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ABSTRAK 

 

Muhammad Hadi Nur Yahya Tasman, 16240026, Perencanaan Sumber 

Daya Manusia di Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Raya 

Internasional Kosmetik Bantul. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Manajemen 

Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. 

Usaha, Mikro, Kecil, dana Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha 

yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi 

secara luas kepada masyarakat. Sedangkan perencanaan sumber daya manusia 

adalah kegiatan mengidentifikasi jumlah SDM yang dibutuhkan suatu organisasi 

untuk mencapai tujuan organisasi dimasa depan, dengan perencanaan SDM yang 

efektif akan dapat dilakukan antisipasi terhadap kebutuhan SDM suatu organisasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan “Perencanaan Sumber Daya 

Manusia di Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Raya Internasional 

Kosmetik Bantul”. 

Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, di mana peneliti 

mengumpulkan fakta di lapangan dan kemudian diuraikan secara keseluruhan. 

Adapun pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara, observasi dan 

dokumentasi. 

Setelah dilakukan pembahasan lebih dalam mengenai Perencanaan Sumber 

Daya Manusia di Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Raya 

Internasional Kosmetik Bantul. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

perencanaan pada sumber daya manusia di UMKM Raya Internasional Kosmetik 

Bantul berupa (1) perencanaan organisasi, (2) perencanaan pengarahan, (3) 

perencanaan pengadaan dan (4) perencanaan pemeliharaan telah berjalan dengan 

baik. Akan tetapi, masih terdapat beberapa kendala yang ditemukan di dalamnya, 

yaitu: (1) pada proses perencanaan pengendalian belum diterapkan dengan 

maksimal, sehingga keseluruhan informan memberikan jawaban tidak ada dalam 

perencanaan pengendalian, (2) tidak ada kebijakan mengenai kompensasi di 

UMKM tersebut, dan (3) fasilitas dan kesejahteraan karyawan yang tidak tentu 

anggarannya. 

Kata kunci: Perencanaan, Sumber Daya Manusia, UMKM. 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penelitian ini berjudul “Perencanaan Sumber Daya Manusia di 

UMKM Raya Internasional Kosmetik Bantul”. Untuk menghindari 

terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini perlu 

memberi batasan istilah-istilah didalam judul tersebut sebagai berikut. 

1. Perencanaan 

Perencanaan adalah proses pemilihan dan penetapan tujuan, 

strategi, metode, anggaran, dan standar (tolok ukur) keberhasilan suatu 

kegiatan.1 Perencanaan pada dasarnya merupakan faktor penentu dalam 

pengambilan keputusan sekarang mengenai hal-hal yang akan 

dikerjakan di masa mendatang.2 

Adapun perencanaan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah 

proses pengambilan keputusan yang menggambarkan kegiatan-kegiatan 

yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

 

 

 
1 Hadari Nawawi, Perencanaan SDM untuk Organisasi Profit yang Kompetitif, 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 29. 
2 Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 

hlm. 41. 
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2. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan 

berfungsi sebagai modal (non-material/non-finansial) di dalam 

organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara 

fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.3 Sumber 

daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki setiap manusia, 

SDM merupakan daya pikir dan daya fisik setiap manusia.4 

Adapun sumber daya manusia yang dimaksud dalam skripsi ini 

adalah aset organisasi bisnis yang memiliki kemampuan daya pikir dan 

daya fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. 

3. Usaha Mikro Kecil Menengah 

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM 

adalah usaha milik perseorangan atau badan usaha perorangan yang 

produktif dan memenuhi kriteria yang ditulis oleh Undang-Undang. 

Aset maksimal dari usaha tersebut adalah Rp.50.000.000. Sedangkan 

omset maksimalnya Rp.300.000.000.5 

 

 
3 Hadari Nawawi, Manajemen Sumber Daya Mansuia untuk Bisnis yang Kompetitif, 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 1. 
4 Malayu S. P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2007), hlm. 244. 
5 Sumber: ppid.unud.ac.id, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah, diakses pada Tanggal 28 Januari 2022. 
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4. UMKM Raya Internasional Kosmetik 

UMKM Raya Internasional Kosmetik beralamatkan di 

Pelemsewu, Panggungharjo, Sewon, Bantul. UMKM ini adalah salah 

satu perusahaan kegiatan ekonomi dan memberikan pelayanan terhadap 

masyarakat di bidang kosmetik, seperti menyediakan produk Bio 

Cellulose Mask with Aloevera Extract. 

Berdasarkan penjelasan istilah tersebut yang dimaksud judul 

skripsi “Perencanaan Sumber Daya Manusia di UMKM Raya 

Internasional Kosmetik Bantul” adalah perencanaan sumber daya 

manusia yang dilaksanakan oleh UMKM Raya Internasional Kosmetik 

Bantul. 

B. Latar Belakang Masalah 

UMKM memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap krisis 

terlepas dari produktivitas yang rendah. Hal ini dikarenakan struktur 

organisasi dan tenaga kerja UMKM yang lebih fleksibel dalam 

menyesuaikan dengan perubahan pasar. Daya tahan dan fleksibilitas ini 

menjadikan UMKM digunakan oleh sebagian besar masyarakat sebagai 

sumber utama penghidupan.6 

Kontribusi masing-masing sektor ekonomi UMKM terhadap PDB 

porsi terbesar dipegang oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran 

 
6 Lies Maria Hamzah, Devi Agustien, “Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan 

Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM di Indonesia”, Jurnal Ekonomi 

Pembangunan, vol. 8: 2 (Juli, 2019), hlm. 217. 
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sebesar 27%, selanjutnya pertanian, perternakan, kehutanan, dan perikanan 

sebesar 21%, sementara jasa-jasa swasta keuangan, persewaan, dan jasa 

perusahaan memiliki kontribusi yang sama.7 

Adapun pada tahun 2021 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) terus berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) dari 

tahun ke tahun. Kontribusi UMKM terhadap PDB atas dasar harga konstan 

sebesar Rp 7.034,1 triliun pada 2019, naik sekitar 22,9% dari tahun 

sebelumnya yang sebesar Rp 5.721,1 triliun.8 

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan UMKM berdasarkan 

kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki 

jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan 

entitias usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang.9 

Dalam hal ini tenaga kerja/SDM sangat dibutuhkan oleh sebuah 

perusahaan, karena SDM merupakan kemampuan yang dimiliki setiap 

manusia yang terdiri dari daya pikir dan daya fisik setiap manusia.10 

  

 
7 Ibid., hlm. 218. 
8 Sumber: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/13/kontribusi-umkm-

terhadap-ekonomi-terus-meningkat. Diakses pada Tanggal 28 Januari 2022. 
9  Ibid, hlm. 218. 
10  Malayu S. P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, hlm. 244. 

https://databoks.katadata.co.id/tags/umkm
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/13/kontribusi-umkm-terhadap-ekonomi-terus-meningkat
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/13/kontribusi-umkm-terhadap-ekonomi-terus-meningkat
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Tabel 2.1 

UMKM Berdasarkan Kuantitas Kerja 

Klasifikasi UMKM Jumlah Tenaga Kerja 

Usaha Kecil 5-19 Orang 

Usaha Menengah 20-99 Orang 

 

Manajemen SDM memiliki banyak aspek, salah satunya adalah 

aspek perencanaan. Perencanaan (planning) merupakan proses dasar di 

mana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya.11 Dengan 

demikian, untuk mengelola SDM dibutuhkan manajemen perencanaan 

SDM yang baik dan benar. 

Menurut Malayu S. P. Hasibuan dalam bukunya Manajemen 

Sumber Daya Manusia mendefinisikan perencanaan sumber daya manusia 

adalah merencanakan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan serta efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan.12 

Berdasarkan definisi tersebut maka proses perencanaan sumber daya 

manusia sangat penting untuk dilakukan, mengingat banyaknya pegawai 

dan banyaknya posisi yang harus di tempati oleh pegawai.  

UMKM Raya Internasional Kosmetik yang terletak di Pelemsewu, 

Panggungharjo, Sewon, Bantul, D.I. Yogyakarta adalah salah satu 

 
11  T. Hani Handoko, Manajemen, (Yogyakarta: BPFE, 1995), hlm. 77. 
12  Malayu S. P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, hlm. 250. 
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perusahaan kegiatan ekonomi dan memberikan pelayanan terhadap 

masyarakat di bidang kosmetik. 

Perusahaan tersebut memiliki relevansi dengan dakwah Islam. Di 

mana dahwah Islam dalam hal ini merupakan salah satu dari budaya 

organisasi, sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Fajar selaku CEO 

Raya Internasional Kosmetik: 

“Perusahaan tersebut memiliki visi yaitu menjadi perusahaan 

kosmetik Indonesia yang unggul dengan produk yang aman, 

berkualitas, bermanfaat, serta halal dan toyib. Sedangkan sebagian 

misinya yaitu, pertama, meningkatkan kompetensi keahlian sumber 

daya manusia dan ibadahnya (seperti salat), kedua, menggunakan 

bahan baku yang halal dan toyib.”13 

Perusahaan tersebut memiliki manajemen sumber daya manusia 

yang cukup baik. Namun terdapat permasalahan yang terjadi yaitu 

kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki sehingga kesulitan dan 

kurang efektif dalam mengerjakan usahanya. Hal tersebut diungkapkan 

oleh Bapak Fajar selaku CEO Raya Internasional Kosmetik: 

“Terlihat jumlah sumber daya manusia yang kami miliki baru 

tersedia 3 orang, sedangkan sumber daya manusia yang dibutuhkan 

 
13 Wawancara Penelitian dengan Bapak Fajar selaku CEO di UMKM Raya Internasional 

Kosmetik Bantul, pada Tanggal 11 November 2019. 
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berjumlah 5 orang yang meliputi CEO, Admin, Produksi, Desain, 

dan Packing.”14 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti mengenai perencanaan sumber daya manusia yang ada di UMKM 

Raya Internasional Kosmetik Bantul. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan yaitu 

bagaimana perencanaan sumber daya manusia di UMKM Raya 

Internasional Kosmetik Bantul? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

meneliti dan mendeskripsikan perencanaan sumber daya manusia di 

UMKM Raya Internasional Kosmetik Bantul. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini bagi peneliti khususnya dan bagi 

pihak yang lain pada umumnya yaitu: 

 

 

 
14 Wawancara Penelitian dengan Bapak Fajar selaku CEO di UMKM Raya Internasional 

Kosmetik Bantul, pada Tanggal 23 September 2019. 
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1. Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan 

keilmuan manajemen dakwah khususnya bidang manajemen sumber daya 

manusia dalam hal perencanaan sumber daya manusia. 

2. Praktis 

Penelitian ini dapat dijadikan pedoman lembaga-lembaga lainnya 

yang ingin meningkatkan perencanaan sumber daya manusia, bagi 

organisasi atau perusahaan secara umum, khususnya UMKM Raya 

Internasional Kosmetik Bantul. Penelitian ini diharapkan sebagai masukan 

konstruktif dan objektif dalam perencanaan sumber daya manusia. 

F. Kajian Pustaka 

Peneliti menelaah dari berbagai literatur yang ada seperti skripsi dan 

karya lain yang relevan, dimaksudkan untuk memperjelas permasalahan 

penelitian dan memberikan penegasan bahwa penelitian belum pernah 

diteliti. Adapun literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan 

perencanaan sumber daya manusia diantaranya sebagai berikut. 

Pertama, skripsi Mirna Mailiya dengan judul “Perencanaan Sumber 

Daya Manusia Di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta tahun 2018”. 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini membahas tentang 

sekilas tentang PSDM di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, faktor-

faktor yang dipertimbangkan dalam PSDM, proses PSDM di SMA 
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Muhammadiyah 3 Yogyakarta, dan diskusi hasil.15 Skripsi tersebut 

memiliki kesamaan subjek penelitian yaitu perencanaan sumber daya 

manusia, namun yang berbeda pada objek dan pembahasan yang disajikan. 

Kedua, skripsi Indah Pangesti Cahyaningrum Tahun dengan judul 

“Perencanaan Sumber Daya Manusia di Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

Umbul Sejahtera Yogyakarta tahun 2017”. Adapun metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil 

penelitian ini membahas tentang perencanaan SDM yang dilakukan KJKS 

Umbul Sejahtera dan tantangan dalam kegiatan perencanaan sumber daya 

manusia, perencanaan program, pemenuhan kebutuhan karyawan faktor 

pendukung dan penghambat proses perencanaan dan hasil analisis 

Lembaga.16  Skripsi tersebut memiliki kesamaan subjek penelitian yaitu 

perencanaan sumber daya manusia, namun yang berbeda pada objek dan 

pembahasan yang disajikan. 

Ketiga, skripsi Agi Alfebri dengan judul “Perencanaan Sumber 

Daya Manusia di SD Budi Mulia Dua Yogyakarta tahun Ajaran 

2015/2016”. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini membahas 

tentang analisis data mengenai perencanaan SDM di SD Budi Mulia Dua 

 
15 Mirna Mailiya “Perencanaan Sumber Daya Manusia di SMA Muhammadiyah 3 

Yogyakarta”, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Indonesia, September 2018), hlm xiii. 
16 Indah Pangesti Cahyaningrum “Perencanaan Sumber Daya Manusia di Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah Umbul Sejahtera Yogyakarta”, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Manajemen 

Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, April 2017), hlm 21. 
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Yogyakarta Tahun Ajaran 2015/2016 terhadap tiga tugas pokok 

perencanaan SDM dan menganalisa kesesuaian standar nasional pendidik 

dan tenaga kependidikan.17 Skripsi tersebut memiliki kesamaan subjek 

penelitian yaitu perencanaan sumber daya manusia, namun yang berbeda 

pada objek dan pembahasan yang disajikan. 

Keempat, skripsi Shohib Amaruddin dengan judul “Perencanaan 

Sumber Daya Manusia di CV. Mangrove International Yogyakarta tahun 

2015-2016”. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini membahas 

tentang analisa perencanaan sumber saya manusia di CV Mangrove 

International Yogyakarta.18 Skripsi tersebut memiliki kesamaan subjek, 

namun yang berbeda pada objek, pembahasan yang disajikan, dan hasil 

penelitian. 

Kelima, artikel dalam jurnal Amelia Taroreh, Frederik Worang, dan 

Christoffel Mintardj dengan judul “Perencanaan Sumber Daya Manusia, 

Analisis Pekerjaan dan Penempatan Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai 

Pada Biro Pengembangan SDM Provinsi Papua”. Adapun metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode 

kualitatif. Hasil penelitian ini membahas tentang Perencanaan SDM, 

 
17 Agi Alfebri “Perencanaan Sumber Daya Manusia di SD Budi Mulia Dua Yogyakarta 

Tahun Ajaran 2015/2016”, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Maret 2016), hlm 30. 
18 Shohib Amaruddin “Perencanaan Sumber Daya Manusia di CV. Mangrove International 

Yogyakarta Tahun 2015-2016”, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, November 2016), hlm 18. 
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analisis pekerjaan, dan penempatan pegawai.19 Jurnal tersebut berdeda 

memiliki kesamaan subjek, namun yang berbeda pada objek, pembahasan 

yang disajikan, dan hasil penelitian. 

Keenam, jurnal Wayan Widya Destiana dan Yanti Puspita Sari 

dengan judul “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Untuk 

Perencanaan Sumber Daya Industri”.20 Adapun metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil 

penelitian ini menyarankan model proses implementasi sistem perencanaan 

sumber daya untuk perusahaan multi-industri besar dan menyimpulkan 

bahwa berfungsinya sistem perencanaan sumber daya perusahaan mengarah 

pada peningkatan struktur manajemen perusahaan. 

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu dapat 

ditegaskan bahwa skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian 

sebelumnya, yaitu sama-sama meneliti tentang manajemen perencanaan 

sumber daya manusia. Sementara itu, letak pembeda dengan penelitian 

sebelumnya yaitu (1) objeknya yang berfokus di UMKM Raya 

Internasional Kosmetik Bantul, (2) periode tahun yang diambil adalah 

2022, (3) belum ada yang meneliti mengenai Perencanaan Sumber Daya 

Manusia di UMKM Raya Internasional Kosmetik. 

 
19 Amelia Taroreh, Frederik Worang, Christoffel Mintardj, “Perencanaan Sumber Daya 

Manusia, Analisis Pekerjaan dan Penempatan Pegawai terhadap Kinerja Pegawai pada Biro 

Pengembangan SDM Provinsi Papua”, Jurnal EMBA, vol. 3:1, (Maret 2016), hlm 1272-1273. 
20 Wayan Widya Destiana dan Yanti Puspita Sari dengan judul “Implementasi Sistem 

Informasi Manajemen Untuk Perencanaan Sumber Daya Industri”, Jurnal Pusdansi, vol. 1, no. 3 

(2021). 
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Oleh karena itu peneliti memfokuskan penelitian ini pada 

perencanaan organisasi, perencanaan pengarahan, perencanaan 

pengendalian, perencanaan pengadaan, perencanaan kompensasi, 

perencanaan pemeliharaan, dan perencanaan pemberhentian yang 

dilaksanakan di UMKM Raya Internasional Kosmetik. 

G. Kerangka Teoritik 

1. Tinjauan tentang Perencanaan Sumber Daya Manusia 

Menurut Sondang P. Siagian, perencanaan SDM adalah langkah-

langkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna lebih menjamin bahwa 

bagi organisasi lebih tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki 

berbagai kedudukan, jabatan, dan perkerjaan pada waktu yang tepat. 

Kesemuanya dalam pencapaian tujuan dan berbagai sasaran yang telah 

ditetapkan.21 

Menurut Malayu S. P. Hasibuan dalam bukunya Manajemen 

Sumber Daya Manusia mendefinisikan perencanaan SDM adalah 

merencanakan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta 

efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan.22 

Perencanaan SDM yang dimaksud pada skripsi ini menggunakan 

teori dari Malayu S. P. Hasibuan. Perencanaan SDM ini untuk menetapkan 

program pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, 

 
21  Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, hlm. 41. 
22  Malayu S. P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, hlm. 250. 
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pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, 

dan pemberhentian karyawan. Jadi, dalam rencana SDM harus ditetapkan 

semua hal tersebut secara baik dan benar. 23 

Manajemen sumber daya manusia oleh Malayu S. P. Hasibuan 

dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Sumber Daya Manusia” dibagi 

atas beberapa fungsi dengan tujuan sabagai berikut:24 

a. Analisis pembahasannya sistematis, teratur, dan baik sehingga mudah 

dipahami. 

b. Menjadi pedoman bagi manajer dalam melaksanakan langkah-langkah 

kepeminpinannya di bidang sumber daya manusia. 

Agar setiap fungsi Manajemen SDM diterapkan dengan baik dan 

tepat maka perlu perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan-perencanaan 

SDM yang baik dan benar, antara lain sebagai berikut:25 

a. Perencanaan Organisasi 

Organisasi sebagai alat dan wadah orang-orang untuk bekerja 

sama, terintegrasi, terkoordinasi, efektif, dan harmonis, perlu 

direncanakan terlebih dahulu. Hal-hal yang perlu direncanakan dalam 

pengorganisasian, antara lain sebagai berikut: 

 
23  Ibid, hlm. 250. 
24  Ibid., hlm, 256. 
25  Ibid, hlm, 256. 
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1) Besar kecilnya organisasi yang dibutuhkan, supaya efektif dan 

efisien membantu tercapainya tujuan. 

2) Tipe organisasi yang yang paling tepat, apakah organisasi lini, 

organisasi lini dan staf, organisasi fungsional, atau organisasi 

komite. 

3) Hubungan-hubungan dan saluran perintah serta tanggung jawab 

dalam organisasi. 

4) Struktur (organisasi chat) dan jumlah departemen atau bagiannya. 

5) Job description untuk setiap jabatan, sehingga tumpang tindih 

dalam pelaksanaan tugas dapat dihindarkan. 

6) Rentang kendali setiap departemen atau bagian sesuai. 

Selain itu, Perencanaan dalam organisasi juga dijelaskan dalam 

jurnal Rusniati dan Ahsanul Haq26 yang memiliki makna esensial/ 

suatu fungsi yang sangat pokok dalam organisasi, dikarenakan dalam 

kenyataannya perencanaan memegang peranan lebih dibandingkan 

fungsi-fungsi manajemen lainnya. Fungsi–fungsi pengorganisasian, 

pengarahan dan pengawasan sebenarnya hanya melaksanakan 

keputusan–keputusan perencanaan. Sebelum manajer dapat 

mengorganisasi, mengarahkan, atau mengawasi, mereka harus membuat 

rencana-rencana yang memberikan tujuan dan arah organisasi. 

 
26 Rusniati dan Ahsanul Haq, “Perencanaan Strategis Dalam Perspektif Organisasi”, Jurnal 

INTEKNA (2014). 



  15 

 

 

 

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan 

selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh 

siapa. 

b. Perencanaan Pengarahan 

Pengarahan SDM perlu direncanakan agar mereka bekerja giat, 

efektif, dan efisien membantu tercapainya tujuan perusahaan. Hal-hal 

yang perlu direncanakan dalam pengarahan (directing) SDM, antara 

lain sebagai berikut: 

1) Peraturan-peraturan perusahaan dan sanksi hukuman bagi yang 

melanggarnya. 

2) Delegation of authority, apakah desentralisasi atau sentralisasi 

authority. 

3) Cara pelaksanaan komunikasi dan simbolis komunikasi yang 

diberikan. 

4) Alat-alat motivasi dan cara-cara pemberianya. 

5) Pengaturan pemberian intensif dan upah intensif. 

Selain itu, dijelaskan juga dalam jurnal Andhika Lungguh 

Perceka27 bahwa perencanaan dan pengarahan merupakan bagian utama 

dari dari fungsi managemen. pengarahan dalam pencapaian tujuan suatu 

organisasi akan berjalan optimal apabila bawahan memahami arahan 

 
27 Andhika Lungguh Perceka, “Hubungan Perencanaan dan Pengarahan Kepala Ruangan 

Dengan Motivasi Kerja Perawat di RS Pameungpeuk Garut Tahun 2017” Jurnal JIAP (2018). 
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pimpinan dengan baik dan menggunakan kemampuan baik tenaga dan 

pikirannya secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, fungsi 

pengarahan selalu berkaitan erat dengan perencanaan. 

c. Perencanaan Pengendalian 

Pegendalian (controlling) SDM harus direncanakan sebaik-

baiknya, supaya pelaksanaan pengendalian efektif. Pengendalian harus 

mengetahui sedini mungkin terjadinya kesalahan dan melakukan 

tindakan perbaikan. Hal-hal yang perlu direncanakan dalam 

pengendalian, antara lain sebagai berikut: 

1) Sistem dan poin-poin yang akan dinilai. 

2) Periode dan proses penilaian yang akan dilakukan. 

3) Metode penilaian yang akan diterapkan. 

4) Tindakan hasil penilaian terhadap SDM. 

Selain itu, dijelaskan juga dalam jurnal Amri Dkk28, bahwa 

terdapat 4 metode pengendalian, di antaranya: 

1) Metode pengendalian tenaga kerja. Pada metode ini, jumlah yang 

diproduksi pada periode pertama diinisialkan sebesar demand pada 

periode pertama. Jika demand pada periode berikutnya mengalami 

kenaikan, maka akan dilakukan penambahan kapasitas. Jika pada 

 
28 Amri, Trisna dan Efrida Nur Hasanah Harahap, “Perencanaan Pengendalian Produksi 

Air Minum Dalam Kemasan Menggunakan Metode Agregate Planning”, Jurnal MIEJ (2012). 
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periode berikutnya demand mengalami penurunan, maka produksi 

akan diturunkan sebesar demandnya. 

2) Metode pengendalian persediaan. Metode ini menerapkan tingkat 

produksi sebesar permintaan rata – ratanya. Jika jumlah produksi 

lebih besar, maka kelebihannya akan akan disimpan sebagai 

persedian. Jika kondisi yang terjadi sebaliknya maka persediaan 

akan dikeluarkan untuk memenuhi permintaan. Selanjutnya akan 

dievaluasi apakah selama masa perencanaan tetap akan terjadi 

kekurangan. Jika masih ada kekurangan, maka bagian produksi 

harus menyesuaikan persediaan. Awalnya sebesar maksimal 

kekurangan yang terjadi selama masa periode perencanaan tersebut. 

Sehingga, tidak akan terjadi kekurangan pada suatu periode. 

Kelemahan metode ini yaitu biaya persediaan yang membengkak. 

3) Metode pengendalian subkotrak. Metode ini berproduksi pada 

tingkat demand yang paling kecil selama periode perencanaan. 

Apabila pada suatu periode demand lebih besar dibandingkan 

tingkat produksi, maka akan dilakukan SubKontrak. 

4) Metode campuran. Pada metode campuran, tingkat produksi bisa 

diset berdasarkan kondisi aktual. Tingkat produksi ini ditentukan 

berdasarkan jumlah lintasan produksi atau mesin, jumlah hari kerja, 

tingkat efisiensi, tingkat utilitas mesin dan jumlah shiftnya. Apabila 

terjadi kelebihan akan disimpan, jika kekurangan akan dilakukan 

over time untuk menaikkan kapasitas. Kenaikan kapasitas maksimal 
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sebesar 25% dari kapasitas reguler. Jika masih kekurangan 

diperbolehkan melakukan SubKontrak. Jadi pada metode ini, 

variabel yang dikendalikan tidak hanya satu variabel produksi, 

tetapi bisa lebih dari 2 variabel produksi. 

d. Perencanaan Pengadaan 

Pengadaan (procurement) SDM harus direncanakan secara baik 

dan benar supaya kualitas dan kuantitas SDM sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. Hal-hal yang perlu direncanakan dalam pengadaan SDM, 

antara lain sebagai berikut: 

1) Penentuan jumlah dan kualitas SDM yang akan diperlukan. 

2) Sumber calon karyawan dan cara-cara penarikannya. 

3) Dasar, sistem, metode dan tingkat-tingkat seleksi yang akan 

dilakukan. 

4) Kualifikasi-kualifikasi dan prosedur seleksi yang akan dilakukan. 

5) Cara-cara penempatan calon pegawai yang akan dilakukan. 

Selain untuk sumber daya manusia, pengadaan juga bertujuan 

untuk memperoleh barang atau jasa. Di mana barang adalah setiap 

benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak 

bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipergunakan dan dimanfaatkan 

oleh pengguna barang. Sedangkan jasa terdiri dari input, proses dan/ 
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atau out put. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa pengadaan 

barang jauh lebih sederhana dibandingkan dengan jasa.29 

e. Perencanaan Kompensasi 

Kompensasi (compensation) SDM perlu direncanakan dengan 

baik, supaya dapat mendorong gairah kerja karyawan. Hal-hal yang 

harus direncanakan dalam kompensasi, antara lain sebagai berikut: 

1) Dasar, sistem, dan metode kompensasi yang akan diberlakukan. 

2) Kebijaksanaan kompensasi yang akan diberlakukan. 

3) Waku pembayaran kompensasi yang akan diterapkan. 

Kompensasi juga merupakan suatu bentuk imbal jasa atau 

penghargaan yang diberikan kepada individu karena telah 

melaksanakan dan menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu yang di 

tugaskannya atau telah mencapai suatu strandart atau target yang 

ditetapkan. Sedangkan manajemen kompensasi adalah suatu kegiatan 

dalam merancang, mengelola dan mengatur suatu bentuk imbal jasa 

terhadap karyawan atau pekerja yang telah melakukan suatu pekerjaan 

tertentu dan menyelesaikannya bagi organisasi, yang di mana bentuk 

imbal jasa tersebut harus bersifat adil, obyektif, dan terbuka sehingga 

diperoleh kepuasan bagi penerimanya sesuai dengan kontribusi yang 

telah di berikan. sasi adalah semua pendapatan yang dapat berbentuk 

 
29 Samsul Ramli, Muhammad Ide Ambardi, “Bacaan Wajib Menyusun Perencanaan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, Jakarta: Visimedia (2015). 
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uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan 

sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. 

Manajemen kompensasi dapat diartikan juga sebagai sebuah kegiatan 

dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan serta 

mengembangkan suatu sistem kompensasi dalam organisasi sehingga 

terbentuk sebuah model sistem yang mengandung nilai-nilai 

obyektifitas, berkeadilan, dan transparan.30 

f. Perencanaan Pemeliharaan 

Pemeliharaan (maintenance) perlu direncanakan dengan baik 

supaya labor turnover relatif rendah. Hal-hal yang harus direncanakan, 

antara lain sebagai berikut: 

1) Jenis-jenis kesejahteraan ekonomis yang akan diberikan. 

2) Jenis-jenis kesejahteraan fasilitas yang akan diberikan. 

3) Jenis-jenis kesejahteraan pelayanan yang akan disediakan. 

4) Biaya-biaya yang akan dikeluarkan. 

5) Cara dan waktu pemberian kesejahteraan. 

Pemeliharaan dalam hal ini didefinisikan sebagai aktivitas yang 

dilakukan untuk menjaga agar fasilitas tetap berada pada kondisi yang 

sama pada saat pemasangan awal sehingga dapat terus bekerja sesuai 

dengan kapasitas produksinya. Manajemen pemeliharaan secara umum 

 
30 Siti Mujanah, “Manajemen Kompensasi”, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2019. 
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merupakan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, organisasi 

dan kepegawaian, implementasi program dan metode kontrol kegiatan 

pemeliharaan. Kegiatan bertujuan mengoptimalkan kinerja 

pemeliharaan dengan meningkatkan keandalan dan ketersediaan 

(availability) dari suatu sistem atau peralatan melalui perencanaan, 

pengorganisasian, pengaturan tenaga kerja, pengawasan dan evaluasi 

yang baik.31 

g. Perencanaan Pemberhentian 

Pemberhentian (separation) SDM harus direncanakan dengan 

sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan kesulitan bagi perusahaan. 

Karena cepat atau lambat semua karyawan akan berhenti dengan asalan 

yang beraneka ragam. Setiap karyawan yang berhenti akan membawa 

biaya (penarikan, seleksi, pengembangan) yang merugikan perusahaan. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberhentian karyawan, antara 

lain sebagai berikut: 

1) Penetapan syarat-syarat status setiap karyawan dalam perusahaan 

(tetap, kontrak, percobaan, dan lain-lain). 

2) Merencanakan peraturan-peraturan pemberhentian yang dikaitkan 

dengan status SDM dan alasan-alasan pemberhentiannya. 

 
31 Lawrence Mann, Jr, “Maintenance Management”, D. C. Heath and Company, Canada, 

1976. 
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3) Merencanakan persyaratan pensiun dan pembayaran uang pension 

atau pesangonnya. 

4) Merencanakan prosedur pemberhentian dengan tidak hormat. 

Selain itu, Pemberhentian dalam istilahnya merupakan 

pemutusan hubungan kerja atau berhenti bekerja. Diketahui pula, 

bahwa istilah pemberhentian sebenarnya hanya lazim dipakai dalam 

konteks pegawai atau karyawan suatu perusahaan.32 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini ditinjau dari pendekatannya, digolongkan sebagai 

penulisan kualitatif. Menurut Burhan Bungin mendefinisikan metode 

kualitatif sebagai penulisan yang memiliki sasaran penulisan yang terbatas, 

tetapi dengan keterbatasan itu dapat mengenai sasaran penulisan.33 

Penelitian ini ditinjau dari pemaparannya termasuk penulisan 

deskriptif. Penulisan deskriptif adalah penulisan yang ditunjukkan untuk 

mengumpulkan fakta dan menguraikan secara keseluruhan serta teliti 

dengan persoalan yang akan dipecahkan.34 Penelitian ini diharapkan akan 

memberikan gambaran umum lengkap mengenai perencanaan sumber daya 

manusia di UMKM Raya Internasional Kosmetik Bantul. 

 
32 Aswin Eka Adhi, “Pengertian dan Ruang Lingkup Pemberhentian”, diambil dari 

website: http://repository.ut.ac.id/3945/1/ADPG4447-M1.pdf 
33 Burhan Bungin, Metodologi Penulisan Sosial: format kuantitatif dan kualitatif, 

(Surabaya: Airlangga University, 2001), hlm. 29. 
34  Koentjaraningrat, Metode Penulisan Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 48.   
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2. Metode Penentuan Subjek dan Objek 

a) Subjek Penelitian 

Subjek penelitian atau individu yang dijadikan informan dalam 

penulisan ini ialah pimpinan dan karyawan, serta posisi yang dinggap 

penting dalam proses pengumpulan data dan fakta, adapun subjek 

dalam penelitian ini adalah CEO (Fajaruddin Achmad Muharom, S.E), 

Admin (Dzawi Kafa, S.H), dan Desain (Bima Putra). 

b) Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah perencanaan sumber daya manusia 

di UMKM Raya Internasional Kosmetik Bantul. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Jenis penelitian pada skripsi ini penelitian lapangan. Maka, akan 

mendapatkan data-data yang terkait dengan tema penulisan digunakan 

beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penulisan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewancara dengan informan atau orang diwawancarai, dengan atau 

tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana 
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pewawancara dan informasi terlihat dalam kehidupan sosial yang relatif 

lama.35 

Adapun teknik wawancara dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan wawancara terstruktur. Di mana wawancara terstruktur 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti peneliti 

atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi 

apa yang akan diperoleh.36 

Dalam penelitian ini menggunakan daftar terstruktur, namun 

bersifat terbuka yang telah dipersiapkan lebih dahulu dan akan diajukan 

menurut urutan dan rumusan masalah. Dengan wawancara ini peniliti 

mengajukan beberapa pertanyaan pada narasumber guna mendapatkan 

data atau informasi tentang perencanaan sumber daya manusia di 

UMKM Raya Internasional Kosmetik Bantul. 

b. Observasi 

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data 

dalam penulisan Kualitatif. Faktor terpenting dalam observasi adalah 

observer (pengamat) dan orang yang diamati yang kemudian juga 

berfungsi sebagai pemberi informasi, yaitu informan.37 

 
35  Burhan Bungin, Penulisan Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 108. 
36 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2016), hlm. 241. 
37  Nyoman Ratna, Metodologi Penulisan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 217. 
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Metode observasi yang digunakan adalah observasi terus terang. 

Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data 

menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti sedang 

melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal 

sampai akhir tentang aktivitas peneliti. 

Metode ini digunakan peneliti untuk mengumpulkan data 

tentang gambaran mengenai UMKM Raya Internasional Kosmetik 

Bantul, selain itu juga untuk mengetahui perencanaan sumber daya 

manusia yang ada di UMKM Raya Internasional Kosmetik Bantul. 

c. Dokumentasi 

Metode ini merupakan satu metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam metodologi penulisan sosial.38 Dokumentasi 

memperoleh data dari benda-benda tertulis seperti buku-buku, 

notulensi, peraturan-peraturan, catatan harian, artikel, foto-foto, dan 

dokumen-dokumen lainnya. 

Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data 

yang tertulis dan digunakan untuk melengkapi dan mengecek data-data 

yang diperoleh dari interview dan observasi. 

 

 

 
38  Burhan Bungin, Penulisan Kualitatif, hlm. 121. 
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4. Metode Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan guna menyempitkan dan membatasi 

penemuan-penemuan hingga menjadi suatu data yang teratur serta tersusun 

dan lebih berarti.39 Instrumen analisis data pada penelitian ini adalah 

analisa data deskriptif kualitatif. Dalam analisis data deskriptif kualitatif 

menyajikan data dalam bentuk tulisan dan menerangkan sesuai dengan 

penemuan data dari hasil penelitian. 

Menurut Siddel mengatakan bahwa analisis prosesnya berjalan 

sebagai berikut:40 

a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi 

kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. 

b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasi, menyintesiskan, 

membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya. 

c. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai 

makna, mencari, menemukan pola, dan hubungan-hubungan. 

d. Membuat temuan-temuan umum. 

5. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 

Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi 

merupakan proses penguatan bukti dari individu-individu yang berbeda. 

 
39 Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: PT. Prasetia Widiya Pratama, 2000), hlm. 87. 
40 Burhan Bungin, Penulisan Kualitatif, hlm. 145. 
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Dengan menggunakan teknik ini akan menjamin penelitian lebih akurat, 

karena informasi berasal dari berbagai sumber informasi, individu atau 

proses.41 

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai 

teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai 

teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.42 

Triangulasi teknik pada penelitian ini menggunakan teori dari 

Sugiyono. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber 

yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara 

mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara 

serempak. Hal ini dapat digambarkan seperti gambar 1.1 dan 1.2 berikut.43 

CEO 

 

 

 

              Karyawan         Pelanggan 

Gambar 1.1 Uji Triangulasi Sumber Data 

 
41  Ezmir, Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: Rajawali, 2010), hlm. 82. 
42 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2016), hlm. 241. 
43  Ibid., hlm. 241. 
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Wawancara 

 

 

 

             Observasi        Dokumentasi 

Gambar 1.2 Uji Triangulasi Pengumpulan Data 

6. Uji Validitas Data 

Dalam penelitian kualitatif, terdapat validitas/ keabsahan data yang 

meliputi uji kredibilitas, uji transferability, uji depenability dan uji 

konfirmability. Adapun penjelasan lengkapnya adalah sebagai berikut.44 

a. Uji Kredibilitas 

Uji kredibilitas data merupakan uji kepercayaan terhadap hasil 

penelitian. Adapun langkah-langkahnya bisa dilakukan dengan 

beberapa tahap sebagai berikut. 

Pertama melakukan perpanjangan pengamatan, dengan maksud 

bahwa peneliti kembali ke lapangan, dengan melakukan pengamatan, 

serta wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui atau 

sumber yang baru. 

 
44 Ibid, hlm. 269-277. 
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Kedua meningkatkan ketekunan, di mana peneliti harus lebih 

cermat dan mencatat data secara berkesinambungan. 

Ketiga triangulasi, di mana peneliti melakukan pengecekan data 

dari berbagai narasumber. Baik menggunakan triangulasi sumber (cek 

data melalui beberapa narasumber), triangulasi teknik (cek data kepada 

sumber yang sama dengan teknik yang berberda) dan triangulasi waktu 

(cek data sesuai dengan waktu yang telah ditentukan). 

Keempat analisis kasus negatif, di mana peneliti mencari data 

yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah 

ditemukan. Kemudian memperbaikinya hingga data tersebut bisa 

dipercaya. 

Kelima menggunakan bahan referensi, hal ini dilakukan untuk 

mendukung hasil data yang telah ditemukan oleh peneliti. Seperti 

merekam hasil wawancara menggunakan alat perekam dan juga foto. 

Terakhir mengadakan membercheck, di mana ada proses 

pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. 

Tujuannya yaitu untuk validasi data baik dari perolehan data maupun 

pemberian data. 
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b. Uji Transferability 

Uji transferability merupakan uji eksternal dalam penelitian 

kualitatif yang menunjukkan derajat ketepatan, di mana hasil penelitian 

ini dapat diterapkan ke populasi di mana sampel tersebut diambil. 

c. Uji Depenability 

Uji depenability/ reliabilitas merupakan langkah pengujian 

untuk melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Hal ini 

bisa dilakukan dengan cara menentukan masalah/ fokus, memasuki 

lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, 

melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan 

d. Uji Konfirmability 

Uji konfirmability/ obyektivitas penelitian merupakan langkah 

pengujian di mana hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. 

Hasil penelitian ini harus sesuai dengan proses yang telah dilakukan, 

agar memperoleh derajat obyektivitas penelitian. 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan diperlukan untuk mempermudah dalam 

pemahaman dan penyusunan skripsi, sistematika pembahasan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 
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BAB I berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, 

kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II berupa gambaran umum objek penelitian, yang terdiri dari 

sejarah, struktur organisasi, alamat produksi, visi dan misi, sarana dan 

prasarana, media sosial, jam kerja, produk, dan data-data yang 

bersangkutan dengan UMKM Raya Internasional Kosmetik Bantul. 

BAB III berupa pembahasan yang berisi perencanaan organisasi, 

perencanaan pengarahan, perencanaan pengendalian, perencanaan 

pengadaan, perencanaan kompensasi, perencanaan pemeliharaan, 

perencanaan pemberhentian, dan hasil analisis lembaga. 

BAB IV berupa penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. 

Pada penyusunan penelitian ini akan diakhiri dengan daftar pustaka, 

lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup. 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan pembahasan lebih dalam mengenai Perencanaan 

Sumber Daya Manusia di Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

Raya Internasional Kosmetik Bantul. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa perencanaan pada sumber daya manusia di UMKM Raya 

Internasional Kosmetik Bantul berupa (1) perencanaan organisasi, (2) 

perencanaan pengarahan, (3) perencanaan pengadaan dan (4) perencanaan 

pemeliharaan telah berjalan dengan baik. Akan tetapi, masih terdapat 

beberapa kendala yang ditemukan di dalamnya, yaitu: (1) pada proses 

perencanaan pengendalian belum diterapkan dengan maksimal, sehingga 

keseluruhan informan memberikan jawaban tidak ada dalam perencanaan 

pengendalian, (2) tidak ada kebijakan mengenai kompensasi di UMKM 

tersebut, dan (3) fasilitas dan kesejahteraan karyawan yang tidak tentu 

anggarannya. 

B. Saran 

Berkenaan dengan praktik perencanaan sumber daya di Usaha, 

Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Raya Internasional Kosmetik 

Bantul. Saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut. 
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a. Peneliti merekomendasikan adanya perencanaan pengendalian di 

UMKM Raya Internasional Kosmetik Bantul, baik berupa sistem 

penilaian atau sistem poin, proses penilaian, metode penilaian dan hasil 

penilaian. Hal tersebut sebagai upaya untuk kinerja karyawan di 

UMKM agar lebih baik. 

b. Peneliti merekomendasikan adanya perencanaan kompensasi di UMKM 

Raya Internasional Kosmetik Bantul, baik berupa biaya kompensasi 

maupun penerapannya. Hal tersebut bisa dilakukan dengan membahas 

lebih dalam kepada pihak internal yaitu pengurus UMKM. 

c. Peneliti merekomendasikan adanya anggaran biaya yang pasti untuk 

fasilitas dan kesejahteraan karyawan di UMKM Raya Internasional 

Kosmetik Bantul. Hal tersebut sebagai upaya agar karyawan 

mendapatkan fasilitas dan kesejahteraan ketika bekerja di UMKM. 

d. Untuk peneliti selanjutnya yang mengambil tema serupa, diharapkan 

untuk dapat mengkaji lebih dalam lagi mengenai perencanaan sumber 

daya manusia yang ada di UMKM Raya Internasional Kosmetik Bantul.  
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