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lSI PENELITIAN 

Masalah Penelitian 

Bnga.lmana penerapan fungsi-fungsi operaatonat. Manajemen Sum 
ber Daya Manusia pada perusahaan-pprusahRAll Yang mengalami 
rnesalah ketenaga kerjaan. 

To juan Ferrell tlan 

Untuk mengetahui penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia pa
da perusahaan-pprusahaAn Yang mengalami masalah perburuhan/ 
rnasalah ketenaga kerjaan,sehingga bisa diketahui Kelemahan
k e.Lemahan p e.Iakaan aan dari fungsi- Iung s.L operasional dar-L Ma 
ne j emen Sumbe r' Day a Manusia ,dan dl.ha r-apkan dari ha.s.Ll, p ene-, 
Iitian ini dapat dijadikan masUkan untUk mengantislpasi tcr_ 
j adf.nya maaaLah k e t enaga kerjaan d.Lmaaa yang akan dat ang , 

MetodolO6"i Peneli tian 

-Penar-Lkan aamp eL 
dt.gunak an me to de proportional random aampLt.ng j y ang mana po
pUlasi yang bersangkutan harus dibagi dalam stratall apisan 
dan dari setiap lapis~n dapat diambml sampel seeara aeak. 
Sampel dLp e r'o Le h d engan j al an mengambil s e j um.Lah anggota da
ri s t r-a t a , se demdk i an rupa sehingga ae t Lap strata mewakili 
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benar-benar oleh sekumpulan anggotanya sebanding dengan besa,£ 
nya stratum tersebut. 

-Jumlah s amp e.L' r-e epo nden - , 

Perusahaan di sektor perdagangan 2 perusahaan. 
Perusahaan,disektor Industri pengolahan 25 perusahaan. 
perusahaan disektor Jasa 3 perusahaan. 

-Lokaai penelitian 
di wilayah Kotamadya Surabaya 

-Sumber-surnber data 
SPSI,Departemen Tenaga Kerja,Departemen Perburuhan,Bagian pe£ 
sonalia per-uaahaanj Lerabaga ban t uan hukum Surabaya,pekerja. 

-Analisa data 
data yang diperoleh dilapangan setelah diolah kemudian dian~ 
lisa dengan deskripti f. 

Kesimpulan dan saran 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Fungsi-fungsi operasio
hal man a jem en Sumber daya Nanu a.La tidak d.Lgun ak an oleh p er'u s a 
haan-perusahaan yang mengalami masalah ketenaga kerjaan dalam 
operasi perusahaanya.Jumlah angkatan kerja Yang jaunlebih ba
nyak dari kesempatan kerja yang tersedia menyebabkan posisi te 
naga kerja lebih sulit karena tidak seimbangnya antara perm1n 
taan dan penawaran tenaga kerj~ di bursa kerja. 

Untuk mengatasi masalah ketenaga kerjaan ini ,selain memperlu
as k e aempa t an kerja yang ada (dati puhak p eme r-Lnt a h ),perlu. 
adanYa p~latihan maIlajeJllen (khususnya rnanajernen Sumber Daya 
rnanusia ) pad a para pengusaha,dan meningkatkan pelatihan untuk 
t enaga k e r j aj agar- lebih ber-kuaLi t as juga Lat.Lhan kewirasw ast,a 
an dan yang terakhir adanya pemaduan kebijaksanaan darisemua 
bidang. 
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