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AHSTRAKSI 


Kondisi persaingan bisnis yang semakin kompetitif dewasa ini serta 
kondisi masa depan yang selalu berubah merupakan kendala yangharus dihadapi 
oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dalam 
mempertaha!lkan eksistensinya. Untuk menghadapi kondisi tersebut perusahaan 
harus melakukan perencanaan dalam melaksanakan aktivitasnya. Salah satu 
kegiatan yang perlu direncanakan adalah menentukan kebutuhan tenaga kerja 
untuk jangka p.'\njang maupun jangka pendek, agar bisa dic!apatkan tenaga kerja 
yang optimal dari segi kualitas maupun kuantltas melalui perencanaan sumber 
daya manusia. 

Perusahaan Kuningan Sampurna Juana-Pati merupakan perusahaan yang 
bergerak dalam bidang produksi barang-barang dari kuningan dengan orientasi 
ekspor. Pada saat ini perusahaan belum melakukan perencanaan sumber daya 
manusia dengan baik karena ilu jumlah tenaga kerJa bagian produksi unit grendel 
pintu yang ada diperusahaan melebihi jumlah tenaga kerja yang diblltuhkan oleh 
perusahaan. Hal ini akan menambah pengeluarall yang seharusnya tidak perlu 
sehingga semakin memperburuk keadaan percsahaan. 

Upaya menrhindari atau paling tidak mengurangi kelebihan jumlah tenaga 
kerja yang dihadapi oleh perusahaa.1 bisa dilakukan dengan perencanaan sumber 
daya manusia melalui anal isis kebutuhan It.naga kerja dengan mempertimbangkan 
perhitungan beban I;erja, tingkat absensi dan tingkat LTO. 

HasH peneiatian yang tdah dilakukan menunjukkan, kebutuhan jumlah 
tenaga kerja yang opti,nal pada tahun 1997 sebesar \32 orang, tahun 1998 sebesar 
167 orang, tahun 1999 sebesar 131 orang, tahun 2eOO sebesar 96 orang dan tahun 
2001 sebesar 72 orang. Sedangkan jumlah tenag~ kerja yang ada diperusahaan 
pada tahun 1997 sebesar 159 orang, tahun 1998 ~ebesar 170 orang, tahun 1999 
sebesaar 152 orang, tahun 2000 sebesar 132 orang dan tahun 2001 sebesar 126 
orang. Hasil perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang ada diperusahaan 
dengan jumlah tenaga kerja yang seharusnya ada menunjukkan selama tahun 1997 
- 2001 ada kelebihanjumlah tenaga kerja sebesar 141 orang. 

Kelebihan j'jmlah tenaga kerja yang cukup besar tersebut menunjukkan 
kalau selama ini oerusahaan belum melakukan perencanaan sumber daja manusia 
(dalam hal kuantitas) dengan baik. Untuk mengatasi masalah kelebihan jumlah 
tenaga kerja tt" :;ebut bisa dilakukan dengan eara memindahkan tenaga kerja pada 
bagian yang ke1r:bihan ke bagian yang kekurangan atau d.:ngan membagi satu hari 
kerja menjadi dua shill dan alternatif terakhir melakukan pemutusan hubungan 
kerja. Sehingga PeruSU:haan Kuningan Sam puma Juana-Pati bisa mendapatkan 
jumlah tenaga kerja yang optimaL 
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