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ABSTRAK SKRIPSI 

Skripsi ini yang dibuat berdasarkan penelitian tentang perencanaan tenaga 
kerja pada divisi produksi bengkel I, II dan III yang memproduksi barang berupa 
schakelar listrik 600 ampere. Latar belakang dipilihnya topik .perencanaan tenaga 
kerja yaitu masalah penguranganlperampingan tenaga kerja akibat krisis moneter 
yang menyebabkan target produksi yang telah direncanakan tidak tercapai 

Upaya mengatasi masalah perencanaan tenaga kerja untuk tahun yang akan 
datang (1999) dilakukan dengan cara memikirkan atas dasar dimensi perencanaan dan 
persediaan tenaga kerja. Hasil penelitian yang dilakukan didapat bahwa jumlah 
tenaga kerja yang optimal pada bengkel I membutuhkan 28 orang, pada bengkel n 
membutuhkan 32 orang dan bengkel III membutuhkan 15 orang. Sedangkan 
persediaan tenaga kerja saat ini pada bengkel I berjumlah 26 orang, bengkel II 
berjumlah 36 orang dan bengkel III berjumlah 12 orang. Hasil perbandingan antara 
perencanaan perencanaan kebutuhan dan persediaan tenaga keIja yaitu pada bengkel I 
harus menambah 2 orang, bengkel II harus mengurangi 4 orang dan bengkel TIT harus 
menambah 3 orang. '. 

Cara yang dapat dilakukan untuk: mengatasi hal tesebut antara lain perusahaan 
melakukan pemutusan hubungan kerja pada bengkel yang kelebihan dan merekrut 
pegawai baru untuk: bengkel yang kekurangan atau memadukan kepentingan ketiga 
bengkel tersebut. Sebagai penyelesaian yang terbaik yaitu memadukan kepentingan 
ketiga bengkel tersebut cara memindahkan (transfer) 4 orang tenaga kerja dari 
bengkel II yang kelebihan ke bengkel I dan III yang kekurangan serta menambah 
seorang tenaga kerja lagi dengan cara merekrut bekas karyawan yang pernah di PHK. 
Dengan demikian perencanaan produksi dapat diharapkan tercapai target yang 
optimal. 
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