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3.1. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah proses mendayagunakan

manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar polensi fisik dan psikis

yang dimilikinya berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi/

perusahaan Dalam pengertian yang lain Manajemen Sumber Daya Manusia

adalah pengelolaan individu-individu yang bekerja dalam organisasi berupa

hubungan anlara pekerjaan dengan pekerja-pekerja, terutama untuk menciptakan

pemanfaaatan individu-individu secara produktif sebagai usaha mencapai tujuan

organisasi dan dalam rangkaperwujudan kepuasan kebutuhan indivdu-individu

Dalam ilmu manajemen sendiri fungsi manajemen dibagi menjadi dua

yaitu fungsi manajerial dan fungsi operatif Fungsi manajerial terdiri dari

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Sedang fungsi

operasional terdiri dari pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi,

pengintegrasian dan pemeliharaan.

Faktor yang mempengarahi keberhasilan suatu proyek antara lain adalah

sumber daya manusia yang dipakai. Dalam hal ini adalah tenaga kerja yang

terlibat dalam proyek baik dari level atas sampai level bawah. Sedangkan sumber



daya manusia sendiri dipisahkan menjadi sumber daya manusia yang bersifat

conceptual skill, human skill dan technical skill.

Conceptual skill adalah kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan situasi

yang ada, menentukan variabel dan faktor-faktor yang menentukan, kemudian

menganalisanya untuk menentukan keputusan dan langkah-langkah yang akan

yang diambil. Sehingga dapat mencapai hasil maksimal bagi pencapaian tujuan

secara keseluruhan.

Human skill adalah kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain sehingga

tercipta partisipasi dan suasana yang serasi/harmonis diantara anggota-anggoata

yang akan mendukung pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Technical skill adalah kemampuan untuk melakukan tugas-tugas khusus yang

menjadi tanggung jawab berkaitan dengan prosedur, proses, peralatan,

teknik/metoda operasional dan sebagainva.

3.2. Manajemen Tenaga Kerja

Manajemen Tenaga Kerja merupakan pendayagunaan pembinaan,

pengaturan, pengurusan, pengembangan unsur tenaga kerja, baik yang berstatus

sebagai buruh, karyawan maupun pegawai dengan segala kegiatannya dalam

usaha mencapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya, sesuai dengan

harapan usaha perseorangan, badan usaha, perusahaan, lembaga maupun instansi

yang bersangkutan (Siswanto Bedjo, 1987).

Manajemen Tenaga Kerja selain harus memberikan diskripsi pekerjaan

menyangkut tugas dan tanggung jawab, perlu juga ditentukan informasi tentang

persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja sebelum diberikan tugas dan



tanggung jawab dalam suatu pekerjaan tertentu. Persyaratan tesebut disebut syarat

pekerjaan yang berisi informasi menyeluruh yang harus dipenuhi oleh tenaga

kerja, baik berupa material, imaterial maupun intelektual, agar dapat memangku

suatu pekerjaan yang akan dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab.

Informasi tentang syarat yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja biasanya

meliputi :

1. Syarat Pendidikan

Menyangkut latar belakang pendidikan yang diperlukan untuk mengisi suatu

pekerjaan tertentu misalnya SD, SLTP, SMU atau STM. Dengan syarat

tingkat pendidikan maka dapat diharapkan pengembangan untuk masa yang

akan datang, misalnya ada teknik baru yang harus dipelajari berkaitan

dengan pekerjaan.(Drs. ec. Alex. S. Nitisemito, Manajemen Personalia,

1982)

Tujuh dimensi yang paling sering dikutip yang membentuk kemampuan

intelektual adalah kemahiran berhitung, pemahaman verbal, kecepatan

perseptual, penalaran induktif, penalaran deduktif, visualisasi ruang dan

ingatan. Secara umum, makin banyak tuntutan pemrosesan informasi dalam

suatu pekerjaan, makin banyak kecerdasan umum dan kemampuan verbal

diperlukan untuk dapat melakukan pekerjaan itu dengan sukses (Stephen P.

Robbins, Perilaku Organisasi, !998).

Pemahaman verbal adalah kemampuan memahami apa yang dibaca atau

didengar serta hubungan kata satu sama lain.



Kecepatan persep.ual adaiah kemampuan mengenali kemiripan dan beda
visual dengan cepat dan tepat.

Penaiaran induk.if adalah kemampuan mengena,i sua.u u^.an Icgis dalan,
sualu masalah dan kemudian memecahkannya.

Penalaran deduk.if adaiah kemampnan menggnnakan ,ogika dan men.lai
implikasi dari suatu argumen.

Visualise* ruang adalah kemampuan membayangkan bagaimana suatu
objek akan tampak seandainya posisinya dalam ruang diubah.
Variabe, syarat pendidikan tersebut antara ,ain yaitu, tingkat pendidikan
minimal dan pendidikan selain pendidikan formal.

2. Syarat Pengalaman

Umum„y. sna.u pe™Sahaa„ ,ebih .nenguta.akan Penga.ama„ .enaga kerja
daripada pendidikan ya„g te,a„ d,pero,eh„ya. De„ga„ menggnnakan konsep
"urv. pe„ga,ama„ yang didasarkan aras asnmsi „a„wa seseorang atau
seke,on,pok orang ya„g mengerjaka„ ^.^ ^ ^ ^ ^
berulang-uiang akan nremperCeh pengalaman dan peningka.an ke,rampi,an
sehingga wak.u a.au biaya pe„ye,eSaia„ pekerjaan per u„,t akan berkurang
(Iman Suharto, Manajemen Proyek, 1995).

kurva pengalaman

L~ produktivitas]

Gambar 3.1. Kurva pengalaman



Pendekatan kuantitatif kurva pengalaman adalah bila jumlah unit yang

dihasilkan berlipat dua, maka jumlah jam-orang kerja atau biaya yang

diperlukan untuk memproduksinya akan turun dengan angka persentase

yang tetap (lman Suharto, Manajemen Proyek, 1995).

Variabel syarat pengalaman antara lain yaitu : pengalaman kerja, prestasi

kerja, banyaknya proyek yang pernah diikuti.

3. Syarat Fisik

Menyangkut kondisi fisik yang harus dipenuhi, misal umur, jenis

kelamin dan menderita cacat fisik atau tidak. Untuk pekerjaan-pekerjaan

tertentu seringkali tingkat keberhasilannya mempunyai kaitan dengan jenis

kelamin, umur dan kondisi fisik yang lain (Drs. ec. Alex. S. Nitisemito,

Manajemen Personalia, 1982).

Kemampuan fisik memiliki makna penting untuk melakukan pekerjaan-

pekerjaan yang kurang menuntut ketrampilan dan yang lebih terbakukan

dengan sukses. Misalnya, pekerjaan yang keberhasilannya menuntut

stamina, kecekatan tangan, kekuatan tungkai, atau bakat-bakat serupa

menuntut manajemen untuk mengenali kapabilitas fisik seorang karyawan.

Kemungkinan besar kinerja karyawan yang tinggi dicapai bila manajemen

telah memastikan sejauh mana suatu pekerjaan menuntut kemampuan fisik

dan kemudian menjamin bahwa karyawan dalam pekerjaan tersebut

mempunyai kemampuan tersebut Oleh karena itu kinerja karyawan dapat

ditingkatkan bila ada kesesuaian antara pekerjaan dengan kemampuan.

(Stephen P. Robbins, Perilaku Organisasi, !998).
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Variabel untuk syarat fisik antara lain : umur, jenis kelamin, cacat atau tidak,

tinggi badan, dan sebagainya.

4. Syarat Kemampuan (Keahlian atau Ketrampilan)

Dasar keahlian merupakan salah satu syarat kualifikasi utama yang menjadi

dasar dari proses seleksi, karena kemampuan merujuk ke suatu kapasitas

individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Keahlian

tersebut dapat digolongkan sebagai berikut, yaitu Technical Skill, Human

Skill dan Conceptual Skill (Kolonel. Kal. Susilo Martoyo, SE., Manajemen

Sumber Daya Manusia, 19.87)

Kinerja karyawan dapat ditingkatkan bila ada kesesuaian anlara pekerjaan

dan kemampuan. (Stephen P. Robbins, Perilaku Organisasi, 1998).

Variabel untuk syarat ketrampilan yaitu : kemampuan menggunakan alat,

kemampuan membaca gambar/petunjuk, klasifikasi ketrampilan,

ketrampilan secara teknis dan sebagainya.

5. Syarat Komunikasi/Kerja sama

Kerjasama sangat diperlukan dalam kerja tim, sehingga semua yang terlibat

di dalamnya harus bisa bekerjasama baik atasan maupun bawahan. Bagi

atasan dia harus bisa membuat perintah atau arahan yang mudah dimengerti

oleh bawahannya, sedang bagi bawahan juga harus bisa mencerna apa yang

diperintahkan atasan (Drs. ec. Alex. S. Nitisemito, Manajemen Personalia,

1982).

Variabel syarat komunikasi/kerjasama yaitu kerjasama dengan sesama

pekerja, dengan atasan atau dengan buruh/laden.
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Dari uraian di atas diambil beberapa variabel yang menentukan dalam

proses sertifikasi pekerja operasional konstruksi bangunan gedung, yaitu :

1. Pendidikan formal

2. Pendidikan non formal

3. Pengalaman kerja

4. Keikutsertaan tukang dalam suatu proyek

5. Kemampuan kerja sama

(•>. Kemampuan mencerna perintah atasan

7. Faktor usia

8. Sertifikat hanya diberikan padatukang berjenis kelaniin laki-laki

9. Tidak menderita cacat fisik (kecuali buta warna)

10. Kemampuan membacagambar

11. Kemampuan menggunakan alat

12. Registrasi sertifikat ketrampilar.

13. Klasifikasi ketrampilan kerja (tukang batu, tukang kayu, dan Iain-lain)

Pada variabel klasifikasi ketrampilan kerja masih lerdapat beberapa sub

variabel tentang klasifikasi tukang berdasarkan ketrampilannya. Variabel-variabel

tersebut adalah :juru gambarldraftman, juru ukur/teknisi survey pemetaan, tukang

pondasi/batu, tukang besi belcn/bar bender/bar cutter, tukang pasang bekisting/

schafolding, tukang cor beton dan tukang pekerjaan rangka baja (Pedoman

Penerbitan Sertifikat Keahlian dan Sertifikat Ketrampilan, Keputusan Dewan

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional : No.

72/KPTS/LPJK/D/VI1I/2001).
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3.3. Sertifikasi

Manxmen Mulu mengharuskan standansasi dalam berbaga, hal,
•ermasuk daiam ha, r^/pHahhan Maka nn.uk memenuh, standar manajemen
mu,u per,,, d.bua, sertitikas, keahiian kerja dan ketrampila, kerja Sehingga
sernfika, keahhan kerja dan ketrampilan kerja merupakan perangka, ya„8 efekttf
dan eiis.en „„,uk men8ela]lu, kemm]p^ ^^ ^ ^^
seseorant

&•

Dalam Peraturan Pemenmah RJ No. 2S lahu„ 2000, pasal ,j d.sebutkan
delinisi sertifikasi, vakni :

a. sertifikas, adalah prose, pe„,laian „„luk mendapatkan pengakuar,
terhadap ktastflkas, da, kuahfikas, alas kompetensi da, kemampuan
-aha d, b,da*g jasa konstruksi ymg berbentuk usaha orang
perseorangan atau badan usaha.

b. sert.fikasi adalal, proses penilaran kompetens, da. kemampua, profesi
ke.rampila, kerja da, keahlian kerja seseora,g d, b.dang jasa
konsruks, menuru, disipJin ketlmuan dan atau ketrampiian tetentu dan
atau kefungs.an dan alau keahlian tertentu.

Sedangkan difinisi sertifikat adalah:

a. mentpaka, tanda bnkti pengaknan dalam pe„e«apal klas,nkasi dan
tahfikasi atas kompetens, dan kemampuan usaha di b.dang jsa
konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau bada, usaha.

b. merupakan tanda buk.t pengaku.. atas kompetens, dan kemampua,
profesi ketrampilan kerja dan keahl.an kerja orang perseorangan d,
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bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuari dan atau ketrampilan

tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu.

Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan

usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau

penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di

bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau ketrampilan tertentu

dan atau kefungsian dan atau keahlian masing-masing.

Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan

usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkal/kedalaman kompetensi dan

kemampuan usaha atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja

orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkal/kedalaman

kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.

Kompetensi adalah kewenangan atau kekuasaaan untuk menentukan/memutuskan

sesuatu.

3.4. SPSS

SPSS (Statistical Product and Service Solutions ) adalah suatu program

komputer statistik yang mampu memproses data statistik secara cepat dan tepat,

menjadi berbagai output yang dikehendaki. Pada mulanya SPSS dibuat untuk

pemecahan masalah statistik pada ilmu-ilmu sosial, tetapi kemudian berkembang

sehingga sekarang program ini dapat diaplikasikan pada semua bidang.

Proses pengolahan data pada SPSS hampir sama dengan proses

pengolahan data komputer maupun statistik. Hanya di sini ada variasi dalam

penyajian input dm output. Proses tersebut adalah sebagai berikut:
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1. Data yang akan diproses dimasukkan lewat menu DATA EDITOR yang

otomatis muncul di layar komputer saat SPSS dijalankan.

2. Data yang telah diinput kemudian diproses, juga lewat menu DATA EDITOR.

3. Hasil pengolahan data muncul di layar {windows) yang lain dari SPSS yaitu

Output Navigator.

Pada menu Output Navigator, informasi atau output statistik bisa ditampilkan

secara teks/tulisan, tabel maupun chart/grafik.

INPUT DATA

1X'ngan
DATA EDITOR

PROSES

Dengan
DATA EDITOR

OUTPUT DATA

dengan
OUTPUT NAVIGATOR

= PIVOT TABLH KDITOR

= TEXT OUTPUT EDITOR

= CHART EDITOR


