan yang optimal sebanyak 6 

orang karyawan 

3. Bagian HRD & trainer mempunyai karyawan yang optimal 

sebanyak 4 orang karyawan 

4. Bagian umum mempunyai karyawan yang optimal sebanyak 8 

orang karyawan 
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2.2 Kerangka Pemikiran 

Dalam melakukan penelitian ini dibutuhkan kerangka pemikiran untuk 

mempermudah proses penelitian dan alur penelitian agar berjalan sesuai dengan rencana 

yang telah ditentukan sebelumnya, berikut alur kerangka pemikiran dalam penelitian ini : 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran 

(Sumber : Data Perusahaan) 
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2.2.1 Tahapan Alur Proses Kerangka Berpikir 

Sesuai dengan gambar alur proses kerangka berpikit diatas, adapun tahapan-tahapan 

proses sebagai berikut : 

1. Masalah 

Mengetahui terlabih dahulu kompleksitas permasalahan perusahaan dalam  membuat 

manpower planning, dari permasalahan ini dilakukan juga analisis permasalahan agar 

mengetahui titik kesalahan yang terjadi pada proses bisnis perusahaan. 

2. Evaluasi Kerja 

Evaluasi kerja ini dilakukan untuk mengetahui proses dari evaluasi terhadap 

manpower planning yang dilakukan oleh perusahaan PT XYZ. 

3. Mengetahui Proses Bisnis Perusahaan 

Dalam penelitian ini mengetahui proses bisnis adalah hal yang harus dilakukan, 

karena sebelum melakukan penelitian dapat memahami terlebih dahulu mengenai 

proses bisnis perusahaan. 

4. Mengetahui Potensi Masalah 

Setelah mengetahui proses binis perusahaan, maka akan mengethaui potensi masalah 

apa saja yang ada di proses binsis. 

5. Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah ini hasil dari menganalisis potensi permasalahan yang dimiliki 

oleh perusahaan PT XYZ. 

 


