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ABSTRAK  

Muh. Fajrul, 2022.  Implementasi strategi manajemen sumber daya manusia 
dalam upaya meningkatan omzet penjualan CV. Raja Kurma Makassar, dibimbing 
oleh Abdul Rahman Rahim dan Edi Jusriadi. 

       Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui dan menganalisis implementasi 
strategi manajemen sumber daya manusia dalam peningkatan omzet penjualan 
CV. Raja Kurma Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif 
dengan menggunakan wawancara kepada manajer dan karyawan sebagai 
sumber pengumpulan data, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 
analisis data model interaktif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

       Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi manajemen sumber daya 
manusia yang diterapkan perusahaan adalah utilizer strategy, accumulator 
strategy, facilitator strategy. Kemudian implementasi strategi yaitu utilizer strategy 
meliputi perencanaan sumber daya manusia (SDM), rekrutmen dan seleksi, 
accumulator startegy meliputi pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, 
facilitator strategy meliputi penilaian prestasi kerja dan kompensasi telah 
dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan hasil analisis, dapat diambil kesimpulan 
bahwa strategi manajemen sumber daya manusia yang diterapkan mampu 
meningkatkan omzet penjualan perusahaan. 

 
Kata Kunci : Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia, Implementasi, Omzet  

Penjualan 



ABSTRACT 

Muh. Fajrul, 2022. Implementation of Human Resource Management Strategy 
to Increase Sales at CV Raja Kurma Makassar. Supervised by H. Abd. Rahman 

Rahim and Edi Jusriadi. 

This research aims to find out and analyze the implementation of human 

resource management strategies to increase sales at CV Raja Kurma Makassar 
This type of research was descriptive qualitative research through interview the 

managers an 
used was interactive model data analysis techniques namely data reduction, data 

presentation, and making conclusion. 

employees as the source of data coliection. Data analysis technique 

The results of this study showed that the human resource management 
strategies implemented by the company are utilizer strategy, accumulator strafegy, 
and facilitator strategy. Then the implementation of the strategy that utilized th 

utilizer strategy included human resource planning (HR), recruitment and selection, 
accumulator strategy included training and development, career planning. 
facilitator strategy such as assessment of work achievement and compensation
had been implemented properly. Based on the results of the analysis, it can be 

concluded that the human resource management strategy implemented was able 

to increase the company's sales. 

Keywords: Human Resource Management Strategy, Implementation, Sales 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu aset yang penting, 

oleh karena itu harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan 

organisasi (Sri Larasanty 2018). Seiring laju perkembangan zaman, teknologi 

menjadi semakin canggih dan persaingan antar individu maupun kelompok 

semakin ketat. Hal tersebut menyebabkan organisasi atau perusahaan 

berupaya meningkatkan kualitas Sumber daya manusia yang dimiliki. 

Permasalahan yang muncul adalah ketika pegawai tidak memberikan hasil 

yang maksimal dalam bekerja. Untuk mencapai tujuan, diperlukan unsur 

penggerak yaitu sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki daya saing 

tinggi dalam mengelola sumber daya manusia yang dimiliki (Ismayati Hidayat 

2018). 

       Peran penting sumber daya manusia dalam mewujudkan organisasi yang 

unggul di era globalisasi ini akan terus berlangsung seiring dengan kemajuan 

ilmu pengetahuan. Organisasi akan maju apabila didalamnya memiliki pekerja 

yang profesional serta mampu mewujudkan eksistensinya. Manajemen sumber 

daya manusia dapat membentuk sikap disiplin pegawai. Lembaga yang 

kompeten mempunyai pandangan luas untuk meraih hasil yang maksimal 

dengan memperhatikan perilaku dari pekerjanya (Sri Larasanty 2018). Pegawai 

yang mendapatkan jabatan penting dituntut memiliki kedisiplinan yang tinggi 

untuk mengatur dan bersaing demi kemajuan organisasi. Karena maju 

mundurnya suatu lembaga atau organisasi tergantung dari kualitas pekerjanya, 

dalam hal ini sumber daya manusianya. 

1 
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       Manajemen sumber daya manusia (MSDM) menciptakan suatu proses 

penuangan dari konsep strategi bisnis kemampuan organisasi untuk 

menyediakan SDM yang mempunyai kompetensi menjalankan strategi sumber 

daya manusia tersebut. Masalahnya adalah, dalam praktek bisnis terutama di 

indonesia, banyak BUMN dan BUMD serta perusahan-perusahaan swasta 

menghadapi persoalan yang serius dengan SDM yang dimiliki. Hal ini 

disebabkan oleh basic skill yang lemah ,keusangan pengetahuan yang dimiliki, 

kapasitas pembelajaran terbatas sehingga tidak memiliki kemampuan adaptif 

terhadap perubahan dalam organisasi. Dalam kondisi seperti ini, SDM 

tergolong un-utilized resource yaitu SDM yang tidak mungkin menjadi tulang 

punggung perusahaan. Masalah ini muncul sangat mungkin disebabkan 

kebijakan yang kurang strategik dalam melakukan proses staffing mulai dari 

rekrutmen, seleksi, pengembangan dan sebagainya. 

       Menjadi lebih unggul dalam hal strategi organisasi,sumber daya manusia 

(SDM) harus memiliki pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang terpakai 

(utilized resources). Dengan demikian tantangan bagi manajer SDM atau 

human resources professional, bagaimana mencegah agar SDM yang ada tidak 

menjadi un-utilized resources tetapi menjadi utilized resources. 

       Ancaman kompetisi internasional, kondisi perekonomian yang tidak 

menentu, dan perubahan teknologi yang cepat hanyalah beberapa faktor 

eksternal yang menyebabkan perusahaan mencari berbagai kiat baru agar 

dapat mengembangkan sumber daya manusianya agar lebih efektif. Faktor-

faktor internal seperti biaya kompensasi tidak langsung, kebutuhan untuk 

menyimak tekanan hukum dan sosial yang menguat, dan tuntutan akan 



3 

 

 
 

perlunya karyawan yang terlatih secara memadai merupakan faktor-faktor yang 

membuat strategi sumber daya manusia menjadi kian penting dan kompleks. 

       Berbicara mengenai implementasi atau pelaksanaan manajemen sumber 

daya manusia (MSDM) dalam upaya meningkatkan omzet penjualan adalah 

persoalan penting untuk ditelusuri karena berhasil tidaknya perusahaan banyak 

dipengaruhi faktor manajemen sumber daya manusia. Peran manajemen 

sumber daya manusia (MSDM) di sebuah organisasi sangat strategis. Peran 

yang dilakukan terkait dengan kebijakan rekrutmen, penempatan, penggajian/ 

pemberian kompensasi dan pengembangan karier yang didasarkan pada 

kompetensi. Tugas Manajemen Sumber daya manusia (MSDM) yang paling 

utama berkaitan dengan kegiatan administrasi seperti rekrutmen, sistem 

penghargaan, promosi, dan sebagainya. MSDM juga harus dapat 

mengusahakan penciptaan SDM yang berkualitas untuk mewujudkan tujuan 

organisasi. Dunia kerja dalam komitmen pegawai terbukti dapat memperkirakan 

perilaku pegawai yang secara teratur khususnya terkait dengan presensi 

pegawai tersebut (Hasan, 2019). 

       CV. Raja Kurma Makassar merupakan perusahaan yang menyediakan 

produk timur tengah dan herbal terutama kurma yang berasal dari 8 Negara 

yang tersedia dalam 20 jenis, madu baik lokal maupun impor. Perusahaan ini 

berkembang dan banyak masyarakat yang mengkonsumsi kurma, madu dan 

herbal seiring dengan adanya pandemi Covid19 yang memaksa masyarakat 

harus mempunyai daya tahan tubuh yang kuat terhadap virus kemudian 

sebagian masyarakat pun banyak yang merindukan buah kurma ini karena tidak 

adanya keberangkatan umroh dan haji sejak adanya covid19. Maka ini menjadi 

peluang yang cukup baik untuk CV. Raja Kurma Makassar dalam 
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memaksimalkan pengembangan bisnisnya untuk meraih profit secara terus 

menerus.  

      Strategi manajemen sumber daya manusia (MSDM) dalam perusahaan 

dapat berbeda-beda. Semakin banyaknya pesaing yang ada hal ini menuntut 

perusahaan untuk menentukan strategi dengan mengandalkan kekuatan 

sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki untuk menghadapi persaingan yang 

ada. Terutama mengenai sumber daya manusia yang dibahas oleh peneliti. CV. 

Raja Kurma Makassar melaksanakan pelatihan, pengembangan dan 

mempekerjakan karyawan dalam perusahaan namun tidak semua karyawan 

yang dipekerjakan sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Hal tersebut 

juga menjadi suatu tantangan bagi perusahaan untuk dapat menjadikan 

karyawan yang memiliki latar belakang pendidikan yang tidak sesuai mampu 

dan mau  untuk bekerja di perusahaan serta memiliki kemampuan kerja yang 

kompeten. Strategi yang digunakan CV. Raja Kurma Makassar dalam 

manajemen sumber daya manusianya ada 8 komponen penting yaitu 

perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi, pelatihan, 

pengembangan, perencanaan karir, penilaian prestasi kerja, dan tentunya 

adalah kompensasi.  Pelaksanaan strategi manajemen sumber daya manusia 

yang dilakukan CV. Raja Kurma Makassar memiliki dampak yang cukup besar. 

Jika pelaksanaan atau implementasi strategi yang dijalankan CV. Raja Kurma 

Makassar dapat dijalankan dengan lancar maka sasaran atas dampak 

implementasinya akan sangat mampu memperoleh profit yang cukup baik untuk 

perusahaan. Alasan utama dalam  penggunaan strategi ini terutama pelatihan 

dan pengembangan, Karena perusahaan tahu bahwa sumber daya manusia 

sangat penting dalam pelaksanaan proses bisnis. Sumber daya manusia 
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dianggap sebagai modal dan pelaksanaan modal lain yang dimiliki perusahaan 

untuk menghasilkan output sesuai dengan harapan perusahaan. Maka dari itu 

perusahaan melakukan strategi tersebut dan terutama pelatihan dan 

pengembangan untuk memberikan peningkatan kualitas pada karyawannya, 

selain itu sebagai bentuk sikap preventif dalam menghasilkan output 

perusahaan. Sikap preventif yang dimaksud perusahaan adalah mencegah 

terjadinya kerugian yang mungkin dialami atas kesalahan internal perusahaan 

       Berdasarkan data observasi awal berikut data omzet penjualan Raja Kurma 

Makassar mulai dari tahun 2018 yang mengalami penurunan persentase di 

tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 1.1 
Omzet Penjualan CV. Raja Kurma Makassar 

PENJUALAN 

Tahun Target 
Total Omzet Per 

Tahun 
Persentase  

2018 8.000.000.000 6.320.000.000 79% 

2019 8.500.000.000 7.820.000.000 92% 

2020 9.000.000.000 8.010.000.000 89% 

Sumber : CV Raja Kurma Makassar 2021 

       Data tabel 1.1 menunjukkan bahwa ada penurunan persentase penjualan 

dari target dimana 2019 adalah 92% menurun pada tahun 2020 ke 89% ini 

disebabkan karena kualitas sumber daya manusia yang mengalami 

penyesuaian karena adanya alih teknologi yang mengharuskan karyawan untuk 

meningkatkan skillnya dan terus memanfaatkan perkembangan zaman yang 

semakin modern. Maka dari itu perlu adanya strategi sumber daya manusia 
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yang dapat meningkatkan penjualan seimbang dengan persentase daripada 

omzet tersebut. 

       Meningkatnya omset penjualan itu berarti usaha yang dijalankan  

mengalami peningkatan dan akan mendorong tujuan perusahaan untuk  

memperoleh laba akan tercapai. Berbagai cara dilakukan oleh setiap  

perusahaan untuk meningkatkan omset Penjualannya diantaranya dengan 

melakukan inovasi produk, promosi, dengan rencana yang matang secara 

berkala, lebih fokus pada target potensial, melibatkan dunia internet, membuat 

paket penjualan, serta memberikan berbagai pelayanan terbaik untuk 

konsumen.  Oleh karena itu diperlukan adanya penelitian tentang strategi 

manajemen SDM dalam meningkatkan Omset penjualan dikarenakan 

permasalahan  utama yang dihadapi oleh CV. Raja kurma Makassar yaitu 

adalah terjadinya kesenjangan kemampuan dan kecakapan dalam 

melaksanakan strategi sumber daya manusia perusahaan. Apabila kualitas 

SDM rendah maka pengembangan usaha yang dilakukan oleh suatu usaha 

juga akan sulit dilakukan karena yang memegang peranan penting dalam 

menjalankan segala kegiatan usaha adalah sumber daya manusia dari usaha 

itu sendiri. Strategi  Manajemen Sumber Daya Manusia diperlukan dalam suatu 

usaha karena melalui strategi tersebut karyawan didorong belajar berkembang 

untuk meningkatkan mutunya melalui pendidikan, latihan dan pembinaan yang 

pada akhirnya hal ini akan menguntungkan perusahaan. Apabila sumber 

dayanya bagus maka setiap karyawan akan bekerja secara efektif dan efisien. 

       Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah/fenomena ini 

penting untuk diteliti dan saya membuat judul penelitian ini tentang : 
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Implementasi Strategi Manajemen Sumber  Daya Manusia Dalam Upaya 

Meningkatkan  Omzet Penjualan CV Raja Kurma Makassar. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana strategi manajemen sumber daya manusia CV Raja Kurma 

Makassar ? 

2. Bagaimana implementasi strategi manajemen sumber daya manusia pada 

CV Raja Kurma Makassar ? 

3. Apakah strategi manajemen sumber daya manusia mampu meningkatkan 

omzet penjualan CV Raja Kurma Makassar ?  

C. Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi manajemen sumber daya 

manusia yang diterapkan CV Raja Kurma Makassar. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Implementasi strategi 

manajemen sumber daya manusia  yang diterapkan CV Raja Kurma 

Makassar. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi manajemen sumber daya 

manusia dalam meningkatkan omzet penjualan CV Raja Kurma Makassar 

D. Manfaat Penelitian 

       Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat bagi semua pihak  baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritis 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

bagi peneliti sejenis di masa yang akan datang yang berkaitan dengan 

Implementasi manajemen sumber daya manusia. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat memberikan saran dan masukan kepada CV. Raja 

Kurma Makassar dalam hal strategi SDM dan sebagai bahan 

pertimbangan dalam menentukan dan menerapkan strategi manajemen 

SDM yang baik. 

b. Bagi peneliti dan pembaca 

Penelitian ini dapat memberi bekal pengetahuan dan pengalaman 

sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dalam 

kehidupan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Strategi  

1. Pengertian Strategi 

       Menurut David (2016) Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka  

panjang, strategi bisnis bisa berupa perluasan geografis, diversifikasi, akuisisi, 

pengembangan produk, penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan, divestasi, 

likuidasi, dan joint venture. Menurut Tjiptono (2016) Strategi merupakan 

sekumpulan cara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, 

sebuah rencana dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Strategi adalah 

sebagai formulasi misi dan tujuan organisasi, termasuk didalamnya adalah 

rencana aksi untuk mencapai tujuan dengan secara eksplisit 

mempertimbangkan kondisi persaingan dan pengaruh kekuatan dari luar 

organisasi yang secara langsung atau tidak berpengaruh terhadap 

kelangsungan organisasi. 

       Menurut Tjiptono (2016) menjelaskan strategi dapat didefinisikan  

berdasarkan dua perspektif yang berbeda, yaitu dari perspektif apa yang satu  

organisasi ingin lakukan dan dari perspektif apa yang organisasi akhirnya  

lakukan. Dari pengertian yang telah dijabarkan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa strategi merupakan proses perencanaan yang dilakukan oleh sebuah 

perusahaan atau seseorang maupun pemimpin dengan beberapa 

pertimbangan berupa faktor-faktor internal dan eksternal pada perusahaan 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan sehingga mampu unggul dari pesaing-

pesaingnya.  

9 
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       Setiap proses strategi mewujudkan pendekatan untuk mengambil 

keputusan, hal yang dimaksud adalah pendekatan yang logis, sistematis dan 

objektif untuk menentukan arah dan tujuan perusahaan dimasa yang akan 

datang, hal tersebut membuat para penyusun strategi tidak dapat hanya 

menggunakan intuisi atau perasaan saja dalam memilih beberapa alternatif 

tindakan. Para penyusun strategi yang sukses memikirkan bisnis, posisi bisnis, 

dan apa yang mereka inginkan sebagai sebuah bisnis dan kemudian 

mengimplementasikan program-program yang ingin dicapai dalam sebuah 

bisnis. 

2. Tipe-Tipe Strategi 

       Menurut Rangkuti (2016) pada prinsipnya strategi dapat dikelompokkan  

berdasarkan tipe-tipe strategi yaitu: 

a. Strategi manajemen  

Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen  

dengan orientasi pembangunan strategi secara makro. Misalnya strategi  

pengembangan produk, strategi penetapan harga, strategi akuisisi, strategi  

pengembangan pasar, strategi keuangan, dan lain sebagainya. 

b. Strategi investasi 

Strategi ini merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi. Misalnya  

apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau  

berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi 

pembangunan suatu divisi atau strategi divestasi dan lain sebagainya. 
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B. Manajemen Sumber Daya Manusia 

1. Pengertian manajemen sumber daya manusia 

       Manajemen sumber daya manusia, manusia dipandang sebagai aset 

paling berharga dalam sebuah perusahaan. Hal ini dikarenakan sistem maupun 

peralatan yang tersedia tidak akan bisa dijalankan tanpa kehadiran manusia. 

(Tedja, 2020) menyatakan bahwa manusia adalah inti dari segala sistem yang 

ada di sebuah perusahaan sehingga harus menjadi perhatian utama sebelum 

menjalankan proses bisnis. Dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, 

 

       “Imam Al-Bukhari menyatakan, Muhammad bin Sinan menyampaikan 

riwayat kepada kami, Rasulullah Saw bersabda : Apabila suatu amanah disia-

siakan, maka tunggulah saat kehancurannya. (Abu Hurairah) bertanya : 

Bagaimana meletakkan amanah itu ya Rasulullah ? Beliau Menjawab : Apabila 

suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah 

saat kehancuranya”.  

       Hadis ini menarik dicermati karena menghubungkan antara amanah 

dengan keahlian. Kalimat “apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan 

ahlinya maka tunggulah saat kehancurannya” merupakan penjelas untuk 

kalimat pertama “apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah saat 

kehancurannya” hadis ini ternyata memberikan peringatan yang berperspektif 

manajerial karena amanah berarti menyerahkan suatu perkara kepada 

seseorang yang profesional. Disini letak pentingnya profesionalisme dalam 

manajemen islami bahwa islam sangat peduli dengan profesionalisme. 
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       Pengertian manajemen sumber daya manusia banyak diberikan oleh para 

ahli. Mondy dan Martocchio (2016) menyebutkan manajemen sumber daya 

manusia merupakan proses pencapaian tujuan organisasi melalui penggunaan 

manusia atau individu yang ada didalamnya. Individu atau karyawan yang 

dikelola agar memiliki kompetensi dan keahlian sesuai yang dibutuhkan dalam 

mendukung pekerjaannya. 

       Manajemen sumber daya manusia juga didefinisikan sebagai pendekatan 

strategis untuk pengelolaan aset yang paling berharga di dalam organisasi yaitu 

orang yang bekerja di sana, yang secara individu atau kolektif (tim kerja) 

berkontribusi terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Di sini 

ditekankan pada pengelolaan manusia tidak saja menjadi tugas para manajer 

dalam menetapkan tujuan strategis tetapi juga diharapkan peran serta dari 

karyawan untuk ikut termotivasi meningkatkan diri demi pencapaian tujuan 

bersama. 

      Manajemen sumber daya manusia diartikan pula sebagai suatu proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-

kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, 

pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar 

tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat. dapat dikatakan 

bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses yang terdiri 

dari serangkaian kegiatan di mana yang satu dan lainnya saling berhubungan 

mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pengawasan terhadap sumber 

daya manusia yang dimiliki. Manajemen sumber daya manusia harus 

dipandang tidak hanya sebagai proses pengelolaan manusia secara tradisional 
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namun harus dilakukan proses pengelolaan secara strategik dan 

memandangnya sebagai aset berharga yang perlu dikembangkan.  

2. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

       Fungsi manajemen sumber daya manusia menurut (Arif Yusuf Hamali 

2018)  yaitu : 

a. Perencanaan 

       Perencanaan adalah kegiatan memperkirakan tentang keadaan  tenaga 

kerja, agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien, 

dalam  membantu  terwujudnya  tujuan.  Perencanaan  itu  menetapkan 

program  kekaryawanan  ini  meliputi  pengorganisasian,  pengarahan, 

pengendalian,  pengadaan,  pengembangan,  kompensasi,  integrase, 

pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. 

b. Pengorganisasian 

       Pengorganisasian  adalah  kegiatan  untuk  mengatur  karyawan  

dengan menetapkan  pembagian  kerja,  hubungan  kerja,  delegasi  

wewenang, integrasi dan koordinasi dalam bentuk bagan organisasi. 

Organisasi hanya merupakan  alat  untuk  mencapai  tujuan.  Organisasi  

yang  baik  akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif. 

c. Pengarahan dan pengadaan 

       Pengarahan adalah kegiatan memberi petunjuk kepada karyawan, agar 

mau  kerja  sama  dan  bekerja  efektif  serta  efisien  dalam  membantu 

tercapainya tujuan organisasi. Pengarahan dilakukan oleh pemimpin yang 

dengan  kepemimpinannya  akan  memberi  arahan  kepada  karyawan  agar 

mengerjakan semua tugasnya dengan baik. Adapun pengadaan merupakan 

proses  penarikan,  seleksi,  penempatan,  orientasi,  dan  induksi  untuk 
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mendapatkan  karyawan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  organisasi. 

Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya tujuan. 

d. Pengendalian 

       Pengendalian  merupakan  kegiatan  mengendalikan  karyawan  agar 

mentaati  peraturan  organisasi  dan  bekerja  sesuai  dengan  rencana.  Bila  

terdapat  penyimpanan  diadakan  tindakan  perbaikan  dan/atau 

penyempurnaan.  Pengendalian  karyawan  meliputi  kehadiran, kedisiplinan,  

perilaku kerja sama, dan menjaga situasi lingkungan kerja. 

e. Pengembangan 

       Pengembangan  merupakan  proses  peningkatan  keterampilan  teknis, 

teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.  

Pendidikan  dan  pelatihan  yang  diberikan  hendaknya  sesuai  dengan 

kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa yang akan datang. 

f. Kompensasi 

       Kompensasi merupakan pemberian balas jasa langsung berupa uang  

atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada 

organisasi. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak, adil diartikan sesuai 

dengan prestasi kerja, sedangkan layak diartikan dapat memenuhi 

kebutuhan primer. 

g. Pengintegrasian 

      Pengintegrasian merupakan kegiatan untuk mempersatukan  

kepentingan organisasi dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama  

yang serasi dan saling menguntungkan. Di satu pihak organisasi  

memperoleh keberhasilan/keuntungan, sedangkan dilain pihak karyawan  

dapat memenuhi kebutuhan dari hasil pekerjaannya. Pengintegrasian  
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merupakan hal yang penting dan cukup sulit dalam manajemen sumber  

daya manusia, karena mempersatukan dua kepentingan yang berbeda. 

h. Kedisiplinan  

       Kedisiplinan merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya  

manusia yang penting dan merupakan kunci terwujudnya tujuan  

organisasi, karena tanpa adanya kedisiplinan maka sulit terwujudnya tujuan  

yang maksimal. Kedisiplinan merupakan keinginan dan kesadaran untuk  

menaati peraturan organisasi dan norma social.  

i. Pemeliharaan 

       Pemeliharaan merupakan kegiatan pemeliharaan atau meningkatkan  

kondisi fisik, mental, dan loyalitas agar mereka tetap mau bekerja sama  

sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program  

kesejahteraan berdasarkan kebutuhan sebagian besar karyawan, serta  

berpedoman kepada internal dan eksternal konsistensi. 

j. Pemberhentian 

      Pemberhentian merupakan putusnya hubungan kerja seorang  

karyawan dari suatu organisasi. Pemberhentian ini disebabkan oleh 

keinginan karyawan, keinginan organisasi, berakhirnya kontrak kerja,  

pensiun, atau sebab lainnya. Penerapan fungsi manajemen dengan sebaik- 

baiknya dalam mengelola karyawan akan mempermudah mewujudkan  

tujuan dan keberhasilan organisasi. 

3. Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia 

       Menurut (Arif Yusuf Hamali 2018) menyatakan bahwa manajemen sumber 

daya manusia mengandung empat tujuan sebagai berikut: 
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a. Tujuan sosial 

       Tujuan sosial manajemen sumber daya manusia adalah agar organisasi 

atau  perusahaan  bertanggung  jawab  secara  sosial  dan  etis  terhadap 

kebutuhan  dan  tantangan  masyarakat  dengan  meminimalkan  dampak 

negatifnya.  Organisasi  atau  perusahaan  bisnis  diharapkan  dapat 

meningkatkan kualitas masyarakat dan membantu memecahkan masalah-

masalah sosial. Implikasi dari tujuan sosial MSDM di perusahaan adalah 

ditambahkannya tanggung jawab sosial ke dalam tujuan perusahaan atau 

yang dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR) seperti program 

kesehatan  lingkungan,  proyek  perbaikan  lingkungan,  program  pelatihan 

dan pengembangan  (Research & Development),  serta menyelenggarakan  

gerakan dan mensponsori berbagai kegiatan sosial.  

       Perusahaan  merupakan  bagian  integrasi  dari  kehidupan  masyarakat.  

Perusahaan  akan  menjadi  efektif  selama  menjalankan  aktivitas  yang 

dibutuhkan  masyarakat.  Kontribusi  perusahaan  terhadap  masyarakat 

mengindikasikan  bahwa  faktor  di  luar  organisasi  akan  berpengaruh 

terhadap  aktivitas  dan  kemajuan  organisasi.  Masyarakat  mengharapkan 

perusahaan  bisnis  untuk  menyediakan  produk  dan  jasa  yang  diperlukan  

dengan  tingkat  harga  yang  wajar,  bermutu,  dan  pengiriman  yang  tepat  

waktu. Masyarakat mengharapkan perusahaan bisnis mematuhi nilai dan 

normal  sosial.  Masyarakat  menginginkan  setiap  perusahaan  bisnis  dapat  

menyerap dan mendayagunakan sumber daya manusia yang ada, dan pada  

akhirnya  masyarakat  menghendaki  agar  setiap  karyawan  diperlakukan  

secara adil dan bijaksana. 
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b. Tujuan organisasional 

       Tujuan  organisasional  adalah  sasaran  formal  yang  dibuat  untuk 

membantu  organisasi  untuk  mencapai  tujuannya.  Divisi  sumber  daya  

manusia meningkatkan efektivitas organisasional dengan cara-cara sebagai  

berikut: 

1) Menyediakan tenaga kerja yang terlatih dan bermotivasi tinggi.  

2) Mendayagunakan tenaga kerja secara efisien dan efektif. 

3)  Mengembangkan kualitas kerja dengan membuka kesempatan bagi  

terwujudnya aktualisasi diri karyawan.  

4) Menyediakan kesempatan kerja yang sama bagi setiap orang,  

lingkungan kerja sehat dan aman, serta memberikan perlindungan  

terhadap hak-hak karyawan.  

5) Mensosialisasikan kebijakan sumber daya manusia kepada semua  

karyawan.  

Kunci kelangsungan hidup organisasi terletak pada efektivitas  

organisasi dalam membina dan memanfaatkan keahlian karyawan  

dengan berusaha meminimalkan kelemahan karyawan. Efektivitas  

organisasional bergantung pada efektivitas sumber daya manusianya, 

tanpa adanya tenaga kerja yang kompeten, suatu organisasi atau 

perusahaan akan berjalan biasa-biasa saja, walaupun organisasi itu 

mampu bertahan. 

c. Tujuan fungsional 

       Tujuan  fungsional  adalah  tujuan  untuk  mempertahankan  kontribusi 

divisi  sumber  daya  manusia  pada  tingkat  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  
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organisasi.  Divisi  sumber  daya  manusia  harus  meningkatkan  

pengelolaan sumber daya manusia dengan cara memberikan konsultasi 

yang baik. Divisi sumber  daya  manusia  semakin  dituntut  untuk  mampu  

menyediakan program-program rekrutmen dan pelatihan ketenagakerjaan. 

Divisi sumber daya manusia harus mampu berfungsi sebagai penguji realitas 

ketika para manajer lini mengajukan gagasan dan arah yang baru. 

d. Tujuan individual 

       Tujuan individual adalah tujuan pribadi dari tiap anggota organisasi  

atau perusahaan yang hendak dicapai melalui aktivitasnya dalam organisasi.  

Karyawan akan keluar dari perusahaan apabila tujuan pribadi dan tujuan  

organisasi tidak harmonis. Konflik antar tujuan organisasi dapat  

menyebabkan kinerja karyawan rendah, ketidakhadiran, bahkan sabotase.  

Perusahaan diharapkan bisa memuaskan kebutuhan para karyawan yang  

terkait dengan pekerjaan. Karyawan akan bekerja efektif apabila tujuan  

pribadinya dalam bekerja tercapai. Aktivitas sumber daya manusia haruslah  

terfokus pada pencapaian keharmonisan antara pengetahuan, kemampuan,  

kebutuhan, dan minat karyawan dengan persyaratan pekerjaan dan imbalan  

yang ditawarkan oleh perusahaan. 

4. Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia 

       Organisasi dalam hal strategi dapat berhasil apabila memiliki keunggulan 

kompetitif yang berkelanjutan. Oleh karena itu, organisasi membutuhkan jenis 

sumber daya yang akan memberi mereka keuntungan tersebut. Keunggulan 

sumber daya manusia memiliki kualitas yang diperlukan organisasi karena 

sumber daya manusia memiliki keunggulan lebih dibandingkan sumber daya 
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lainnya. Keunggulan yang dimiliki sumber daya manusia meliputi berharga, 

tidak dapat ditiru, dan tidak dapat digantikan (Noe, 2016). 

       Strategi manajemen sumber daya manusia melibatkan pengembangan 

yang konsisten terhadap praktek yang selaras melalui program (strategi) dan 

kebijakan untuk memfasilitasi pencapaian tujuan strategi organisasi. Strategi 

manajemen Sumber Daya Manusia berawal dari perencanaan kebutuhan 

tenaga kerja. Hotler Tampubolung (2016) menegaskan pentingnya manajemen 

yang efektif dari tenaga kerja sebagai sumber keunggulan kompetitif. Kondisi 

ini mendorong akademisi untuk mengembangkan kerangka kerja yang 

menekankan peran strategi dari fungsi sumber daya manusia.Minat kalangan 

akademisi dan praktisi dalam melahirkan kata konsep strategi yang menyatu 

dengan kalimat sumber daya manusia dapat dijelaskan dari dua konsep yaitu 

konsep pilihan rasional dan konsep konstituen yang berbasis perspektif. 

       Strategi manajemen sumber daya manusia adalah hasil penjabaran dari 

misi, visi, dan prioritas fungsi sumber daya manusia. Konsisten dengan 

pandangan ini, Bamberger dan Meshoulam (2021) menyatakan bahwa konsep 

Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan hasil keputusan 

kebijakan dan praktek yang berhubungan dengan strategi sumber daya 

manusia.  

       Beberapa peneliti berpendapat bahwa strategi sumber daya manusia 

merupakan pola keputusan terkait sumber daya manusia yang dibuat tetapi 

tidak harus dilaksanakan, sedangkan strategi manajemen sumber daya 

manusia mengacu pada pola keputusan terkait Sumber Daya Manusia yang 

telah diterapkan di tempat kerja. Secara implisit Strategi Sumber Daya Manusia 
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adalah peta jalan sedangkan Manajemen sumber Daya Manusia adalah jalan 

sebenarnya (Bamberger dan Meshoulam, 2021).  

       Orientasi reaktif secara kontinu yang melihat fungsi sumber daya manusia 

yang sepenuhnya tunduk kepada strategi perusahaan dan strategi tingkat 

bisnis, dan tingkat organisasi yang pada akhirnya menentukan kebijakan dan 

praktik sumber daya manusia. Setelah strategi bisnis ditentukan, strategi 

sumber daya manusia diimplementasikan untuk mendukung strategi bersaing 

yang dipilih.  

       Strategi sumber daya manusia dalam hal ini berkaitan dengan tantangan 

yang sesuai dengan filosofi, kebijakan, program, praktek dan proses yang akan 

memacu dan memperkuat perilaku peran karyawan yang berbeda sesuai untuk 

setiap strategi bersaing (Schuler,2016). 

       Pentingnya lingkungan sebagai penentu strategi Sumber Daya Manusia 

telah ditempatkan ke dalam beberapa model. Memperluas konsep manajemen 

strategi, Model Bamberger (2016) ini menggambarkan hubungan antara tiga 

pilar strategi manajemen yaitu lingkungan, strategi sumber daya manusia dan 

strategi bisnis. Dalam hirarki model pengambilan keputusan strategi  Sumber 

Daya Manusia dipengaruhi oleh variabel kontekstual seperti pasar, teknologi, 

kebijakan pemerintah, dan kebijakan serikat buruh. Purcell dan Ahlstrand 

(2016) berpendapat bahwa model-model yang menggabungkan pengaruh 

kontekstual sebagai variabel mediasi kebijakan dan praktek Sumber Daya 

Manusia cenderung kurang presisi dan kurang rinci. 

       Hasil studi tentang manajemen Sumber Daya Manusia di perusahaan yang 

memiliki banyak divisi, menyimpulkan bahwa penentuan strategi Sumber Daya 

Manusia ditentukan oleh keputusan di semua tingkat dan dengan kemampuan 
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serta gaya kepemimpinan manajer lokal untuk menindaklanjuti hasil dalam 

konteks kondisi lingkungan tertentu (Hotler Tampubolung. 2016). Pendekatan 

Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia telah disebut sebagai model yang 

sesuai dalam strategi organisasi. Devanna dalam Hotler Tampubolung (2016) 

menyatakan bahwa sistem Sumber Daya Manusia dan struktur organisasi 

harus dikelola dengan cara yang sama dan sebangun dengan strategi 

organisasi. 

       Strategi sumber daya manusia adalah pola atau rencana yang 

mengintegrasikan tujuan pokok, kebijakan, prosedur kedalam rencana 

keseluruhan yang kohesíf Strategi sumber daya manusia yang terformulasi 

dengan baik membantu mengumpulkan dan mengalokasikan sumber daya 

perusahaan kedalam suatu entitas unik berdasarkan kekuatan-kekuatan dan 

kelemahan-kelemahan internalnya, perubahan-perubahan lingkungan, dan 

tindakan-tindakan pesaing yang terantisipasi (Setyabudi Indartono.2016). 

       Meskipun ada banyak strategi yang berhubungan dengan pengembangan 

sumber daya manusia namun berdasarkan pendekatan fílosofis ada tiga hal 

pokok yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia yaitu: (a) 

Utilizer strategy, (b) Accumulator strategy, (e) facilitator strategy (Bird & 

Beeclher,1995).  

1. Utilizer strategy adalah strategi yang berdasarkan prediksi pada 

pemanfaatan komitmen dan keterampilan tingkat tinggi secara minimal. 

Dengan maksud mencoba untuk menyebarkan sumber daya manusia yang 

dimiliki oleh organisasi seefisien mungkin. Dengan  jalan:   

a) Merencanakan sumber daya manusia dalam jangka panjang dan pendek. 

b) Merekrut dan memecat karyawan berdasarkan kebutuhan jangka pendek. 
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c) Menyesuaikan ketrampiIan karyawan sesuai dengan syarat-syarat 

khusus. 

2. Accumulator strategy  yaitu strategi yang didasarkan pada keterlibatan dan 

pelaksanaan ketrampílan yang maksimum. Hal tersebut merupakan usaha 

untuk membangun sumber daya manusia yang dimíliki oleh perusahaan 

dengan jalan:  

a) Memperoleh karyawan yang memiliki potensi terpendam yang besar. 

b) pengernbangan dari pada potensi terpendam dengan cara yang sesuai 

dengan kebutuhan organisasi. 

c) Perencanaan karir karyawan. 

3. Facilitator strategy adalah strategi yang mencoba untuk menemukan 

pengetahuan dan kreasi yang baru. Dengan tujuan mencoba untuk 

mengembangkan sumber daya manusia perusahaan seefektíf mungkin 

dengan jalan: 

a) Meningkatkan motivasi yang dimiliki oleh karyawan. 

b) Memberikan dorongan dan dukungan kepada karyawan untuk 

mengembangkan ketrampílan dan pengetahuan mereka yang mereka 

anggap penting bagi diri sendiri. 

c) Pemberian kompensasi karyawan sebagai bentuk motivasi dan 

kerjasama. 

       Diantara begitu banyak strategi yang ada tentunya tidak semua akan 

dapat dimanfaatkan oleh sebuah perusahaan, melainkan sebuah perusahaan 

juga membutuhkan orang-orang yang bertanggung jawab untuk memilih 

strategi mana yang paling tepat dan akan diterapkan pada perusahaan. 

Kesesuaian sebuah strategi pun pada kenyataan sangat bergantung pada 
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beberapa hal yaitu lingkungan, pasar, pergerakan sosial, misi perusahaan, 

kekuatan dan kelemahan dari dalam perusahaan itu sendiri yang ditunjukkan 

oleh sebuah perusahaan. Miles dan Snow menjelaskan beberapa strategi 

utama yang didasarkan pada tingkat stabilitas lingkungan eksternal yang 

mempengaruhinya. Dan kemudian dijelaskan dalam bukunya oleh Setyabudi 

Indartono (2016). 

1. Strategi defender adalah strategi SDM yang sesuai dengan kondisi pasar  

yang relatif stabil. Sehingga perusahaan sering membutuhkan untuk  

membuat penyesuaian pada teknologi yang digunakan, struktur dan metode  

operasional perusahaan. Oleh karena itu target dari strategi ini adalah  

perusahaan harus meningkatkan efisiensi dari operasional perusahaan.  

Karakteristik strategi defender adalah keterbatasan produk lini, teknologi  

pada modal, fungsionalisasi struktur, efisiensi keterampilan produksi, proses  

reengineering, dan pengendalian biaya. 

2. Strategi Prospector mengarah pada pencarian peluang produksi dan pasar 

dan secara regular melakukan uji coba respon pasar dalam menilai arah  

lingkungan bisnis. Sehingga perusahaan harus selalu menciptakan  

perubahan dan ketidakpastian pada respon para pesaingnya. Namun karena  

fokus yang kuat pada inovasi produk dan pasar, kadang perusahaan sering  

tidak terlalu efisien dalam proses produksinya. Karakteristik strategi  

prospector diantaranya adalah perubahan struktur dan teknologi, teknologi  

berbasis orang bukan mesin, kerjasama dominan pada pemasaran dan  

bagian riset dan pengembangan, kunci eksekutif seperti bekerja sama dari 

luar perusahaan sebagai pelaku internal dan perencanaan dilakukan secara 

luas. 
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3. Strategi analyzer adalah strategi dijalankan dengan dua tipe domain produk 

dan pasar yang relatif stabil. Dalam kondisi pasar yang stabil, perusahaan  

dijalankan secara rutin dan efisien dengan menggunakan struktur dan 

proses formal. Strategi ini dikelola dalam domain produk dan pasar yang 

relatif stabil sedang kondisi luar berubah-ubah. Secara internal dikelola 

dengan proses dan struktur formal dan di area yang selalu berusaha  

mengintai berbagai ide dan inovasi para pesaing, sehingga perusahaan 

akan berusaha mengadopsinya sesuai dengan tuntutan analisa bisnis dan 

pasar. 

4. Strategi reactor merupakan jenis perusahaan yang lebih banyak ditekan oleh 

lingkungan, karena kurang memperhatikan adanya perubahan lingkungan 

dan system persaingan. Perusahaan jenis ini lebih mementingkan efisiensi, 

menekan biaya termasuk menekan pada sumber daya manusia. 

C. Omzet Penjualan  

1. Pengertian Omzet Penjualan 

       Menurut Sudaryono (2016) memberikan pendapat tentang omzet 

penjualan adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang didapat dari hasil 

penjualan  suatu  barang  atau  jasa  dalam kurun waktu tertentu.  Menurut 

Swastha dalam Ghusti (2021) memberikan pengertian omzet penjualan adalah 

akumulasi dari kegiatan penjualan suatu produk barang-barang  dan  jasa  yang  

dihitung secara  keseluruhan  selama  kurun  waktu tertentu secara terus 

menerus atau dalam satu proses akuntansi.  

       Tjiptono (2016) berpendapat bahwa Omzet merupakan hasil dari penjualan 

yang telah dilakukan oleh perusahaan sebelumnya, kemudian menghasilkan 



25 

 

 
 

uang sehingga perusahaan akan mendapatkan laba dari setiap penjualan 

barang berikutnya. 

       Hasil penjualan disini tentu masih dalam bentuk laba kotor termasuk di  

dalamnya gaji karyawan, operasional dan modal. Omzet penjualan suatu 

produk sangat berkaitan dengan besarnya jumlah penawaran kepada 

pelanggan sesuai tingkat kepuasan atas produk yang digunakannya. Menurut 

Kotler (2016) perolehan peningkatan penjualan yang tinggi akan terpenuhi 

apabila:  

a. Kekuatan-kekuatan dari luar perusahaan dapat memberikan keuntungan 

b. Kinerja perusahaan secara rata-rata mengalami peningkatan setiap periode 

waktu 

c. Setiap  omzet penjualan tidak mengalami penurunan  

d. Setiap omzet perusahaan meningkat sesuai dengan besar-nya jumlah 

pelanggan 

e. Tidak terpengaruh oleh faktor-faktor yang kurang komparatif dalam 

mempengaruhi omzet penjualan yang diterima.  

       Swastha dalam Gusthi (2016) memberikan pengertian omzet penjualan 

adalah akumulasi dari kegiatan penjualan suatu produk barang barang dan jasa 

yang dihitung secara keseluruhan selama kurun waktu tertentu secara terus 

menerus atau dalam satu proses akuntansi. 

       Definisi  tersebut  di  atas  dapat disimpulkan bahwa omzet penjualan 

adalah keseluruhan jumlah penjualan barang atau jasa dalam kurun waktu 

tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang diperoleh dan 

berdasarkan volume. Seorang pengelola usaha dituntut untuk selalu 
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meningkatkan omzet penjualan dari hari kehari, dari minggu ke minggu, dari 

bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun. 

2. Indikator Omzet Penjualan 

Menurut Kotler (2016) berikut adalah indikator omzet penjualan adalah 

sebagai berikut : 

a) Harga  

Harga adalah jumlah uang (kemungkinan ditambah beberapa barang) yang 

dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan 

pelayanan yang menyertainya. 

b) Promosi dan branding 

Promosi adalah suatu komunikasi informasi penjual dan pembeli yang 

bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku pembeli, yang 

sebelumnya tidak mengenal menjadi mengenal sehingga menjadi pembeli 

dan tetap mengingat produk tersebut. Sedangkan menurut surya (2016) 

Branding merupakan salah satu elemen penting yang harus 

dipertimbangkan ketika merencanakan strategi pemasaran suatu produk. 

Branding dapat dimanfaatkan untuk menciptakan image sebuah brand dari 

sebuah produk dalam benak konsumen sehingga diharapkan konsumen 

mengkonsumsi atau membeli produk tersebut. Melakukan promosi dan 

branding yang kuat tentu akan meningkatkan omzet perusahaan dengan 

cepat. Tidak perlu melakukannya dengan biaya yang mahal dan sulit, 

cukup lakukan promosi dan branding sesuai dengan kemampuan 

perusahaan. 
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c) Kualitas produk 

Produk adalah sekumpulan atribut fisik nyata yang terkait dalam sebuah 

bentuk yang dapat diidentifikasikan. Menurut Rambat (2017) kualitas 

adalah sejauh mana produk memenuhi spesifikasi-spesifikasinya. 

Sedangkan Menurut Kotler (2016) kualitas produk merupakan salah satu 

sarana positioning utama pasar. Kualitas produk mempunyai dampak 

langsung pada kinerja produk atau jasa, oleh karena itu kualitas 

berhubungan erat dengan nilai pelanggan. 

d) Pelayanan  

Pelayanan adalah kegiatan pemberian jasa dari satu pihak ke pihak 

lainnya. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dilakukan secara 

ramah tamah, adil, cepat, tepat, dan etika yang baik sehingga memenuhi 

kebutuhan dan kepuasan bagi yang menerimanya. 

e) Pesaing  

Persaingan adalah suatu persaingan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang tertentu, agar memperoleh kemenangan atau hasil 

secara kompetitif. Persaingan juga merupakan kenyataan hidup dalam 

dunia bisnis, sifat, bentuk, dan intensitas persaingan yang terjadi dan cara 

Dalam persaingan kita mengenal istilah “pesaing” yaitu perusahaan yang 

menghasilkan atau menjual barang atau jasa yang sama atau mirip dengan 

produk yang kita tawarkan. Pesaing suatu perusahaan dapat dikategorikan 

pesaing yang kuat dan pesaing yang lemah atau ada pesaing yang dekat 

yang memiliki produk yang sama. 
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3. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan omzet penjualan 

       Menurut Samsul dalam Gusthi (2021) Faktor yang Mempengaruhi 

Pendapatan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan dari 

kegiatan penjualan antara lain sebagai berikut:  

a) Kondisi dan kemampuan pedagang  

Transaksi jual beli melibatkan pihak pedagang dan pembeli. Pihak 

pedagang harus dapat meyakinkan pembeli agar dapat mencapai 

sasaran penjualan yang diharapkan dan sekaligus mendapatkan 

pendapatan yang diinginkan.  

b) Kondisi Pasar  

Pasar sebagai kelompok pembeli barang dan jasa meliputi baik tidaknya 

keadaan pasar tersebut, jenis pasar, kelompok pembeli, frekuensi 

pembeli dan selera pembeli.  

c) Modal  

Setiap usaha membutuhkan untuk operasional usaha yang bertujuan 

untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Kegiatan penjualan semakin 

banyak produk yang dijual berakibat pada kenaikan keuntungan. Untuk 

meningkatkan produk yang dijual suatu usaha harus membeli jumlah 

barang dagangan dalam jumlah besar. Untuk itu dibutuhkan tambahan 

modal untuk membeli barang dagangan atau membayar biaya 

operasional agar tujuan wirausaha meningkatkan keuntungan dapat 

tercapai sehingga pendapatan dapat meningkat.  
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d) Kondisi organisasi perusahaan  

e) Semakin besar suatu perusahaan akan memiliki bagian penjualan yang 

semakin kompleks untuk memperoleh keuntungan yang semakin besar 

dari pada usaha kecil. 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan omzet 

       Menurut Thina Ghusti (2021) faktor-faktor yang mempengaruhi besar 

kecilnya omset dibagi menjadi dua faktor antara lain sebagai berikut:  

a) Faktor internal  

       Faktor yang dikendalikan oleh pihak-pihak perusahaan) diantaranya: 

kemampuan perusahaan untuk mengelola produk yang akan dipasarkan, 

kebijaksanaan harga dan promosi yang digariskan perusahaan serta 

kebijaksanaan untuk memilih perantara yang digunakan.  

b) Faktor eksternal  

      Faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pihak perusahaan) 

diantaranya: perkembangan ekonomi dan perdagangan baik nasional 

maupun internasional, kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, 

perdagangan dan moneter dan suasana persaingan pasar.  

       Menurut Ghusti (2021) Faktor-faktor ekstern penyebab penurunan 

omset penjualan antara lain sebagai berikut:  

1) Selera Konsumen  

       Selera Konsumen dalam manajemen pemasaran, konsumen sering 

diartikan dengan pelanggan, pasar, permintaan, Faktor yang dikendalikan 

oleh pihak-pihak perusahaan diantaranya kemampuan perusahaan untuk 

mengelola produk yang akan dipasarkan, kebijaksanaan harga dan promosi 

yang digariskan perusahaan serta kebijaksanaan untuk memilih perantara 
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yang digunakan. Permintaan pasar, pembeli dan sebagainya. Selain itu 

konsumen juga dapat diasumsikan mudah tertarik dengan sesuatu yang 

baru atau berbeda dari apa yang biasa dilihatnya sehari-hari. 

       Sedangkan selera diartikan sebagai minat atau keinginan, sehingga 

selera konsumen dapat diartikan sebagai minat atau keinginan konsumen 

untuk membeli suatu produk, dalam rangka memenuhi kebutuhannya. 

Sehingga konsumen cenderung memilih produk berdasarkan tingkat 

seleranya masing-masing. Disinilah peran setiap UMKM untuk terus 

mengetahui segmen dan juga pangsa pasar dari produk yang nantinya akan 

diproduksi dan dipasarkan sehingga akan memberikan keuntungan yang 

baik bagi perusahaan dan bisnis akan semakin berkembang.  

2) Barang Pengganti (Subtitusi)  

       Merupakan barang yang dapat berperan sebagai pengganti barang lain. 

Persaingan Menjalankan suatu usaha tidak akan lepas dari yang namanya 

persaingan, karena persaingan sudah menjadi bagian di dalam pelaksanaan 

perekonomian yang khususnya dalam melakukan pemasaran, sehingga 

menjadi hal yang mau tidak mau harus dilakukan dalam menjalankan usaha 

perusahaan. Persaingan adalah keadaan dimana perusahaan pada pasar 

produk atau jasa tertentu akan memperlihatkan keunggulannya masing- 

masing, dengan atau tanpa terikat peraturan tertentu dalam rangka meraih 

pelanggannya.  

3) Pemasok (supplier)  

       Merupakan perusahaan yang menyediakan usaha baku, tenaga kerja, 

keuangan dan sumber informasi kepada perusahaan lain, terdapat 

hubungan saling ketergantungan antara pemasok dan perusahaan. 
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Ketergantungan perusahaan pada pemasok adalah pentingnya produk 

pemasok bagi perusahaan dan sulitnya mencari sumber lain sebagai 

pengganti. Sehingga hal ini sangat penting untuk dijaga oleh perusahaan 

melalui hubungan komunikasi yang baik antara supplier dengan perusahaan 

tentunya tidak akan menghambat produksi yang akan dilakukan oleh 

perusahaan. 

D. Tinjauan Empiris 

      Tinjuan empiris yaitu kajian penelitian terdahulu yang digunakan sebagai  

acuan dan referensi untuk memahami fokus penelitian dengan hasil penelitian- 

penelitian yang menyangkut persoalan strategi manajemen sumber daya 

manusia dan strategi bisnis dalam peningkatan Omzet penjualan. 

       Sudah banyak penelitian yang mengkaji tentang strategi manajemen 

sumber daya manusia, namun masing-masing penelitian tentu memiliki 

karakteristik tersendiri terkait tema tersebut. Baik dari MSDM, siapa saja yang 

terlibat, tahapan yang dilalui, komitmen, hambatan yang dilalui, dan 

kewenangan masing-masing pihak. Selain itu, fokus masalah yang dikaji yakni 

terkait dengan strategi manajemen sumber daya manusia,strategi bisnis dan 

untuk peningkatan keunggulan bersaing dalam sebuah penelitian belum 

banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. 

      Sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada Strategi 

Manajemen sumber daya manusia dan strategi bisnis dalam peningkatan 

Omzet penjualan. Memperjelas pembaca dalam memahami keterkaitan jurnal 

dengan penelitian, maka penulis membuat tabel sebagai berikut : 
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Tabel 2.1                                                                          
Tinjauan Empiris 

No. 
Nama 

Peneliti 
Jurnal Penelitian 

Metode 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

1.  Liza Castro 
Christiansen,  
Malcolm 
Higgs (2018) 
 

How The 

Alignment Of 

Business 

Strategy And HR 

Strategy Can 

Impact 

Performance: A 

Practical Insight 

For Managers 

 

Kualitatif Menggunakan teori 
tipologi strategis (Miles 
dan Snow, 1994), hasil 
studi ini menemukan 
bahwa kinerja organisasi 
paling baik dijelaskan oleh 
penyelarasan yang ketat 
dan penyelarasan minimal 
strategi SDM dan strategi 
bisnis. Salah satu hasil 
penelitian yang patut 
dicatat adalah kelayakan 
penggunaan strategi 
kombinasi dimana dimensi 
dari dua atau lebih strategi 
"murni" diantaranya yaitu 
utilizer Strategy, 
accumulator Strategy dan 
facilitator strategy dalam 
suatu tipologi dapat 
digabungkan dan 
diimplementasikan secara 
efektif. perusahaan 
memungkinkan mereka 
untuk melakukannya. 
 

2. Yi Hua 
Hsieh, 
Tamkang 
,Ming Chen 
(2018) 

Strategic Fit 
Among Business 
Competitive 
Strategy, Human 
Resource 
Strategy, And 
Reward System 

Kualitatif  Studi mengusulkan dan 
mengembangkan tiga 
strategi sumber daya 
manusia yang berbeda. 
juga secara menyeluruh 
menentukan tiga alternatif 
sistem penghargaan yang 
cocok untuk setiap strategi 
sumber daya manusia. 
Melalui keterkaitan yang 
erat antara strategi 
persaingan bisnis, strategi 
sumber daya manusia, 
dan sistem penghargaan. 

3. Anitha 
Paulina 
Tinambunan 
(2021) 

Analisis 
Kesesuaian 
Antara Strategi 
SDM Dengan 
Strategi Bisnis 
Pada Unika 

Kualitatif 
deskriptif 

Kemampuan bersaing 
organisasi melalui SDM 
berarti meletakkan peran 
orang dalam perusahaan 
untuk selalu melakukan 
peningkatan kualitas dan 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/030630700803300402
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/030630700803300402
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Santo Thomas 
Medan 

inovasi baik terhadap 
proses, sistem maupun 
produk untuk diharapkan 
mampu mempertahankan, 
meningkatkan pangsa 
pasar atau memperluas 
pasar dibandingkan 
dengan kekuatan pesaing 
lain dalam industri.  

Organisasi yang 
mempunyai strategi yang 
jelas atau formal, lebih 
unggul kinerjanya 
dibandingkan dengan 
organisasi tanpa atau tidak 
terformulasikan dengan 
jelas strateginya. Hasil 
analisis menunjukkan 
bahwa strategi bisnis 
Unika Santo Thomas 
Medan telah sesuai 
dengan sebagian besar 
strategi pengelolaan SDM 
nya. Kesesuaian antara 
kedua strategi tersebut 
akan menghasilkan 
keunggulan yang 
kompetitif karena segala 
urusan yang berkaitan 
dengan SDM akan dikelola 
dengan baik.  
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4. Teguh 
Setiawan 
(2016) 

Pencapaian 
Keunggulan 
Kompetitif 
Perusahaan 
Dengan 
Pengelolaan 
Sumber Daya 
Manusianya 

Kualitatif  Keunggulan kompetitif 
diciptakan dengan satu-
satunya tujuan membuat 
nilai yang tidak dimiliki 
perusahaan di tempat lain. 
Masalahnya, dengan 
akses dan arus informasi 
yang luas, seringkali nilai 
kompetitif tidak bertahan 
lama. Keunggulan 
bersaing dapat diciptakan 
melalui pengelolaan 
sumber daya manusia 
secara efektif dengan 
melakukan strategi untuk 
menciptakan dan 
mencapai keunggulan 
bersaing.  
 

5. Eka Nur 
Safitri (2017) 

Manajemen 
Strategi Dalam 
Meraih 
Keunggulan  
Kompetitif Pada 
Produk Unit-Link 

Analisis 
deskripsi 

Hasil dari penelitian ini 
adalah perusahaan PT 
Asuransi Takafaul 
keluarga memiliki produk 
unit link yang biasa  
disebut dengan Takafulink 
Salam. Perusahaan 
menerapkan beberapa 
strategi, yaitu strategi 
diferensiasi dan strategi 
fokus. Demi meraih 
keunggulan kompetitif  
pada produk Takafulink 
Salam ini perusahaan 
menerapkan strategi yaitu 
dengan menggunakan 
strategi diferensiasi yang 
terletak pada alokasi 
pangsa pasar investasi, 
ditempatkan pada semua 
pangsa yang berbasis 
syariah. Sedangkan untuk 
strategi fokus, perusahaan 
memfokuskan dalam hal 
mempertahankan kinerja 
investasi agar 
mendapatkan hasil yang 
positif, seperti dengan  
mengalokasikan pada 
saham syariah blue chip. 
Hal ini dilakukan untuk 
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mencapai likuiditas dan 
meminimalisir risiko 
investasi. Sehingga hal 
tersebut menjadi nilai  
lebih bagi suatu produk 
agar bisa bertahan dan 
mendapatkan keunggulan 
yang kompetitif. 

6. Ghusti 
Rahmatsyah 
Rambe 
(2017) 

Analisis 
Pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia Dalam 
Meningkatkan 
Omzet 
Penjualan  
Sepatu Spanduk 

Deskriptif 
Kualitatif 

Hasil penelitian pada 
Gucyana Flat Shoes 
menunjukan bahwa 
secara keseluruhan 
pengembangan sumber 
daya manusia yang 
dilakukan oleh Gucyanana 
Flat Shoes dalam 
meningkatkan omzet 
penjualan masih kurang 
baik. Hal ini terlihat pada 
pemilihan karyawan yang 
tidak memperhatikan 
keahlian, pendidikan, atau 
keterampilan karyawan 
sehingga pemilik usaha 
perlu mengajarkan dari nol 
terlebih untuk menghadapi 
persaingan usaha, ada 
baiknya mempekerjakan 
karyawan yang 
berpengalaman atau yang 
memiliki keahlian khusus 
terutama setidaknya 
mempekerjakan karyawan 
khusus untuk IT. Hal ini 
dilakukan guna mengikuti 
persaingan bisnis yang 
serba canggih dalam 
penggunaan teknologi. 
Jika pemilik usaha dapat 
bersaing secara otomatis 
omset mereka dapat 
meningkat omzet 
penjualan dari tahun ke 
tahun ditambah dengan 
keterampilan promosi, 
pelayanan, maupun 
kualitas produk yang 
dimiliki para pegawai. 

Data Setelah Diolah 2021 
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       Kontribusi masing-masing jurnal penelitian yang telah disebutkan  

sebelumnya adalah sebagai bahan untuk menyusun terkait dengan kumpulan 

teori, dan referensi baik yang mendukung atau tidak mendukung penelitian. 

Adapun beberapa jurnal yang dikumpulkan tersebut ditujukan agar penelitian 

yang dilakukan menjadi semakin kokoh, karena isi yang terdapat pada masing-

masing jurnal dapat dijadikan acuan. Dari beberapa jurnal penelitian yang telah 

disebutkan dapat diketahui bahwa tidak ada yang khusus membahas 

implementasi strategi manajemen sumber daya manusia (MSDM) dalam 

meningkatkan omzet penjualan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

penelitian yang akan dilakukan tergolong masih baru dan belum banyak 

dilakukan oleh peneliti terdahulu. 
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E. Kerangka Konsep 

      Kerangka konsep dari penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan alur 

penelitian. Kerangka konsep penelitian merupakan landasan berpikir untuk 

melakukan penelitian yang dikembangkan berdasarkan tinjauan pustaka. 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka teori yang telah diuraikan 

sebelumnya berdasarkan strategi sumber daya manusia (SDM) CV. Raja 

Kurma Makassar dalam Upaya peningkatan omzet penjualan Maka kerangka 

konsep dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data : Setelah Diolah 2021 

Gambar 2.1 
Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

Strategi Manajemen 
Sumber Daya 

Manusia (SDM) 

1. Utilizer Strategy 
a. Perencanaan SDM 
b. Rekrutment Dan 

Seleksi 
2. Accumulator 

Strategy 
a. Pelatihan Dan 

Pengembangan 
b. Perencanaan Karir 

3. Facilitator Strategy 
a. Penilaian Prestasi  

   Kerja 
b. Kompensasi 

(Bird & Beechler 
1995) 

 

Implementasi 

Strategi 
Omzet Penjualan 
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BAB lll 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

       Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang 

dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Menurut 

Moleong (2017) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk  

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sementara itu 

penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik 

fenomena alamiah maupun rekayasa manusia (Sugiyono.2017). 

       Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data-

data yang dikumpulkan bukan berasal dari kuesioner melainkan berasal dari 

wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya. 

Penelitian kualitatif juga lebih mementingkan segi proses daripada hasil yang 

didapat. Hal tersebut disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang 

diteliti akan jauh lebih jelas jika diamati dalam proses. 

       Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat 

pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta 

implementasi  manajemen sumber daya manusia CV Raja Kurma Makassar. 
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B. Fokus Penelitian 

      Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif  

sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan 

mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih 

didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi 

dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada implementasi strategi 

manajemen sumber daya manusia dalam upaya meningkatkan Omzet 

penjualan. 

C. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi  

Kegiatan penelitian ini telah dilaksanakan pada CV. Raja Kurma Makassar 

yang berada di jln. Antang Raya, Ruko Business Centre No. 17, Kec. 

Manggala, Kota Makassar. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober hingga Desember 2021. 

D. Sumber Data 

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu: 

1. Data Primer 

       Metode pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara 

langsung terhadap informan. Penentuan informan dalam penelitian dilakukan 

secara snowball sampling. Alasan penggunaan teknik ini adalah dimana pada 

situasi tertentu, jumlah subjek penelitian yang terlibat menjadi bertambah 

karena subjek atau informan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya 

kurang memberikan informasi yang mendalam atau pada situasi-situasi 

tertentu tidak memungkinkan peneliti untuk mendapatkan akses pada sumber, 
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lokasi atau subjek yang hendak diteliti. Adapun informan utama pada 

penelitian adalah Manager CV. Raja Kurma Makassar yang dilihat mengetahui 

tentang strategi SDM dan founder sebagai informan pendukung. Informan dari 

penelitian ini bisa saja bertambah apabila informasi informasi yang diperoleh 

dari informan tersebut dirasa kurang lengkap. 

2. Data Sekunder 

       Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara 

tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik. Data sekunder dapat 

berupa dokumen-dokumen atau literatur-literatur dari internet, surat kabar, 

jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.  

E. Informan Penelitian 

       Penelitian ini key informan dan informan yang dipilih adalah para  

pelaku Yang terkait langsung yakni Manajer Raja Kurma Makassar sebagai 

key informan, sedangkan informan adalah karyawan Raja Kurma Makassar. 

adapun kriteria informan penelitian yang peneliti anggap mampu dan 

mengetahui kondisi perusahaan, ciri-cirinya antara lain : 

a. Berada di daerah yang diteliti 

b. Informan yang bersedia diwawancarai dan terlibat dalam penelitian 

c. Informan yang bersedia memberikan informasi mengenai objek penelitian 

d. Mengetahui kondisi perusahaan 

e. Bisa berargumentasi dengan baik 

f. Terlibat langsung dengan pelaksanaan operasional perusahaan 

       Memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk lebih  

jelasnya tentang data key informan dan informan dalam penelitian ini maka 

dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :  
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Tabel 3.1 Data Informan 

No. Keterangan Informan Ket 

1. 
Manajer 1 Orang Cabang 1 

2. 
Karyawan 

1 Kasir 
1 Pramuniaga 

1 Kurir 
Cabang 1 

3. 
Manajer 1 Orang Cabang 2 

4. Karyawan 
1 Kasir 

1 Pramuniaga 
1 Kurir 

Cabang 2 

5. Founder (Informan 
Pendukung) 

1 orang  

Jumlah 9 Orang 
 

Sumber : Data Setelah Diolah 2021 
 

F. Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah :  

1. Observasi  

       Peneliti melakukan observasi lapangan untuk menunjang hasil dari  

wawancara mendalam yang dilakukan. Observasi yang dilakukan oleh peneliti 

meliputi observasi lokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk mengamati 

peristiwa-peristiwa dan untuk cross check data wawancara atau data tertulis 

dengan situasi riil untuk memvalidasi data yang disajikan. 

2. Wawancara 

     Wawancara mendalam digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi  

yang dibutuhkan peneliti. Wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti  

adalah wawancara mendalam terstruktur dengan menggunakan pedoman  

wawancara untuk mengarahkan arah wawancara serta menggunakan recorder,  

kamera, dan menulis hasil wawancara yang dilakukan. Di dalam penelitian ini,  
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peneliti memang membuat pedoman wawancara, namun secara teknik peneliti  

menggunakan metode wawancara mendalam tidak terstruktur yang mana 

peneliti yang memiliki sifat wawancara bebas dan menanyakan garis besar 

masalah-masalah yang ingin ditanyakan. Secara keseluruhan, peneliti 

menggunakan teknik wawancara campuran antara terstruktur dan tidak 

terstruktur. 

3. Dokumentasi 

       Penelitian ini, dokumentasi digunakan sebagai bukti untuk  

memperkuat hasil dari wawancara yang dilakukan dan hasil dari observasi  

lapangan yang dilakukan oleh peneliti. Dokumentasi yang dilakukan peneliti  

terdiri dari dokumentasi berupa tulisan, foto dan rekaman percakapan. 

G. Teknik Analisis Data 

       Miles  dan  Huberman dalam sugiyono (2016)  mengemukakan  aktivitas  

dalam  analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus pada  setiap  tingkatan  atau  tahapan  penelitian  hingga  

data  yang  didapat  bersifat jenuh.  Teknis  analisis  data  yang  digunakan  

dalam  penelitian  ini  adalah  teknis analisis data kualitatif dari Miles dan 

Huberman. Miles dan Huberman menyatakan ada tiga alur kegiatan analisis 

yang terjadi secara bersamaan, yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, dan 

Penarikan Kesimpulan atau verifikasi. Kegiatan analisis data ini dapat dilihat 

dalam gambar berikut ini : 
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Sumber : Miles Dan Huberman (2016) 

Gambar 3.1 Analisis Data Model Interaktif 

       Berdasarkan gambar di atas, Miles dan Huberman (2016) menjelaskan  

bahwa dalam pandangan ini, tiga jenis kegiatan analisis data dan kegiatan  

pengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklus dan interaktif.  

Tiga jenis kegiatan tersebut yaitu: 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

       Selama proses pengumpulan data dari berbagai sumber, tentunya akan  

sangat banyak data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin lama peneliti 

berada di lapangan, maka data yang didapatkan akan semakin kompleks dan 

rumit, sehingga apabila tidak segera diolah akan dapat menyulitkan peneliti, 

oleh karena itu proses analisis data pada tahap ini juga harus dilakukan. Untuk  

memperjelas data yang didapatkan dan mempermudah peneliti dalam  

pengumpulan data selanjutnya, maka dilakukan reduksi data.  

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan  

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar  

yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan. Reduksi data 

berlangsung selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Pada tahap  

Pengumpulan Data Penyajian Data 

Reduksi data, pemisahan hal-

hal penting dan tidak penting 

sehingga data yang terkumpul 

lebih terfokus pada tujuan 

penelitian 

Penarikan Kesimpulan 
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ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas dan membuat 

partisi (bagian-bagian). Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis 

yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga 

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Proses transformasi ini 

berlanjut terus sampai laporan akhir penelitian tersusun lengkap. 

b. Penyajian Data ( Data Display) 

       Langkah penting selanjutnya dalam kegiatan analisis data kualitatif  

adalah penyajian data. Secara sederhana penyajian data dapat diartikan 

sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sebuah penelitian kualitatif 

penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

antar kategori, flowchart dan sejenisnya.  

       Namun pada penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk teks  

narasi, hal ini seperti yang dikatakan oleh Miles & Huberman, ”the most frequent  

form display data for qualitative research data in the past has been narrative 

text” (yang paling sering digunakan untuk penyajian data kualitatif pada masa 

yang lalu adalah bentuk teks naratif). Selain itu penyajian data dalam bentuk 

bagan dan jejaring juga dilakukan pada penelitian ini. Penyajian data bertujuan 

agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan  

selanjutnya yang akan dilakukan. 

c. Verifikasi / Penarikan Kesimpulan (Verification) 

       Langkah ketiga dalam tahapan analisis interaktif menurut Miles & 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Permulaan 

pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dari hubungan-hubungan, 
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mencatat keteraturan, pola-pola dan menarik kesimpulan. Asumsi dasar dan 

kesimpulan awal yang dikemukakan dimuka masih bersifat sementara, dan 

akan berubah selama proses pengumpulan data masih terus berlangsung. 

Akan tetapi, apabila kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti (data) yang 

valid dan konsisten yang peneliti temukan di lapangan, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Pada ketiga jenis kegiatan 

tersebut, peneliti bergerak bolak balik antara kegiatan reduksi, penyajian dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi selama sisa waktu penelitian. Dalam 

pengertian ini, analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang 

dan terus menerus dimana masalah reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara 

berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul. 

H. Uji Keabsahan Data 

       Temuan yang akhirnya muncul perlu dipastikan keakuratan dan  

kredibilitasnya. Untuk memastikannya, peneliti perlu melakukan sejumlah  

prosedur tertentu untuk memastikan validitas atau keabsahan dari data 

tersebut. Dalam menguji keabsahan datanya, peneliti dapat menggunakan Uji 

Kredibilitas. 

       Dalam penelitian kualitatif, uji kredibilitas juga dikenal sebagai uji  keaslian 

atau validitas internal. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016), 

uji kredibilitas dimaksudkan untuk memastikan apakah temuan penelitian 

masuk akal atau tidak, apakah temuan ini memiliki potret autentik dari kejadian 

yang sebenarnya  atau  tidak. Strategi  yang dapat diimplementasikan  oleh  

peneliti  untuk  menguji  kredibilitas  datanya,  yaitu uji triangulasi. 
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       Triangulasi merupakan strategi dalam menguji keabsahan data yang  

dilakukan pada beberapa sumber berbeda dan dengan metode berbeda, 

sehingga menyediakan verifikasi berulang (Miles dan Huberman,2016). 

Sugiyono (2016) mengemukakan bahwa terdapat tiga macam triangulasi 

yaitu, triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi 

waktu. Penelitian ini hanya menggunakan triangulasi sumber dikarenakan 

sumber data utama adalah data primer. Sugiyono (2016) menyatakan bahwa 

dalam triangulasi sumber yaitu peneliti melakukan pengecekan data yang 

telah didapatkan ke beberapa sumber yang berbeda. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Lokasi Dan Objek Penelitian  

1. Sejarah Singkat CV. Raja Kurma Makassar 

       CV. Raja Kurma Makassar merupakan salah satu toko grosir terbesar yang 

menjual berbagai jenis kurma, herbal dan produk timur tengah di Makassar. 

Pada awalnya di tahun 2010 Toko Raja Kurma hanyalah sebuah toko kecil yang 

hanya menjual kurma dan pendiri tokonya adalah Abu Yusuf Jufri. 

       Tahun 2018 Toko Raja Kurma merambah bisnisnya ke berbagai jenis 

kurma, herbal, dan produk timur tengah dan resmi berbentuk CV pada saat itu. 

Awalnya kurma dijual hanya sebagai buah musiman yaitu saat bulan suci 

ramadhan saja, ini dilakukan karena konsumen membeli buah kurma sebagai 

salah satu buah yang dimakan saat berbuka. Tidak disangka ternyata hal 

tersebut menjadikan peluang untuk berbisnis. Pada saat itu dimulailah menjual 

kurma kemudian merambah produk-produk lainnya.  

       Konsumen pada saat itu mengenal kurma hanyalah sebatas buah yang  

manis, tidak banyak jenis kurma yang diperjualbelikan pasar saat itu. Melihat 

hal itu, Abu Yusuf Jufri melihat sebuah peluang, Menurutnya selera konsumen 

berbeda-beda. Maka dari itu, Abu Yusuf Jufri memberikan varian beberapa 

varian sampai 20 jenis kurma untuk memenuhi selera konsumen. Di tahun 2018 

dengan eksistensinya sebagai toko kurma yang sudah dikenal konsumen, Toko 

Raja Kurma Makassar merambah ke dalam kurma, herbal dan produk timur 

tengah bisa juga dikatakan sebagai oleh-oleh haji dan umroh. Menurut 

penuturan Abu Yusuf , Alasan merambah ke produk kurma, herbal, dan produk 

Timur Tengah sebagai oleh-oleh haji dan umroh tidak terlepas dari banyaknya 
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konsumen membeli produk tersebut. Menurutnya hal itu merupakan peluang 

bisnis yang cukup menjanjikan. CV. Raja Kurma Makassar saat ini telah 

menjadi salah satu pusat penjualan kurma, herbal, dan produk timur tengah 

terbaik di Makassar baik grosir maupun eceran dan semakin banyaknya 

pelanggan, untuk mencapai sasaran yang diinginkan kini CV. Raja Kurma 

Makassar telah membuka 2 cabang di Kota Makassar. 

2. Visi Misi CV. Raja Kurma Makassar 

a. Visi 

       Visi CV. Raja Kurma Makassar adalah membantu umat islam dalam 

beribadah dengan menjual kurma serta herbal-herbal yang disunnahkan 

agama islam yang diharapkan meningkatkan nilai ibadah kepada umat 

islam. 

b. Misi 

1) Menyediakan berbagai jenis kurma untuk memenuhi selera konsumen 

2) Menjadi perusahaan yang selalu memberikan pelayanan dan produk 

yang berkualitas dengan memperhatikan kepuasan pelanggan. 

3) Berusaha secara optimal memberikan fasilitas yang memudahkan 

pelanggan untuk berbelanja. 

4) Selalu meningkatkan sumber daya manusia melalui budaya belajar untuk 

mengembangkan skill dan pengetahuan 

5) Menjadi perusahaan yang menyediakan kebutuhan umat muslim untuk 

membantu terlaksananya ibadah yang lebih baik dan sempurna 

6) Mengembangkan perusahaan dengan cara membuka cabang retail 

disetiap kota besar dan cabang grosir disetiap Provinsi di seluruh 

Indonesia. 
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3. Nilai-nilai perusahaan 

a. Worship (Ibadah) 

Menjunjung tinggi  serta berupaya dengan maximal dalam menjalankan 

syariat islam. 

b. Identity (Identitas) 

Suatu cara yang memungkinkan suatu perusahaan dikenal dan 

dibedakan dari perusahaan-perusahaan lainnya. 

c. Teamwork (Kerjasama) 

1) Tidak memaksakan kehendak atau pendapat pribadi 

2) Aktif memberi saran dan pendapat untuk keberhasilan team 

3) Mendengar dan menghargai pendapat orang lain 

4) Berpikir positif 

d. Service Excellent (Pelayanan Prima) 

1) Pelayanan terbaik yang diberikan perusahaan untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan, baik pelanggan didalam perusahaan maupun 

diluar perusahaan. 

2) 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Dan Santun) 

e. Innovation (Inovasi) 

f. Grow (Bertumbuh) 

Menjadikan perusahaan yang semakin berkembang. 
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4. Produk-produk yang ditawarkan perusahaan 

a. Berbagai jenis kurma 

Tabel 4.1 Produk Kurma CV. Raja Kurma Makassar 

Saudi 
Arabia/Madinah 

Uni 
Emirat 
Arab 

Mesir Tunisia Palestina 
Amerika 
Serikat 

Iran Pakistan 

Ajwa Madinah 
Dc 

Khenaizi 
Golden 
Valley 

Palm 
Fruit 

Medjool 
Palestine 

Medjool 
California 

Bam 
Barari 

Kurma 
Muda 

Ruthob 

Ajwa Aliyah 
Dc 

Khalas 
Gizza 

Sun 
Fruit 

 
Medjool 
Large 

  

Safawi 
Khalas 
Saad 

 
King 

Dates 
    

Rabbe 
Khalas 
Barari 

 
Tunisia 
Madu 

    

Kurma Madinah 
Khalas 
Amira 

 
Tunisia 
Barari 

    

Premium 
Organic Kurma 

Ajwa 

Khalas 
Hc 

 
Tunisia 
Yassine 

    

Sukkari Al-
Qosim 

 

Khalas 
King 

      

Sukkari Barari 
Emirates 

Gold 
      

 
Ambar 

      

 
Lulu 

      

Sumber : Data Setelah Diolah 2021  

b. Produk-produk timur tengah, yaitu air zam-zam, roti maryam, roti croissant, 

kuffa, kacang arab, kacang fustuk, kismis, minyak zaitun, habbatu sauda, dll. 

c. Madu Import, lokal dan herbal. 
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5. Struktur Organisasi CV. Raja Kurma Makassar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : CV. Raja Kurma Makassar 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi CV. Raja Kurma Makassar 

Adapun tugas masing-masing dari struktur ini adalah sebagai berikut : 

a. Owner/Pemilik  

Tugas owner adalah memimpin CV. Raja Kurma Makassar, selain itu 

tugasnya adalah menawarkan visi dan imajinasi tingkat tertinggi. Memimpin 

rapat umum, dan proses pengambilan keputusan penting untuk perusahaan. 

b. Keuangan  

1) Bertanggung  jawab merencakan dan meramalkan aspek-aspek yang ada 

dalam perusahaan dengan bekerja sama dengan para manajer lainnya. 

Owner/Pemilik 

Founder 

Manajer Cabang 1 Manajer Cabang 2 

Kasir  

Keuangan 

Pramuniaga 

dan Kurir 
Kasir  Pramuniaga 

dan Kurir 
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2) Memiliki andil dalam kehidupan perusahaan seefisien dan seefektif 

mungkin dengan menjalin kerja sama antar manager yang ada di 

perusahaan. 

3) Merencanakan, mengkoordinasi dan mengontrol arus kas perusahaan. 

Hal Ini dilakukan agar keuangan dapat selalu stabil untuk operasional. 

4) Mengontrol semua proses transaksi keuangan agar berjalan tertib dan 

teratur. 

5) Mengelola informasi keuangan dalam fungsi akuntansi sehingga 

menghasilkan laporan keuangan yang akurat. 

6) Menyusun dan mengkoordinasikan anggaran perusahaan dan 

melakukan pengontrolan. 

c. Founder  

1) Bertanggung jawab mengidentifikasi peluang pasar. 

2) Mengembangkan produk dalam bentuk final. 

3) Memproyeksikan visi. 

4) Bertanggung jawab juga dalam mengambil keputusan akhir. 

5) Memastikan bahwa perusahaan terus berkembang dan berubah seiring 

waktu. 

d. Manajer  

1) Bertanggung jawab mengawasi kegiatan operasional toko dari mulai 

stock opname barang hingga pengawasan karyawan 

2) Membuat rencana kerja sehubungan dengan target penjualan harian, 

mingguan, dan bulanan. 
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3) Melakukan evaluasi terhadap target penjualan, merawat dan menjaga 

seluruh aset toko, mengatur shift kerja kasir, pramuniaga dan kurir, serta 

menerima keluhan pelanggan. 

4) Mengorder dan memesan barang yang dibutuhkan untuk stock produk 

toko. 

e. Kasir  

1) Melayani proses transaksi, hal ini merupakan tugas utama seorang kasir. 

2) Memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan. 

3) Melayani packaging barang pelanggan. 

4) Memeriksa dan mencatat data penjualan. 

5) Membuat laporan penjualan. 

f. Pramuniaga  

1) Mendisplay produk di rak. 

2) Mendata produk. 

3) Menjaga kebersihan area penjualan. 

4) Memberikan pelayanan prima pada konsumen  

5) Memberikan label harga. 

6) Peka dan tanggap terhadap konsumen. 

g. Kurir  

1) Melakukan pengiriman barang ke alamat dan penerima yang tepat. 

2) Memastikan barang tetap dalam keadaan aman hingga sampai tujuan. 
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6. Potensi Sumber Daya Manusia  CV. Raja Kurma Makassar sebagai berikut 

: 

Tabel 4.2 
Potensi Sumber Daya Manusia  CV. Raja Kurma Makassar 

No. Nama 
Karyawan 

L/P 
Pendidikan 

Departemen Penempatan 

Jenjang Jurusan 

1. Emir, 
S.E.,M.M 

L S2 Manajemen Founder Founder 

2. 
Nina, S.E P S1 Ekonomi Keuangan Keuangan 

3. Erick 
Makmur, S.E 

L S1 Ekonomi Manajer Cabang 1 

4. Muh. Fajrul, 
S.M 

L S1 Manajemen Kasir Cabang 1 

5. 
Gita P SMA IPS Kasir Cabang 1 

6. Ningsih, 
S.Pd 

P S1 Pendidikan Pramuniaga Cabang 1 

7. 
Aqnan L SMA IPA Kurir Cabang 1 

8. Yusran Arsy 
S.E 

L S1 Ekonomi Manajer Cabang 2 

9. 
Ghina, S.Pd P S1 Pendidikan Kasir Cabang 2 

10. 
Iqram  L SMA IPS Kasir Cabang 2 

11. 
Alif L SMA IPS Pramuniaga Cabang 2 

12. 
Ardy L SMA IPS Kurir Cabang 2 

Sumber : CV. Raja Kurma Makassar 2021 
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B. Hasil Penelitian  

        Setelah melakukan proses penelitian di lapangan dengan menggunakan 

metode observasi, wawancara, dan dokumentasi maka tahap selanjutnya 

adalah melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini. 

1. Karakteristik Informan  

       Penelitian ini key informan dan informan yang dipilih adalah para  

pelaku Yang terkait langsung yakni Manajer Raja Kurma Makassar sebagai key 

informan, informan pendukung adalah founder, sedangkan informan  adalah 

karyawan CV. Raja Kurma Makassar. adapun kriteria informan penelitian yang 

peneliti anggap mampu dan mengetahui kondisi perusahaan, ciri-cirinya antara 

lain : 

a. Berada di daerah yang diteliti 

b. Mengetahui kondisi perusahaan 

c. Bisa berargumentasi dengan baik 

d. Merasakan dampak dari kejadian/permasalahan 

e. Terlibat langsung dengan pelaksanaan operasional perusahaan 

       Lebih jelasnya tentang data key informan dan informan dalam penelitian ini 

maka dapat dilihat dalam tabel 4.3 dibawah ini :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 

 

 
 

Tabel 4.3 
Karakteristik Informan 

No. Nama/Inisial L/P 
Pendidikan 

Usia Jabatan 
Jenjang Jurusan 

1. Emir (ER) L S2 Manajemen 
40 Tahun  

Founder 

2. 
Erick Makmur 

(EM) 
L S1 Ekonomi 

33 Tahun 
Manajer Cabang 1 

3.  Gita (GT) P SMA IPS 
22 Tahun 

Kasir Cabang 1 

4. Ningsih (NG) P S1 Pendidikan 
26 Tahun  Pramuniaga 

Cabang 1 

5. Aqnan (AQ) L SMA IPA 
22 Tahun 

Kurir Cabang 1 

6. 
Yusran Arsy 

(YA) 
L S1 Ekonomi 

31 Tahun 
Manajer Cabang 2 

7. Ghina (GN) P S1 Pendidikan 
25 Tahun 

Kasir Cabang 2 

8. Alif (AL) L SMA IPS 
23 Tahun Pramuniaga 

Cabang 2 

9. Ardhy (AD) L SMA IPS 25 Tahun Kurir Cabang 2 

Sumber : Data Setelah Diolah 2021 

       Berdasarkan hasil data tabel 4.3, posisi kasir,pramuniaga dan kurir memiliki 

usia yang berbeda dengan dengan rata-rata usia diatas 22 tahun dan manajer 

berada pada rata-rata 30 tahun. Menurut CV. Raja Kurma Makassar usia diatas 

22 tahun dan pemimpin diatas 30 tahun itu memiliki spirit, semangat dan 

pelayanan yang bagus dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang 

merupakan usia yang produktif dalam melaksanakan operasional perusahaan. 

       Berdasarkan hasil olah data primer (Informan) diperoleh profil informan 

menurut jenis kelamin sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.3, secara rinci 

menunjukkan bahwa informan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 66% 

dan perempuan sebanyak 34%. Komposisi ini menggambarkan bahwa jenis 

kelamin laki-laki karyawan di CV. Raja Kurma Makassar yang menjadi tempat 

penelitian didominasi oleh jenis kelamin laki-laki. Menurut Robbins dalam Edi 

Jusriadi dan Rahman Rahim (2019), bahwa tidak ada perbedaan yang 
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konsisten antara laki-laki dan perempuan dalam kemampuan memecahkan 

masalah, keterampilan analisis, dorongan kompetitif, motivasi, sosiabilitas atau 

kemampuan belajar. Akan tetapi dalam studi-studi psikologi menemukan 

bahwa antara laki-laki dan perempuan dalam hal-hal tertentu memiliki 

perbedaan seperti hal wewenang, pengambilan keputusan dan pengharapan 

untuk sukses. Greenberg dan Baron dalam Edi Jusriadi dan Rahman Rahim 

(2019), menyatakan bahwa wanita memiliki komitmen yang lebih rendah dari 

pria yang disebabkan karena adanya diskriminasi ditempat kerja yang 

menganggap kemampuan wanita tidak sama dengan pria sehingga 

kebanyakan wanita memperoleh kedudukan atau posisi yang lebih rendah dan 

kurang terlibat dalam masalah-masalah organisasi. 

       Menurut robbins masih dalam Edi Jusriadi dan Rahman Rahim (2019), 

bahwa kebosanan yang berlarut-larut dan kurangnya rangsangan intelektual 

semuanya menyumbang pada berkurangnya kinerja. Sehingga ada suatu 

keyakinan berkembang bahwa suatu keyakinan individu akan merosot atau 

berkurang seiring dengan semakin tuanya seseorang. Faktor usia akan 

memengaruhi tingkat kecepatan, kecekatan, fisik atau kekuatan akan 

mengalami penurunan. 

       Berdasarkan hasil olah data primer (informan), diperoleh karakteristik 

informan menurut umur sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.3. komposisi ini 

menggambarkan bahwa usia karyawan CV. Raja Kurma Makassar yang 

menjadi tempat penelitian didominasi oleh kelompok usia yang masih relatif 

muda rata-rata 22-40 tahun, sehingga memiliki masa kerja yang relatif lama. 

Kaitannya denga teori Nitisemito dalam Edi Jusriadi dan Rahman Rahim (2019), 

menyatakan bahwa karyawan yang lebih muda cenderung memiliki fisik yang 
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kuat, sehingga diharapkan dapat bekerja keras dan pada umumnya mereka 

belum berkeluarga atau bila berkeluarga anaknya relatif masih sedikit, tetapi 

karyawan yang lebih muda biasanya kurang disiplin, kurang bertanggung jawab 

dan sering berpindah-pindah pekerjaan dibandingkan karyawan yang lebih tua. 

       Berdasarkan hasil olah data primer (informan) diperoleh karakteristik 

informan menurut jabatan sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.3, 

menunjukkan bahwa 34% adalah karyawan yang memiliki jabatan struktural 

dan 66% tidak memiliki jabatan atau hanya karyawan biasa.  

       Berdasarkan hasil olah data primer (infirman)  diperoleh karakteristik 

informan menurut kualifikasi pendidikan sebagaimana dijelaskan pada tabel 

4.3. secara rinci berdasarkan penjelasan pada tabel 4.3, menunjukkan bahwa 

untuk kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 11%, S1 sebanyak 44% dan SLTA 

sebanyak 44%. Komposisi ini menggambarkan bahwa kualifikasi karyawan di 

CV. Raja Kurma Makassar yang menjadi tempat penelitian didominasi oleh 

pendidikan S1 dan SLTA sederajat. 

       Menurut Notoatmodjo dalam Edi Jusriadi dan Rahman Rahim (2019), 

Bahwa kuaifikasi pendidikan yang lebih tinggi akan memengaruhi kemampuan 

seseorang dalam mencapai kinerja yang optimal karena tanpa bekal pendidikan 

mustahil orang akan mudah mempelajari hal yang bersifat baru dalam suatu 

sistem kerja. 

2. Deskripsi Fokus dan dimensi Penelitian  

a. Pedoman Wawancara  

       Pedoman wawancara ini berfungsi untuk memberi pedoman kepada 

informan terkait dengan fokus dan dimensi penelitian yang dapat dijelaskan 

pada tabel 4.4 sebagai berikut : 
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Tabel 4.4 
Fokus dan Dimensi Penelitian Pedoman Wawancara 

No. Fokus penelitan Dimensi 

1. Strategi Manajemen Sumber Daya 
Manusia (MSDM) 

Strategi Manajemen 
Sumber Daya Manusia 

(MSDM) 

2. Implementasi Strategi Manajemen 
Sumber Daya Manusia (MSDM) 

1. Utilizer Strategy 
a. Perencanaan Sdm 
b. Rekrutment dan 

Seleksi 
2. Accumulator Strategy 

a. Pelatihan dan 
Pengembangan 

b. Perencanaan Karir 
3. Facilitator Strategy 

a. Penilaian Prestasi  
Kerja  

b. Kompensasi 

3. Omzet penjualan 

1. Harga 
2. Promosi 
3. Kualitas Produk 
4. Pelayanan 

Sumber : Data setelah diolah 2021  

      Berdasarkan tabel 4.4 Fokus Penelitian ini ada 3 yaitu, (1) Strategi 

manajemen sumber daya manusia (MSDM) terbagi menjadi Utilizer strategy 

meliputi perencanaan SDM, rekrutmen dan seleksi, Accumulator strategy 

meliputi pengembangan dan pelatihan, perencanaan karir, Facilitator 

Strategy meliputi Penliaian prestasi kerja dan kompensasi. (2) Implementasi 

manajemen sumber daya manusia (MSDM), dan (3) Omzet penjualan CV. 

Raja Kurma Makassar. 

b. Uraian Fokus Penelitian  

       Penelitian ini menggunakan 3 fokus penelitian sebagai dasar dan 

sumber informasi dalam permasalahan penelitian. Penyajian data ini, 

peneliti akan menjelaskan secara mendalam dan mendeskripsikan 

secara menyeluruh hasil penelitian di CV. Raja Kurma Makassar. Peneliti 
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akan menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai implementasi strategi 

manajemen sumber daya manusia dalam upaya meningkatkan omzet 

penjualan CV. Raja Kurma Makassar, berikut hasil wawancara dari 

informan penelitian yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia CV. Raja Kurma Makassar 

       Strategi manajemen sumber daya manusia (MSDM) yang dimaksud 

dalam penelitan ini adalah strategi MSDM yang digunakan CV. Raja Kurma 

Makassar. Berikut hasil wawancara dari EM, YA, dan ER mengatakan 

bahwa :  

Strategi yang digunakan CV. Raja Kurna Makassar sejak awal 
didirikan pada tahun 2018 menjadi perusahaan CV adalah 
menggunakan 3 strategi yaitu pertama Utilizer strategy dalam hal ini 
perencanaan sumber daya manusia serta rekrutmen dan seleksi, 
kedua accumulator strategy juga yang terbagi menjadi dua bagian 
seperti pelatihan dan pengembangan serta perencanaan karir, dan 
yang ketiga adalah facilitator strategy ini ada dua juga bagian seperti 
penilaian prestasi kerja dan kompensasi. (EM,YA, ER 30 Oktober 
2021). 

        Berdasarkan hasil wawancara diatas mengatakan bahwa perusahaan 

CV. Raja kurma Makassar menggunakan 3 strategy utama dalam 

manajemen sumber daya manusianya ini untuk melaksanakan sistem yang 

telah buat untuk dijalankan sesuai dengan peraturan perusahaan CV. Raja 

Kurma Makassar. 

2. Implementasi Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

a. Utilizer Strategy 

      Utilizer strategy Adalah strategi yang berdasarkan pada pemanfaatan 

komitmen perusahaan secara minimal yang dapat diukur dengan 

perencanaan sumber daya manusia dan merekrut karyawan sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. 
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1. Sistem Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) 

       Pertanyaan pertama yang diajukan adalah berkaitan dengan 

perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia itu 

sendiri bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi perusahaan 

dengan jalan mempekerjakan atau mencari sumber daya manusia yang 

memiliki kualitas dan motivasi kerja tinggi. Perencanaan adalah kegiatan 

memperkirakan tentang keadaan  tenaga kerja, agar sesuai dengan 

kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien, dalam  membantu  

terwujudnya  tujuan (Arif Yusuf Hamali 2018). Sebagaimana telah dijelaskan, 

perencanaan tenaga kerja karyawan merupakan kegiatan untuk 

menentukan kebutuhan tenaga kerja perusahaan, baik secara kuantitatif 

maupun kualitatif untuk waktu sekarang dan masa depan. Perencanaan ini 

sebagai proses awal yang sangat penting dan menentukan langkah-langkah 

selanjutnya. Seperti yang diungkapkan bapak EM selaku manager cabang 1 

CV. Raja Kurma Makassar sebagai berikut : 

Proses perencanaan tenaga kerja CV. Raja Kurma Makassar  adalah 
melakukan langkah-langkah atau kegiatan untuk mengatur 
manajemen sumber daya tenaga kerja. Perencanaan sumber daya 
manusia disusun setiap tahun. Pada awal tahun akan dibuat sebuah 
perencanaan akan target yang ingin diraih, kemudian pada akhir tahun 
akan dievaluasi pos-pos mana yang telah berhasil, kurang berhasil 
ataupun gagal untuk dijalankan yang kemudian akan dijadikan 
informasi penting untuk perencanaan berikutnya. Perencanaan 
sumber daya manusia ini adalah suatu perencanaan yang sistematis 
tentang perkiraan kebutuhan dan pengadaan tenaga kerja setiap 
tahun. Kebutuhan tenaga kerja didasarkan juga pada perkembangan 
perusahaan. Adanya penambahan tenaga kerja pada bagian-bagian 
departemen akan menjadi pertimbangan bagi perencanaan 
perusahaan. (EM, 30 Oktober 2021). 

 
       Hal ini senada dengan apa yang dituturkan oleh Bapak YA selaku 

manajer cabang 2 CV. Raja Kurma Makassar  
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Perencanaan tenaga kerja dilakukan melalui evaluasi tahunan yang 
dilakukan oleh manajemen sumber daya manusia perusahaan. Setiap 
akhir tahun dalam persiapan menghadapi tahun berikutnya. 
Perusahaaan selalu mengkaji ulang data-data ketenagaan untuk 
mengetahui kondisi sumber daya manusia perusahaan. Hal itu 
dilakukan dengan memperhatikan beban kerja dan kapasitas 
karyawan, juga memperhatikan kebutuhan karyawan jika ada 
kekosongan di suatu posisi atau departemen. (YA,30 Oktober 2021). 

 
       Perencanaan sumber daya manusia ini juga didukung oleh wawancara 

bapak ER sebagai founder CV. Raja Kurma Makassar  

Perencanaan sumber daya manusia dilakukan setiap tahun setelah 
dilakukan evaluasi pada kebutuhan tenaga kerja perusahaan. 
Perencanaan ini dilakukan secara sistematis tentang perkiraan 
kebutuhan tenaga kerja setiap tahun atau sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan. (ER 30 Oktober 2021). 

 

2. Sistem Perekrutan Dan Seleksi Sumber Daya Manusia 

       Setelah melakukan perencanaan sumber daya manusia (SDM) maka 

langkah penting berikutnya sebagai tindak lanjut adalah upaya mendapatkan 

calon tenaga kerja. Proses untuk mendapatkan calon tenaga kerja ini disebut 

rekrutmen. Dalam konteks rekrutmen tenaga kerja CV. Raja Kurma 

Makassar tujuannya adalah menyediakan calon karyawan yang mempunyai 

kualifikasi yang diperlukan, yaitu yang betul-betul profesional atau 

memenuhi kualifikasi dan menjanjikan dalam melaksanakan tugas-tugas 

profesionalnya dalam melaksanakan strategi perusahaan. Salah satu ciri 

khas dari perusahaan CV. Raja Kurma Makassar adalah efisiensi tenaga 

kerja dan biaya, perusahaan akan akan menambah jumlah karyawan hanya 

jika beban kerja semakin bertambah besar dan sudah tidak dapat ditangani 

oleh karyawan yang ada. Seperti yang diungkapkan bapak EM Sebagai 

Berikut : 

CV. Raja Kurma Makassar terus berupaya meningkatkan kualitas SDM 
karena CV. Raja Kurma Makassar meyakini bahwa dengan SDM yang 
tangguh dan profesional maka akan mampu mempertahankan 
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keunggulan perusahaan demi keberlanjutan bisnis CV. Raja Kurma 
Makassar. Dalam memperoleh calon pegawai yang berkualitas, proses 
rekrutmen harus dilakukan secara terbuka. 
Strategi perekrutan CV. Raja Kurma Makassar menggunakan 2 
metode yaitu seleksi internal dan eksternal. Adapun rekrumen dan 
seleksi internal yaitu berdasarkan kebijakan pimpinan perusahaan 
sedangkan rekrutmen dan seleksi eksternal secara terbuka yaitu 
melalui iklan, alamat website, media sosial, dan atas dasar 
rekomendasi karyawan yang kira-kira memenuhi kualifikasi yang 
disyaratkan. Kemudian dengan tahapan seleksi itu melalui tes 
administrasi, psikotes, wawancara, yang selanjutnya disetujui oleh 

pimpinan CV. Raja Kurma Makassar. (EM, 30 Oktober 2021). 

       Hal ini juga sama dengan wawancara oleh bapak YA sebagai berikut: 

Rekrutmen dan seleksi CV. Raja Kurma Makassar dilakukan secara 
terstruktur dalam rangka menyiapkan mereka nantinya sesuai dengan 
kebutuhan perusahaan. Mekanisme rekrutmen ini dilakukan secara 
selektif dan juga profesional. (YA,30 Oktober 2021). 

 

       Wawancara ini pun didukung oleh bapak ER selaku founder CV. Raja 

Kurma Makassar bahwa : 

CV. Raja Kurma Makassar melaksanakan strategi rekrutmen dan 
seleksi dengan 2 cara yaitu melalui seleksi internal dan eksternal, ini 
penting karena dengan menggunakan 2 metode ini perusahaan dapat 
menghasilkan kualitas SDM yang baik dalam melaksanakan strategi 
SDM perusahaan. (ER, 30 Oktober 2021). 

 
b. Accumulator Strategy 

       Accumulator strategy adalah strategi yang didasarkan pada keterlibatan 

dan keterampilan yang maximum hal tersebut sebagai usaha untuk 

membangun sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. Strategi 

ini dapat diukur dengan pengembangan dan pelatihan karyawan serta 

penilaian prestasi kerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Sistem Pengembangan dan Pelatihan Karyawan 

       Sebuah perusahaan, kegiatan pengembangan dan pelatihan mulai 

dilaksanakan sejak pegawai atau pekerja masuk dan bekerja pada 

perusahaan tersebut. Pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan 

tentunya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan seorang pekerja dalam 
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melaksanakan pekerjaannya. Pengembangan dan pelatihan CV. Raja 

Kurma Makassar disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan manajemen.  

       Seperti ungkapan oleh Erick Makmur selaku manajer Cabang 1 sebagai 

berikut : 

Pengembangan dan pelatihan CV. Raja Kurma Makassar ada 3 
macam yaitu : Pertama adalah pelatihan diadakan setiap hari dalam 
perusahaan sejak seseorang diterima bekerja. Pengembangan dan 
pelatihan diberikan langsung oleh manajer sesuai dengan cabangnya 
masing-masing. Pegawai baru didampingi dalam melaksanakan tugas 
sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) CV. Raja Kurma 
Makassar aktivitas ini dikenal dengan istilah learning by doing. Kedua 
adalah pelatihan yang diadakan 1 kali setahun. Pelatihan ini juga 
diadakan didalam perusahaan sesuai job desk nya masing-masing. 
Tujuan diadakannya pelatihan ini adalah untuk meningkatkan 
kemampuan pegawai dalam bekerja, pelatihan ini biasanya 
diprioritaskan bagi karyawan yang memiliki kinerja menurun atau 
rendah. Ketiga adalah pendidikan dan pelatihan yang diadakan 
perusahaan biasanya kegiatan seperti workshop dan seminar tentang 
yang berhubungan dengan strategi perusahaan. (EM,30 Oktober 
2021). 

 
       Pernyataan ini pun sependapat dan didukung oleh manajer cabang 2 

YA dan founder ER bahwa, 

Peningkatan keterampilan yang dimiliki oleh para karyawan pada 
akhirnya akan memberi nilai tambah bagi perusahaan CV. Raja Kurma 
Makassar. Karena kemampuan yang diperoleh dari pengembangan 
dan pelatihan yang diikuti peningkatan kemampuan karyawan dalam 
melaksanakan pekerjaan yang dibebankan perusahaan kepadanya. 
(YA, ER 30 Oktober 2021). 

 
2. Sistem Perencanaan Karir 

       Sebuah posisi tertentu baik pada level manajer maupun staf akan 

ditempati oleh seseorang berdasarkan kemampuan dan keterampilan yang 

dimiliki orang tersebut. Seseorang yang akhirnya menempati sebuah posisi 

yang yang penting tentunya harus melewati suatu tahapan-tahapan yaitu : 

tes, training, pengembangan, pendidikan ataupun kombinasi dari tahapan-

tahapan tersebut. Kemampuan dan keterampilan seorang pegawai akan 
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dievaluasi setiap tahun selama pegawai bekerja bagi perusahaan CV. Raja 

Kurma Makassar seperti hasil wawancara dengan bapak EM sebagai berikut 

: 

Jadi perencanaan karir disusun berdasarkan yang pertama, rencana 
yang diajukan atau yang dibuat pegawai pada saat deklarasi yang 
dilakukan pada awal tahun. Pada perusahaan CV. Raja Kurma 
Makassar setiap awal tahun para pegawai diminta untuk membuat 
rencana kerja dan prestasi yang hendak dicapai pada tahun tersebut, 
kegiatan ini dikenal dengan deklarasi. Rencana yang dibuat tersebut 
akan dinilai pada akhir tahun dan dengan memperbandingkan antara 
rencana yang dibuat dengan prestasi yang ditunjukkan. Kedua adalah 
hasil evaluasi kerja. Setiap pegawai mempunyai catatan prestasi kerja 
harian dan akan dinilai pada akhir tahun. Jadi setiap pegawai 
mempunyai penilaian atas aktivitasnya setiap hari selama setahun. 
Ketiga adalah setiap pegawai diberi kesempatan yang sama untuk 
mengembangkan kemampuan dan akhirnya nanti hasil yang dicapai 
setelah mengikuti pelatihan akan sangat menentukan kedudukan dan 
tanggung jawabnya dalam perusahaan. (EM, 30 Oktober 2021). 

 
       Hal ini juga sama dengan wawancara oleh bapak YA dan ER sebagai 

berikut: 

Setiap tahun itu Raja Kurma Makassar melakukan rencana kerja dan 
rencana prestasi kerja yang hendak ingin dicapai pada tahun tersebut 
yang kami sebut dengan deklarasi. Setiap tahun dilakukan penilaian 
atas aktivitasnya apakah ada perkembangan atau tidak, ini memang 
sangat menentukan kelanjutan posisi dan tanggung jawabnya di 
perusahaan. (YA,ER, 30 Oktober 2021). 

 
c. Facilitator Strategy 

       Facilitator Strategy Adalah strategi yang mencoba untuk menemukan 

pengetahuan dan kreasi baru. Dengan tujuan mencoba mengembangkan 

sumber daya manusia seefektif mungkin dengan jalan menilai hasil kerja 

karyawan dan pemberian kompensasi karyawan sebagai bentuk motivasi 

dan kerja sama. Strategi ini dapat diukur dengan 2 cara yaitu penilaian 

prestasi kerja dan kompensasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut :  
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1. Sistem Penilaian prestasi kerja  

       Tujuan dari diadakannya penilaian prestasi kerja adalah untuk 

meningkatkan kinerja dari karyawan, yang menjadi fokus atau sorotan utama 

adalah kinerja, sikap, dan perilaku pegawai dalam bekerja. Berikut hasil 

wawancara dengan bapak EM, YA, dan ER dalam melakukan penilaian 

prestasi kerja CV. Raja Kurma Makassar : 

Penilaian prestasi kerja CV. Raja Kurma Makassar dilaksanakan 
langsung oleh masing-masing manajer cabang oleh karyawan yang 
dipimpin. Perusahaan menyediakan pedoman penilaian prestasi untuk 
diisi oleh manajer yang nantinya akan menjadi laporan mengenai 
prestasi kerja karyawan selama setahun. Pada level yang lebih tinggi 
maka penilaian untuk manajer masing-masing cabang akan sangat 
ditentukan oleh penilaian dari karyawannya serta prestasi kerja yang 
ditunjukkan oleh staff karyawan. (EM,YA,ER, 30 Oktober 2021). 

 
2. Sistem Kompensasi  

       Bagaimanapun tidak dapat disangkal bahwa kompensasi berupa gaji, 

tunjangan, bonus dan lain-lain diterima pegawai sebagai bahan imbalan atas 

apa yang telah dilakukannya bagi perusahaan memiliki arti dan peran yang 

sangat penting. Penting dalam arti kompensasi yang diterima akan 

mempengaruhi aktivitas kerja pegawai, berikut hasil wawancara dengan 

bapak EM,YA, dan ER selaku Manajer CV. Raja Kurma Makassar : 

Kompensasi yang diberikan perusahaan CV. Raja Kurma Makassar 
bagi karyawannya diantaranya adalah, Pertama, Gaji yang sudah 
termasuk didalamnya biaya transportasi, makan, kesehatan, gaji 
pokok.. Gaji yang diterima karyawan disesuaikan dengan besar 
tanggung jawabnya yang dipikul dan juga tingkat kesulitan dari 
pekerjaannya. Setiap tahun karyawan menerima gaji sebanyak 13 kali. 
Gaji bulan ke 13 diterima bersama-sama dengan gaji bulan 12. Kedua 
adalah bonus dan insentif, selain gaji karyawan juga mendapatkan 
bonus dan insentif. Bonus dan insentif yang diterima berdasarkan 
penilaian prestasi karyawan tersebut. Ketiga adalah uang lembur 
diberikan sebagai kompensasi dari penambahan jam kerja diluar jam 
kerja wajib, Jumlahnya ditentukan dari jumlah jam yang dihabiskan 
untuk bekerja. Keempat adalah biaya pendidikan untuk pelatihan dan 
pengembangan karyawan. Pada prinsipnya penyusunan sistem 
kompensasi dibuat untuk menarik, menjaga dan mempertahankan 
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pegawai yang dimiliki dan semua itu telah pula disesuaikan dengan 
beban kerja yang harus dipikul oleh karyawan CV. Raja Kurma 
Makassar. (EM,YA,ER 30 Oktober 2021). 
 

3. Peningkatan Omzet Penjualan  

       Omzet merupakan hasil dari penjualan yang telah dilakukan oleh 

perusahaan sebelumnya, kemudian menghasilkan uang sehingga 

perusahaan akan mendapatkan laba dari setiap penjualan barang berikutnya 

(Tjiptono 2016).  

       Upaya yang dilakukan dalam peningkatan omzet penjualan CV. Raja 

Kurma Makassar. Peneliti mengidentifikasi dengan 4 dimensi dalam upaya 

peningkatan omzet penjualan berdasarkan teori kotler pada bab sebelumnya 

yaitu harga, promosi, kualitas produk, dan pelayanan. Adapun hasil 

penelitiannya sebagai berikut : 

a. Harga  

       Harga adalah jumlah uang (kemungkinan ditambah beberapa barang) 

yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan 

pelayanan yang menyertainya. Permintaan menentukan batas atas dari 

kisaran harga yang layak dan dapat ditawarkan oleh perusahaan atas 

produknya, sedangkan biaya menentukan batas bawahnya. Biaya 

merupakan faktor yang menentukan harga minimal yang harus ditetapkan 

agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Harga suatu produk haruslah 

menutupi biaya untuk produksi dan pemasaran barang tersebut, paling tidak 

untuk jangka panjang, sebagaimana halnya pendapatan yang layak diterima 

oleh perusahaan atas investasi yang telah dilakukan dan resiko yang harus 

ditanggungnya.  
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       Berikut hasil wawancara dengan bapak EM,YA,ER sebagai Manajer dan 

Founder CV. Raja Kurma Makassar terkait dengan harga produk CV. Raja 

Kurma Makassar, 

Guna memperoleh posisi bersaing yang diharapkan untuk suatu 
produk dalam pasar sasarannya, manajemen kami harus 
memperhitungkan biaya dan harga dari kompetitor. Misalnya, supaya 
sukses menerapkan strategi harga rendah, maka manajemen harus 
yakin bahwa produk memang lebih rendah daripada biaya pesaing, 
dan rendahnya biaya tersebut akan tercermin pada harga produk yang 
kami tawarkan. Secara garis besar di perusahaan kami menggunakan 
4 cara dalam menetapkan harga, yang pertama adalah harga berbasis 
permintaan, kedua harga berbasis biaya baik itu biaya operasional, 
karyawan, produksi, yang ketiga berdasarkan laba perusahaan dan 
yang keempat adalah berbasis persaingan. Apabila taraf harga telah 
ditetapkan berdasarkan pertimbangan ke 4 point ini maka selanjutnya 
dapat terjadi fleksibilitas harga, dimana struktur harga divariasikan 
sesuai dengan permintaan dan biaya berdasarkan segmen pasar dan 
lain-lain. Penyesuaian khusus terhadap harga dapat dilakukan juga 
dalam bentuk diskon, allowance, dan penyesuaian harga dari supplier. 
(EM, ER 30 Oktober 2021). 
 

       Hal ini pun senada dengan yang diungkapkan bapak YA sebagai 

manajer cabang 2 sebagai berikut,  

CV. Raja Kurma Makassar dalam menetapkan harga itu kita secara 
fleksifel, kita menetapkan harga yang relatif seimbang sesuai dengan 
permintaan pasar. Sehingga untuk marginnya fleksibel tidak ditetapkan 
sekian persen kami menyesuaikan dengan barang yang kita dapat, 
harga modal berapa, penjualan dari supplier berapa, jadi kita 
menyesuaikan. (YA 30 Oktober 2021). 

 

b. Promosi  

       Promosi adalah suatu komunikasi informasi penjual dan pembeli yang 

bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku pembeli, yang sebelumnya 

tidak mengenal menjadi mengenal sehingga menjadi pembeli dan tetap 

mengingat produk tersebut. Promosi dilakukan untuk meningkatkan 

penjualan, promosi dapat dilakukan melalui pemberian diskon, kontes, 

kupon, atau stempel produk. 
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       Promosi penjualan yang dilakukan CV. Raja Kurma Makassar berbentuk 

diskon dan promo harga, semua diskon dan promo harga tergantung dari 

saat-saat tertentu, promo penjualan yang rutin dilakukan CV. Raja Kurma 

Makassar dilakukan adalah pada saat weekend (sabtu-minggu) dimana 

pada hari tersebut biasanya diadakan potongan harga untuk beberapa 

produk. Produk yang didiskon biasanya berupa buah kurma. Produk 

disesuaikan dengan segmentasi pasar, ketika awal bulan dan akhir bulan 

maka promo penjualan akan ditingkatkan. Berikut ungkapan manajer dan 

karyawan  CV. Raja Kurma Makassar, 

Promo yang kita lakukan adalah pada saat weekend atau sabtu dan 
minggu, ada juga yang bulanan, biasanya ada potongan harga pada 
hari dan periode tersebut, untuk menentukan produk apa yang dipromo 
biasanya tergantung segmentasi pasar dan juga dari negosiasi 
supplier, kemudian informasi mengenai promo selalu kita share di WA 
grup khusus konsumen CV. Raja Kurma Makassar, instagram, dan 
facebook pribadi perusahaan. (EM, YA, GT, NG, AQ, 30 Oktober 2021) 
dan (GN, AL, AD, 15 Desember 2021) 
 

c. Kualitas produk  

       kualitas produk merupakan salah satu sarana positioning utama pasar. 

Kualitas produk mempunyai dampak langsung pada kinerja produk atau 

jasa, oleh karena itu kualitas berhubungan erat dengan nilai pelanggan. 

Menjaga kualitas produk merupakan upaya CV. Raja Kurma Makassar untuk 

menciptakan loyalitas konsumen, seperti penuturan manajer dan karyawan 

sebagai berikut, 

kami sangat menjaga kualitas produk yang diperjual belikan pada toko 
ini. Kami sangat selektif dalam memilih produk yang kami jual, kami 
hanya menjual produk yang masih dalam kondisi baik. Tiap produk 
yang kami jual, selalu kami selalu mengontrolnya. Salah satu contoh 
untuk produk yang mendekati kadaluarsa kami akan menarik produk 
tersebut dan tidak diperjual belikan lagi. (EM, YA, GT, NG, AQ, 30 
Oktober 2021) dan (GN, AL, AD, 15 Desember 2021) 
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       Upaya mempertahankan perspektif positif konsumen tentang kualitas 

produk CV. Raja Kurma makassar juga memberikan jaminan untuk kualitas 

produknya. 

Kami akan bertanggung jawab atas segala kesalahan yang kami 
lakukan, misalnya untuk produk yang rusak, saat pelanggan membeli 
produk kami kemudian produk tersebut rusak disebabkan kesalahan 
kami, maka akan diganti produk tersebut dengan syarat konsumen 
harus menunjukkan bukti pembayaran yang sah. (EM, YA, GT, NG, 
AQ, 30 Oktober 2021) dan (GN, AL, AD, 15 Desember 2021) 

 
       Masalah ketahanan produk manager CV. Raja Kurma Makassar 

menjelaskan Sebagai berikut, 

Masalah yang dihadapi oleh buah kurma adalah terserang serangga 
atau kutu, masalah yang dihadapi kurma yaitu mudah terserang kutu, 
hal ini menyebabkan kurma gampang rusak, untuk mengatasi hal itu, 
CV. Raja Kurma Makassar melakukan packing untuk mencegah kurma 
cepat rusak. Di samping itu perawatan kurma dilakukan dengan 
menaruh kurma di dalam ruangan pendingin bagi kurma tertentu, untuk 
menjaga agar kurma tidak cepat rusak. Untuk produk-produk lainnya 
itu ada expire nya masing-masing. (EM, YA, GT, NG, AQ, 30 Oktober 
2021) dan (GN, AL, AD, 15 Desember 2021) 
 

d. Pelayanan  

       Pelayanan yang cepat merupakan hal terpenting untuk memberikan 

kesan yang positif di benak pelanggan. CV. Raja Kurma Makassar 

memberikan pelayanan yang cepat dalam setiap pelayanannya. Menurut 

penuturan manajer dan karyawan sebagai berikut, 

Untuk memberikan pelayanan cepat, kami mengandalkan pramuniaga 
yang selalu siap melayani konsumen. Biasanya kami menempatkan 
pramuniaga tersebut di dekat pintu masuk. Diharapkan ketika 
pelanggan datang segala keperluan konsumen akan segera terlayani 
dengan cepat. Dengan begitu memberikan kesan kepada konsumen 
bahwasanya Raja Kurma Makassar memberikan pelayanan yang baik 
dan cepat. Kemudian pelayan yang kami lakukan juga memberikan 
pelanggan pengantaran gratis ke seluruh kota makassar dengan free 
ongkir, jadi konsumen hanya memesan produk lewat whatsapp saja 
dengan syarat yang begitu mudah yaitu dengan belanja minimal Rp. 
50.000 saja. (EM, YA, GT, NG, AQ, 30 Oktober 2021) dan (GN, AL, 
AD, 15 Desember 2021) 
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       Pelayanan yang baik dapat menciptakan persepsi positif di benak 

pelanggan, dengan memberikan pelayanan yang baik dapat memberikan 

kepuasan kepada pelanggan. Seperti yang diutarakan sebagai manajer dan 

karyawan sebagai berikut,  

Pelayanan dilakukan mulai dari pelanggan datang di toko Raja Kurma 
Makassar hingga meninggalkan toko, kami berupaya memberikan 
pelayanan sebaik mungkin karena kepuasan pelanggan yang kami 
utamakan. (EM, YA, GT, NG, AQ, 30 Oktober 2021) dan (GN, AL, AD, 
15 Desember 2021) 
 

C. Pembahasan 

1. Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) CV. Raja Kurma 

Makassar 

       Strategi manajemen sumber daya manusia pada CV. Raja Kurma 

Makassar dijelaskan dengan memfokuskan dalam 3 komponen  strategi 

manajemen sumber daya manusia (MSDM) yaitu utilizer strategy yang meliputi 

sistem perencanaan sumber daya manusia serta rekrutmen dan seleksi, 

accumulator strategy yang meliputi pengembangan dan pelatihan karyawan 

serta perencanaan karir, dan facilitator strategy meliputi penilaian prestasi kerja 

dan kompensasi. Strategi ini digunakan sejak perusahaan CV. Raja kurma 

makassar didirikan pada tahun 2018 sampai saat ini, hal ini merupakan sistem 

yang telah dijalankan perusahaan selama kurang lebih 3-4 tahun dimana 

strategi ini berdampak secara langsung pada kualitas sumber daya manusia 

perusahaan. 

       Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Liza Castro Christiansen dan 

Malcom High (2018), hasil studi ini menunjukkan bahwa kinerja organisasi 

paling baik dijelaskan dengan penyelarasan yang ketat dan penyelaran Strategi 

sumber daya manusia (SDM) dengan mengkombinasikan dua atau lebih 
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strategi murni diantaranya yaitu utilizer Strategy, accumulator Strategy dan 

facilitator strategy dapat digabungkan dan diimplementasikan secara efektif. 

2. Implementasi Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) CV. 

Raja Kurma Makassar 

       Penelitian ini penulis tidak hanya menganalisa strategi manajemen sumber 

daya manusia (MSDM). Hal ini disebabkan karena implementasi strategi 

manajemen sumber daya manusia itu sendiri terdiri dari, perencanaan sumber 

daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, 

perencanaan karir, penilaian kinerja, dan kompensasi. Hal ini dilakukan juga 

analisa untuk melihat dampak strategi MSDM terhadap upaya peningkatan 

omzet penjualan yang dilaksanakan di CV. Raja Kurma Makassar. 

       Memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang implementasi 

manajemen sumber daya manusia (MSDM) pada perusahaan CV. Raja Kurma 

Makassar akan dipaparkan dengan memfokuskan pada 3 strategi manajemen 

sumber daya manusia yaitu : 

a. Utilizer Strategy 

       Utilizer strategy Adalah strategi yang berdasarkan pada pemanfaatan 

komitmen perusahaan secara minimal yang dapat diukur dengan perencanaan 

sumber daya manusia dan merekrut karyawan sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. 

1. Perencanaan sumber daya manusia 

       Pada perusahaan CV. Raja Kurma Makassar prinsip yang diterapkan 

dalam menyusun perencanaan sumber daya manusia adalah : 

a) Manajemen akan memberikan prioritas bagi pegawaí yang tertarik untuk 

menempati posisi yang tersedia. 



73 

 

 
 

b) Pelatihan dan pengembangan harus ditunjukkan sebagai sebuah proses 

yang berkelanjutan. 

c) Perencanaan sumber daya manusia telah disusun secara 

berkesinambungan. Disusun dan ditata untuk jangka panjang dalam rangka 

penyediaan sumber daya manusia dalam jurnlah, waktu dan tempat yang 

tepat. 

d) Setiap unit kerja membuat rencana untuk sumber daya manusia untuk 

mengantisipasi kebutuhan dan rencana untuk proses pelaksanaan. 

e) Perencanaan sumber daya manusia sangat tergantung pada informasi yang 

benar. 

f) Perencanaan sumber daya manusia harus meliputi segala faktor yang 

mempengaruhinya. 

g) Perencanaan sumber daya manusia harus menjadi pokok penilaian dalam 

rangka memfokuskan dan memperkuat proses perencanaan. 

h) Perencanaan sumber daya manusia harus dapat memberi nílaí tambah 

untuk pencapaian tujuan perusahaan yang lebih luas dan lengkap. 

2. Sistem rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia 

       Pada perusahaan CV. Raja Kurma Makassar ada beberapa langkah yang 

ditempuh untuk menjaring calon pelamar, yaitu menggunakan iklan, website, 

media sosial dan atas rekomendasi karyawan jika memenuhi kualifikasi yang 

disyaratkan. 

       Apabila pengumuman yang dikeluarkan mendapatkan respon, yaitu berupa 

banyaknya surat lamaran yang masuk, maka langkah selanjutnya adalah 

mengadakan seleksi untuk memperoleh pekerja yang paling baik dari seluruh 
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calon yang ada berdasarkan kualifikasi standar yang sudah ditetapkan CV. Raja 

Kurma Makassar. 

Adapun klasifikasi khusus yang sudah ditetapkan adalah : 

a) Pengetahuan mengenai perusahaan atau dapat berupa pengalaman kerja 

dibidang yang sama. 

b) Kemampuan berkomunikasi dengan baik terutama kasir dan pramuniaga. 

c) Kemampuan sesuai dengan bidang yang dilamar 

d) Kemampuan berhitung 

e) Kejujuran 

       Tes atau seleksi masuk dilakukan langsung oleh manajer. Secara garis 

besar ada dua jenis tes yang harus diikuti oleh para pelamar yaitu tes tertulis 

dan tes wawancara. Tes tertulis dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

pengetahuan pelamar tentang perusahaan. Perusahaan CV. Raja Kurma 

Makassar tidak mengadakan tes psikologi tertentu, untuk beberapa hal yang 

berkaitan dengan kondisi psikologis pelamar akan dilihat atau dinilai pada saat 

tes wawancara. 

       Proses wawancara yang dilaksanakan dan dilakukan langsung oleh 

manajer adalah merupakan tahapan yang terpenting dari keseluruhan proses 

seleksi. Hal ini disebabkan karena pada saat wawancara manager yang dalam 

hal ini bertanggung jawab langsung dalam proses rekrutmen, akan menilai 

kepribadian pelamar apakah pelamar tersebut orang yang jujur atau tidak. 

Perusahaan CV. Raja Kurma Makassar sendiri kejujuran sangat diutamakan. 

Prinsip ini didasarkan pada kenyataan bahwa seorang karyawan adalah orang 

yang dalam pekerjaannya akan terlibat dalam proses transaksi dan negosiasi 
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terutama kasir yang berurusan langsung dengan uang, untuk itu sangat 

mengandalkan kejujuran dari karyawan. 

       Kejujuran seseorang tentunya tidak akan dapat diprediksi dengan mudah, 

namun bagi perusahaan CV. Raja Kurma Makassar itu bukan masalah. Karena 

bagi manajer yang bertanggung jawab melakukan proses seleksi ada 

keyakinan bahwa seseorang dengan dengan kepribadian tertentu juga memiliki 

ciri fisik tertentu, keyakinan ini telah diterapkan dan sejauh ini perusahaan CV. 

Raja Kurma Makassar tidak mengalami masalah yang berkaitan dengan hal ini. 

Proses seleksi dari perusahaan CV. Raja Kurma Makassar terdiri dari : 

a) Objektivitas, hanya pelamar terbaik yang memenuhi syarat dan lulus semua 

tahap seleksi yang akan diterima sebagai pegawai. 

b) Efisiensi dan efektivitas jumlah pegawai yang dibutuhkan dan jumlah 

pelamar yang harus jadi pertimbangan dalam proses seleksi. 

c) Bertahap, seleksi yang dilaksanakan terdiri dari beberapa tahap dengan 

menerapkan sistem gugur. Hanya pelamar yang lulus tes sebelumnya yang 

akan melanjutkan pada tes berikutnya. 

       Apabila seorang pelamar telah memenuhi syarat administrasi dan 

wawancara pendahuluan, pelamar akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Pada 

tahap awal akan dilaksanakan seleksi administrasi yang bertujuan untuk 

memperoleh informasi yang berkaitan dengan latar belakang pendidikan, indek 

prestasi kumulatif (IPK), usía, dan juga pengalaman kerja, Pihak manajemen 

menganggap penting tahap ini karena informasi yang diperoleh dapat 

memberikan petunjuk apakah pelamar mampu untuk mengatur waktu dan 

berdisiplin tinggi, sikap tersebut akan dikembangkan ketika orang bekerja di 

dalam perusahaan sehingga perusahaan tidak mengalami kesulitan jika akan 
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mengadakan pelatihan dan pengernbangan yang akan dilakukan untuk 

karyawan.  

       Setelah menyelesaikan proses wawancara tahap awal, kemudian seleksi 

administrasi, kemudian dilakukan tes kemampuan komunikasi yang baik, 

dilanjutkan dengan kemampuan berhitung dan pada tahap akhir dan akan 

dilakukan wawancara. Tahap wawancara adalah tahapan paling penting dari 

seluruh rangkaian tes yang diikuti oleh calon pelamar. Karena pada tahapan ini 

manajer yang menjadi pewawancara akan menentukan apakah pelamar 

tersebut benar-benar memiliki kualifikasi yang diinginkan oleh CV. Raja Kurma 

Makassar. 

b. Accumulator Strategy 

       Accumulator strategy adalah strategi yang didasarkan pada keterlibatan 

dan keterampilan yang maximum hal tersebut sebagai usaha untuk 

membangun sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. Strategi ini 

dapat diukur dengan pengembangan dan pelatihan karyawan serta penilaian 

prestasi kerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pelatihan dan pengembangan 

       Pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan oleh perusahaan 

kecenderungannya adalah disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan 

manajemen. Misalnya kemampuan untuk menyelesaikan contoh kasus, 

kemampuan menyelesaikan masalah, menganalisis strategí perusahaan dan 

pengernbangan sumber daya rnanusia.  

       Ada tiga macam pelatihan dan pengembangan yang diadakan oleh 

perusahaan CV. Raja Kurma Makassar untuk para karyawannya yaitu : 
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a) Pelatihan yang diadakan setiap hari dalam perusahaan dan dilaksanakan 

sejak seseorang diterima bekerja. Pelatihan dan pengernbangan diberikan 

langsung oleh manajer masing-masing cabang. Pegawai baru didampingi 

dalam melaksanakan tugas untuk menjamin hasil pekerjaan sesuai dengan 

standar CV. Raja Kurma Makassar, aktivitas ini dikenal dengan istilah 

learning by doing. 

b) Pelatihan yang diadakan 1 kali setahun. Pelatihan ini juga diadakan di dalam 

perusahaan. Tujuan diadakannya pelatihan ini adalah untuk meningkatkan 

kemampuan karyawan dalam bekerja, pelatihan ini biasanya diprioritaskan 

bagi para karyawan yang memiliki kinerja yang menurun atau rendah. 

c) Pendidikan dan pelatihan yang diadakan di luar perusahaan. Biasanya 

kegiatan sepertí workshop atau seminar yang berkaitan dengan perusahaan. 

       Perusahaan menyadari bahwa peningkatan ketrarnpílan yang dimiliki oleh 

para karyawan pada akhirnya akan memberi nilai tambah bagi perusahaan itu 

sendiri, karena kemampuan yang diperoleh dari pelatihan dan pendidikan yang 

diikutî akan meningkatkan kemampuan pegawai dalam melaksanakan 

pekerjaan yang dibebankan perusahaan kepadanya. 

2. Perencanaan karir 

       Perencanaan karir CV. Raja Kurma Makassar disusun berdasarkan 

sebagai berikut : 

a) Rencana yang diajukan atau yang dibuat oleh karyawan pada saat deklarasi 

yang dilakukan pada awal tahun. Pada Perusahaan CV. Raja Kurma 

Makassar setiap awal tahun para karyawan diminta untuk membuat rencana 

kerja dan prestasi yang hendak dicapaì pada tahun tersebut, kegiatan ini 

dikenal dengan deklarasi. Rencana yang dibuat tersebut akan dinilai pada 
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akhir tahun dan dengan memperbandingkan antara rencana yang dibuat 

dengan prestasi yang ditunjukkan. 

b) Hasil evaluasí kerja. Setiap pegawai mempunyai catatan prestasi kerja 

harían dan akan dinilai pada akhir tahun. Jadi setiap pegawai mempunyai 

penilaian atas aktivitasnya setiap hari selama setahun. 

c) Setiap pegawai akan diberi kesempatan yang sama untuk mengembangkan 

kemampuan dan akhirnya nanti hasil yang dicapai setelah mengikuti 

pelatihan dan pendidikan akan sangat menentukan kedudukan dan 

tanggung jawabnya dalam perusahaan. 

       Perencanaan karir adalah rencana seseorang akan perjalanan atau 

tingkat karir yang îngin dicapai. Tercapai atau tidaknya akan bergantung lagi 

kepada orang tersebut. Karena hanya seorang dengan kualifikasi yang 

baiklah yang akan dipercaya oleh perusahaan untuk menempati posisi-

posisi penting. 

c. Facilitator Strategy 

       Facilitator Strategy Adalah strategi yang mencoba untuk menemukan 

pengetahuan dan kreasi baru. Dengan tujuan mencoba mengembangkan 

sumber daya manusia seefektif mungkin dengan jalan menilai hasil kerja 

karyawan dan pemberian kompensasi karyawan sebagai bentuk motivasi dan 

kerja sama. Strategi ini dapat diukur dengan 2 cara yaitu penilaian prestasi kerja 

dan kompensasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Sistem penilaian prestasi kerja 

       CV. Raja Kurma Makassar, proses penilaian kinerja dilaksanakan 

Perusahaan langsung oleh manajer masing-masing cabang. Perusahaan 

menyediakan pedoman penilaian prestasi untuk diisi oleh manajer yang 
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nantinya akan menjadi laporan mengenai prestasi kerja pegawai selama 

setahun. Pada level yang lebih tinggi maka penilaian untuk kepala cabang 

akan sangat ditentukan oleh penilaian dari pegawainya serta prestasi kerja 

yang ditunjukkan oleh staf. 

2. Kompensasi  

       Kompensasi yang diberikan perusahaan CV. Raja Kurma Makassar bagi 

karyawan diantaranya adalah : 

a) Gaji. sudah termasuk di dalamnya biaya transportasi, makan, dan 

kesehatan. Gaji yang diterima seorang pegawai disesuaikan dengan besar 

tanggung jawab yang dipikul dan juga tingkat kesulitan dari pekerjaannya. 

Setiap tahun pegawai menerima gaji sebanyak 13 kali. Gaji bulan ke 13 

diterima bersama-sama dengan gaji pada bulan 12. 

b) Bonus. Selain gaji pegawai juga mendapatkan bonus yang diberikan pada 

akhir tahun. Bonus yang díterima oleh pegawai berdasarkan skor pedoman 

penilaian prestasi. 

c) Uang lembur. Diberikan sebagai kompensasi dari penambahan jam kerja 

diluar jam kerja wajib, Jumlahnya ditentukan dari jumlah lain yang dihabiskan 

untuk bekerja. 

d) Biaya pendidikan. Kepada pegawai yang ingin menambah pengetahuan dan 

wawasannya dimasing-masing bidang akan diberi kesempatan untuk 

mengikuti pelatihan, pendidikan dan pengembangan tentunya semua biaya 

pendidikan akan menjadi tanggungan perusahaan. 

       CV. Raja Kurma Makassar pada prinsipnya penyusunan sistem 

kompensasi dibuat untuk menarik, menjaga dan mempertahankan karyawan 
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yang dimiliki dan semua itu telah pula disesuaikan dengan beban kerja yang 

harus dipikul oleh karyawan. 

       Implementasi strategi sumber daya manusia CV. Raja Kurma Makassar 

yang terdiri dari perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, 

pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, penilaian kinerja dan 

kompensasi haruslah seiring sejalan dengan peningkatan omzet penjualan 

yang diharapkan oleh perusahaan. 

       Mendapatkan pemahaman yang mendalam telah dilakukan penelitian dan 

pengumpulan data yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan sumber daya 

manusia yang dijalankan CV. Raja Kurma Makassar. Dari data yang diperoleh 

dan kemudian dianalisis berdasarkan teori (Bird & Bechleer) strategi 

manajemen sumber daya manusia yang dijalankan oleh perusahan CV. Raja 

Kurma Makassar yang paling dominan adalah accumulator strategy, yaitu 

strategi yang didasarkan pada keterlibatan dan pengarahan dari keterampilan 

maksimum yang dimiliki seorang pegawai. Hal tersebut merupakan usaha untuk 

membangun sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan dengan jalan 

(1) memperoleh atau mencari pegawai yang memiliki potensi terpendam yang 

besar, (2) mengembangkan potensi terpendam dengan cara sesuai dengan 

kebutuhan organisasi. Sedangkan yang tidak dominan adalah utilizer strategy 

dimana sistem rekrutmen dan seleksi terletak kelemahan pada sistem 

perekrutan yang hanya menggunakan insting dalam merekrut karyawan dalam 

hal ini adalah tes kejujurannya. 

       Proses rekrutmen perusahaan CV. Raja Kurma Makassar memang tidak 

terlalu mementingkan pengalaman kerja pada bidang yang sama namun 

sekurang-kurangnya pelamar haruslah memiliki pengetahuan dibidang yang 
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sama karena nantinya karyawan baru akan ditrainee agar dapat melaksanakan 

pekerjaannya dengan hasil yang diharapkan oleh perusahaan. 

       Sumber data yang diperoleh, dapat dilihat bahwa upaya perusahaan tidak 

terhenti setelah mendapatkan karyawan yang memiliki kemampuan yang 

potensial. Melainkan perusahaan terus mengupayakan untuk meningkatkan 

kemampuan yang dimiliki karyawan dengan memberikan pelatihan 

berkesinambungan guna meningkatkan keterampilan dan kemampuan 

karyawan dalam bekerja. 

      Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anitha Paulina 

Tinambunan (2021), organisasi yang mempunyai strategi yang jelas dan formal, 

lebih unggul kinerjanya dibandingkan organisasi yang tanpa tidak 

terformulasikan strateginya. Perusahaan profesional haruslah mempunyai 

strategi manajemen sumber daya manusia yang tersusun secara sistematis 

agar dapat mencapai tujuan perusahaan yang telah diharapkan. 

3. Peningkatan Omzet Penjualan  

       Hasil penelitian memperlihatkan bahwa CV. Raja Kurma Makassar 

melakukan upaya-upaya melalui strategi manajemen sumber daya manusianya 

dalam meningkatkan omzet penjualannya. Strategi meningkatkan sumber daya 

manusia yang efektif sebagaimana yang dilakukan oleh CV. Raja Kurma 

Makassar, mampu dan memiliki dampak terhadap omzet penjualannya. 

Diantara awal dari  strateginya adalah perencanaan sumber daya manusia yang 

dilaksanakan secara sistematis, rekrutmen dan seleksi dimana karyawan 

direkrut sesuai dengan kebutuhan perusahaan, pelatihan dan pengembangan 

karyawan dimana perusahaan memaksimalkan secara penuh keterampilan 

karyawan agar pelayanan semakin baik dan sesuai dengan harapan 
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perusahaan karena segala hal yang dilakukan untuk peningkatkan penjualan 

itu tidak luput dari pelayanan yang diberikan oleh sumber daya manusia 

perusahaan karena pelayanan yang baik ini tentu berimbas pada omzet 

penjualan. Mengenai omzet penjualan seluruh sentra CV. Raja Kurma 

Makassar rata-rata meningkat setiap tahunnya, mengetahui perkembangan 

omzet penjualan CV. Raja Kurma Makassar, berikut table dari hasil omzet 

penjualan perusahaan dari tahun 2018 sampai tahun 2020. 

Tabel. 4.5 
Data Omzet Penjualan CV. Raja Kurma Makassar 

   Sumber : Data Primer CV. Raja Kurma Makassar 

       Data omzet penjualan menunjukkan dari tahun 2018 sampai 2020 diatas, 

diketahui tabel diatas bahwa omzet penjualan perusahaan terus meningkat 

12.7% setiap tahunnya walaupun secara persentase targetnya pada tahun 

2020 hanya 89% tidak sebesar tahun 2019 yang sebesar 92%, tetapi ini sudah 

cukup baik karena tidak mengalami penurunan dibawah angka tahun 

sebelumnya. Faktor  ini disebabkan karena perusahaan terus berupaya sebaik 

mungkin dalam hal strategi MSDM dan juga faktor lainnya seperti pelayanan, 

promosi harga maupun kualitas produk demi mempertahankan pelanggan dan 

memperluas target pasar. Dapat disimpulkan bahwa CV. Raja Kurma Makassar  

PENJUALAN 

Tahun Target 
Total Omzet 

Per Tahun 
Persentase  

Kenaikan 

Rata-

Rata Per 

Tahun 

2018 8.000.000.000 6.320.000.000 79% 

12.7% 2019 8.500.000.000 7.820.000.000 92% 

2020 9.000.000.000 8.010.000.000 89% 
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dari tahun didirikannya hingga saat ini terus mengalami peningkatan yang 

cukup bagus dan strategi MSDM CV. Raja Kurma Makassar mampu 

meningkatkan omzet penjualan perusahaan. 

      Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ghusti Rahmansya Rambe 

(2017), sebuah perusahaan akan selalu memaksimalkan kemampuannya untuk 

untuk melayani pelanggan dan permintaan pasar. Perusahaan dalam 

memenuhi permintaan tersebut kebanyakan bergantung pada orang-orang 

yang menjalankan hal tersebut. Kenyataannya unsur manusia memegang 

peranan paling besar dalam upaya menciptakan strategi pengembangan 

sumber daya manusia yang baik dengan mengintegrasikan strategi sumber 

daya manusia untuk meningkatkan omzet penjualan, sebuah perusahaan akan 

dapat dengan cepat memenangkan persaingan karena implementasi dari 

strategi dapat dipercepat. 

       Berdasarkan temuan-temuan penelitian maka kebaruan penelitian ini 

terletak pada, penelitian ini berfokus pada strategi manajemen sumber daya 

manusia (MSDM) dalam upaya meningkatkan omzet penjualan CV. Raja Kurma 

Makassar belum pernah dilakukan peneliti lainnya, kebaruan penelitian ini juga 

terdapat pada variabel fokus dan dimensi penelitian ini mengacu pada fokus 

dimensi penelitian strategi manajemen sumber daya manusia, Implementasi 

strategi manajemen sumber daya manusia, dan pengaruhnya pada omzet 

penjualan CV. Raja Kurma Makassar. Temuan kebaruan penelitian ini berbeda 

dengan penelitian lain diantaranya pendekatan jenis penelitian kualitatif, 

pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan 

jumlah informan 9 orang dan peneliti menggunakan teknik keabsahan data 
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triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data 

yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat 

penulis tarik dari penelitian ini adalah : 

1. Strategi yang digunakan CV. Raja Kurna Makassar sejak awal didirikan pada 

tahun 2018 menjadi perusahaan CV adalah menggunakan 3 strategi yaitu 

pertama Utilizer strategy meliputi perencanaan sumber daya manusia dan 

rekrutmen seleksi, kedua accumulator strategy meliputi pelatihan dan 

pengembangan dan perencanaan karir, ketiga adalah facilitator strategy 

meliputi penilaian prestasi kerja dan kompensasi. 

2. Implementasi Strategi Manajemen sumber daya manusia (MSDM) CV. Raja 

Kurma Makassar ada 3 komponen penting yaitu : (1) Utilizer Strategy 

meliputi perencanaan sumber daya manusia menjadi kebijakan langsung 

dari manajer dan top manajemen. Rekrutmen dan seleksi dilakukan sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan dan mengutamakan kejujuran calon 

karyawan. (2) Accumulator Strategy meliputi Pelatihan dan pengembangan 

perusahaan memiliki program khusus yaitu pelatihan yang diselenggarakan 

1 sampai 2 kali setahun. Sedangkan untuk membentuk dan meningkatkan 

kemampuan pegawai dalam melayani konsumen seorang karyawan baru 

akan mendapatkan bimbingan setiap hari sampai dia memiliki kemampuan 

yang sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. perencanaan karir 

dengan melakukan program tertentu selama 1 tahun. (3) Facilitator Strategy 

meliputi Penilaian kinerja yaitu panduan skor prestasi dan lembaran 
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deklarasi. Kompensasi diberikan  selain gaji adalah sesuai dengan kualitas 

kerja dan penilaian kinerja. 

3. Strategi manajemen sumber daya manusia (MSDM) mampu meningkatkan 

omzet penjualan dengan peningkatan rata-rata pertahun adalah 12.7%. 

Kualitas SDM menjadi penunjang omzet penjualan karena dalam 

melaksanakan program perusahaan diantaranya, mengedepankan 

pelayanan yang ramah dan cepat, aktif melakukan promosi penjualan di 

media sosial dan terus meningkatkan produktivitas dan profitabilitasnya. 

B. Saran  

       Setelah mempelajari implementasi strategi manajemen sumber daya 

manusia (MSDM) yang dijalankan CV. Raja Kurma Makassar dalam upaya 

peningkatan omzet penjualan kemudian ditarik kesimpulan, maka tulisan ini 

akan ditambah dengan saran yang tidak hanya bagi perusahaan CV. Raja 

Kurma Makassar tetapi juga dapat digunakan oleh perusahan-perusahaan 

lainnya yang serupa. 

1. Perencanaan sumber daya manusia perlu dilaksanakan dengan 

pertimbangan beban kerja yang yang terus meningkat dan bukan hanya 

setahun sekali. Karena dalam jangka panjang pengaturan jam kerja yang 

optimal  bukan maksimal akan turut menentukan kondisi kerja karyawan. 

Harapannya beban kerja tidak justru akan mengurangi semangat kerja. 

2. Pelaksanaan proses rekrutmen dan seleksi perlu kiranya ada tes tertentu 

seperti tes alat kejujuran untuk mengungkap kepribadian seseorang dalam 

hal ini kejujuran dan bukan berdasarkan instink. Karena hal ini bisa saja 

dimanipulasi oleh orang yang berwenang melakukan atau melaksanakan 



87 

 

 
 

proses seleksi yang pada akhirnya nanti akan memungkinkan tidak 

terjaganya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. 

3. Menanamkan rasa bahwa perusahaan adalah milik bersama. Karena rasa 

memiliki akan mendorong pegawai untuk bekerja dalam rangka 

mempertahankan dan memelihara milik bersama dan bukan hanya bekerja 

untuk mendapatkan upah. Upaya menciptakan atau menumbuhkan suasana 

kekeluargaan dan setiap pegawai adalah bagian dari sebuah kelompok 

usaha yang besar membuat pegawai akan memberikan loyalitas atau 

kesetiaan pada perusahaan. 

4.  Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih menekankan pada sisi 

sumber daya manusia sebagai bahan kajian yang lebih mendalam. Agar 

masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya 

manusia lebih mendetail dan lengka
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Lampiran 1 : Pedoman Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA PADA CV. RAJA KURMA MAKASSAR 

NO. FOKUS 
PENELITI 

DIMENSI SUB DIMENSI DAFTAR PERTANYAAN INFORMAN 

1. 

Strategi 
Manajemen 

Sumber 
Daya 

Manusia 
(MSDM) 

Strategi Manajemen 
Sumber Daya Manusia 

(MSDM) 

Apa strategi manajemen sumber 
daya manusia yang diterapkan CV. 
Raja Kurma Makassar ? 

Manajer cab.1 
Manajer cab.2 

dan 
Founder 
(Informan 

Pendukung 

2. 

Implementa
si Strategi 

Manajemen 
Sumber 

Daya 
Manusia 

Utilizer 
Strategy 

 

 

Perencanaan 
Sumber Daya 

Manusia 
(SDM) 

 

Bagaimana proses perencanaan 
pengadaan Sumber Daya Manusia 

yang dilakukan Raja Kurma 
Makassar? 

Manajer cab.1 
Manajer cab.2 

dan 
Founder 
(Informan 

Pendukung ) 
Rekrutment 
Dan Seleksi 

 

1. Bagaimana proses rekrutmen dan 
seleksi akan dilakukan, dan prinsip-
prinsip pengadaan penting lainnya? 

2. Bagaimana cara merekrut atau 
memperoleh karyawan yang 
memiliki potensi besar sesuai 
bidangnya ? 

Accumulat
or 

Strategy 

Pelatihan Dan 
Pengembanga

n 

1. Bagaimana cara mengembangkan 
potensi terpendam karyawan? 

2. Bagaimana cara menyesuaikan 
keterampilan karyawan sesuai 
dengan kemampuannya dalam hal 
ini adalah penempatannya sesuai 
dengan kebutuhan perusahaan ? 

Manajer cab.1 
Manajer cab.2 

dan 
Founder 
(Informan 

Pendukung ) 
Perencanaan 

Karir 

Bagaimana proses sistem  
perencanaan karir bagi karyawan 
dari perusahaan ? 

Facilitator 
Strategy 

Penilaian 
Kinerja 

Bagaimana sistem penilaian kinerja  
karyawan di perusahaan anda ? 

Manajer cab.1 
Manajer cab.2 

dan 
Founder 
(Informan 

Pendukung ) 
Kompensasi 

1. Bagaimana sistem kompensasi 
yang diterapkan perusahaan ? 

2. Dorongan dan dukungan apa yang 
anda terapkan kepada karyawan 
agar keterampilan yang dimilki 
semakin maximal ? 

 



 

 

 
 

3. 
Omzet 

Penjualan 

Harga 

1. Bagaimana harga Produk 
perusahaan mudah dijangkau 
konsumen ? 

2. Bagaimana harga yang ditawarkan 
Raja Kurma agar lebih kompetitif 
dibanding kompetitor lain ? 

Manajer Cab.1 
Manajer Cab.2 

Promosi  

Apa saja bentuk promosi yang 
dilakukan perusahaan agar dapat 
menjangkau lebih banyak 
pelanggan ? 

Manajer cab.1 
Karyawan  

Kualitas Produk 

1. Bagaimana kualitas produk Raja 
Kurma Makassar dan apakah dapat 
bertahan dalam waktu yang jangka 
lama ? 

2. Bagaimana cara mempertahankan 
perspektif konsumen tentang 
kualitas produk perusahaan ? 

3. Apakah masalah yang sering terjadi 
pada buah kurma dan bagaimana 
cara mengatasinya ? 

Manajer cab.1 
Karyawan 

Pelayanan  

1. Kualitas pelayanan seperti apa 
yang dilakukan perusahaan untuk 
mempertahankan pelanggan ? 

Manajer cab.1 
Karyawan 

 

 

 



 

 

 
 

Lampiran 2 : Transkip Wawancara  

Identittas informan : 

Nama  : Erick Makmur (EM) 

Jenis kelamin  : Laki-Laki 

Jabatan  : Manajer Cabang 1 

Waktu  : Sabtu 30 Oktober 2021/10.00-12.00 WITA 

1. STRATEGI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA CV. RAJA KURMA 

MAKASSAR 

No. Dimensi Hasil Wawancara 

1 1. 

Strategi yang digunakan CV. Raja Kurna Makassar sejak awal 
didirikan pada tahun 2018 menjadi perusahaan CV adalah 
menggunakan 3 strategi yaitu pertama Utilizer strategy dalam hal 
ini perencanaan sumber daya manusia serta rekrutmen dan 
seleksi, kedua accumulator strategy juga yang terbagi menjadi dua 
bagian seperti pelatihan dan pengembangan serta perencanaan 
karir, dan yang ketiga adalah facilitator strategy ini ada dua juga 
bagian seperti penilaian prestasi kerja dan kompensasi. 

 

 

 

 

 

 

Lampiran wawancara 1 



 

 

 
 

2. IMPLEMENTASI STRATEGI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA CV. 

RAJA KURMA MAKASSAR 

No. Dimensi Sub Dimensi Hasil wawancara 

1. 1 

Perencanaan 
Sumber Daya 

Manusia 

Proses perencanaan tenaga kerja CV. Raja Kurma 
Makassar adalah melakukan langkah-langkah atau 
kegiatan untuk mengatur manajemen sumber daya 
tenaga kerja. Perencanaan sumber daya manusia 
disusun setiap tahun. Pada awal tahun akan dibuat 
sebuah perencanaan akan target yang ingin diraih, 
kemudian pada akhir tahun akan dievaluasi pos-pos 
mana yang telah berhasil, kurang berhasil ataupun 
gagal untuk dijalankan yang kemudian akan dijadikan 
informasi penting untuk perencanaan berikutnya. 
Perencanaan sumber daya manusia ini adalah suatu 
perencanaan yang sistematis tentang perkiraan 
kebutuhan dan pengadaan tenaga kerja setiap tahun. 
Kebutuhan tenaga kerja didasarkan juga pada 
perkembangan perusahaan. Adanya penambahan 
tenaga kerja pada bagian-bagian departemen akan 
menjadi pertimbangan bagi perencanaan perusahaan. 
 

Rekrutment dan 
seleksi 

1. CV Raja Kurma Makassar terus berupaya 
meningkatkan kualitas SDM karena CV. Raja Kurma 
Makassar meyakini bahwa dengan SDM yang 
tangguh dan profesional maka akan mampu 
mempertahankan keunggulan perusahaan demi 
keberlanjutan bisnis CV. Raja Kurma Makassar. 
Dalam memperoleh calon pegawai yang berkualitas, 
proses rekrutmen harus dilakukan secara terbuka.  

2. Strategi perekrutan CV. Raja Kurma Makassar 
menggunakan 2 metode yaitu seleksi internal dan 
eksternal. Adapun rekrumen dan seleksi internal yaitu 
berdasarkan kebijakan pimpinan perusahaan 
sedangkan rekrutmen dan seleksi eksternal secara 
terbuka yaitu melalui iklan, alamat website, media 
sosial, dan atas dasar rekomendasi karyawan yang 
kira-kira memenuhi kualifikasi yang disyaratkan. 
Kemudian dengan tahapan seleksi itu melalui tes 
administrasi, psikotes, wawancara, yang selanjutnya 
disetujui oleh pimpinan CV. Raja Kurma Makassar. 

2. 2 
Pengembangan 
dan Pelatihan 

Karyawan 

Pengembangan dan pelatihan CV. Raja Kurma 
Makassar ada 3 macam yaitu : Pertama adalah 
pelatihan diadakan setiap hari dalam perusahaan sejak 
seseorang diterima bekerja. Pengembangan dan 
pelatihan diberikan langsung oleh manajer sesuai 



 

 

 
 

dengan cabangnya masing-masing. Pegawai baru 
didampingi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
standar operasional prosedur (SOP) CV. Raja Kurma 
Makassar aktivitas ini dikenal dengan istilah learning by 
doing. Kedua adalah pelatihan yang diadakan 1 kali 
setahun. Pelatihan ini juga diadakan didalam 
perusahaan sesuai job desk nya masing-masing. 
Tujuan diadakannya pelatihan ini adalah untuk 
meningkatkan kemampuan pegawai dalam bekerja, 
pelatihan ini biasanya diprioritaskan bagi karyawan 
yang memiliki kinerja menurun atau rendah. Ketiga 
adalah pendidikan dan pelatihan yang diadakan 
perusahaan biasanya kegiatan seperti workshop dan 
seminar tentang yang berhubungan dengan strategi 
perusahaan. 

  

Perencanaan 
Karir 

Jadi perencanaan karir disusun berdasarkan yang 
pertama, rencana yang diajukan atau yang dibuat 
pegawai pada saat deklarasi yang dilakukan pada awal 
tahun. Pada perusahaan CV. Raja Kurma Makassar 
setiap awal tahun para pegawai diminta untuk 
membuat rencana kerja dan prestasi yang hendak 
dicapai pada tahun tersebut, kegiatan ini dikenal 
dengan deklarasi. Rencana yang dibuat tersebut akan 
dinilai pada akhir tahun dan dengan 
memperbandingkan antara rencana yang dibuat 
dengan prestasi yang ditunjukkan. Kedua adalah hasil 
evaluasi kerja. Setiap pegawai mempunyai catatan 
prestasi kerja harian dan akan dinilai pada akhir tahun. 
Jadi setiap pegawai mempunyai penilaian atas 
aktivitasnya setiap hari selama setahun. Ketiga adalah 
setiap pegawai diberi kesempatan yang sama untuk 
mengembangkan kemampuan dan akhirnya nanti hasil 
yang dicapai setelah mengikuti pelatihan akan sangat 
menentukan kedudukan dan tanggung jawabnya 
dalam perusahaan. 

3. 3 

Penilaian kinerja 

Penilaian prestasi kerja CV. Raja Kurma Makassar 
dilaksanakan langsung oleh masing-masing manajer 
cabang oleh karyawan yang dipimpin. Perusahaan 
menyediakan pedoman penilaian prestasi untuk diisi 
oleh manajer yang nantinya akan menjadi laporan 
mengenai prestasi kerja karyawan selama setahun. 
Pada level yang lebih tinggi maka penilaian untuk 
manajer masing-masing cabang akan sangat 
ditentukan oleh penilaian dari karyawannya serta 
prestasi kerja yang ditunjukkan oleh staff karyawan. 

Kompensasi 

1. Kompensasi yang diberikan perusahaan CV. Raja 
Kurma Makassar bagi karyawannya diantaranya 
adalah, Pertama, Gaji yang sudah termasuk 
didalamnya biaya transportasi, makan, kesehatan, gaji 
pokok. Gaji yang diterima karyawan disesuaikan 



 

 

 
 

dengan besar tanggung jawabnya yang dipikul dan 
juga tingkat kesulitan dari pekerjaannya. Setiap tahun 
karyawan menerima gaji sebanyak 13 kali. Gaji bulan 
ke 13 diterima bersama-sama dengan gaji bulan 12. 

2. Kedua adalah bonus dan insentif, selain gaji karyawan 
juga mendapatkan bonus dan insentif. Bonus dan 
insentif yang diterima berdasarkan penilaian prestasi 
karyawan tersebut. Ketiga adalah uang lembur 
diberikan sebagai kompensasi dari penambahan jam 
kerja diluar jam kerja wajib, Jumlahnya ditentukan dari 
jumlah jam yang dihabiskan untuk bekerja. Keempat 
adalah biaya pendidikan untuk pelatihan dan 
pengembangan karyawan. Pada prinsipnya 
penyusunan sistem kompensasi dibuat untuk menarik, 
menjaga dan mempertahankan pegawai yang dimiliki 
dan semua itu telah pula disesuaikan dengan beban 
kerja yang harus dipikul oleh karyawan CV. Raja 
Kurma Makassar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

3. UPAYA PENINGKATAN OMZET PENJUALAN  

No. Dimensi Hasil wawancara 

1. 1. 1. Secara garis besar di perusahaan kami menggunakan 4 cara 
dalam menetapkan harga, yang pertama adalah harga 
berbasis permintaan, kedua harga berbasis biaya baik itu 
biaya operasional, karyawan, produksi, yang ketiga 
berdasarkan laba perusahaan dan yang keempat adalah 
berbasis persaingan. Apabila taraf harga telah ditetapkan 
berdasarkan pertimbangan ke 4 point ini maka selanjutnya 
dapat terjadi fleksibilitas harga, dimana struktur harga 
divariasikan sesuai dengan permintaan dan biaya 
berdasarkan segmen pasar dan lain-lain. Penyesuaian 
khusus terhadap harga dapat dilakukan juga dalam bentuk 
diskon, allowance, dan penyesuaian harga dari supplier. 

2. Guna memperoleh posisi bersaing yang diharapkan untuk 
suatu produk dalam pasar sasarannya, manajemen kami 
harus memperhitungkan biaya dan harga dari kompetitor. 
Misalnya, supaya sukses menerapkan strategi harga 
rendah, maka manajemen harus yakin bahwa produk 
memang lebih rendah daripada biaya pesaing, dan 
rendahnya biaya tersebut akan tercermin pada harga produk 
yang kami tawarkan. 

2. 2 

Promo yang kita lakukan adalah pada saat weekend atau 
sabtu dan minggu, ada juga yang bulanan, biasanya ada 
potongan harga pada hari dan periode tersebut, untuk 
menentukan produk apa yang dipromo biasanya tergantung 
segmentasi pasar dan juga dari negosiasi supplier, 
kemudian informasi mengenai promo selalu kita share di WA 
grup khusus konsumen CV. Raja Kurma Makassar, 
instagram, dan facebook pribadi perusahaan. 

3. 3 

1. kami sangat menjaga kualitas produk yang diperjual 
belikan pada toko ini. Kami sangat selektif dalam memilih 
produk yang kami jual, kami hanya menjual produk yang 
masih dalam kondisi baik. Tiap produk yang kami jual, 
selalu kami selalu mengontrolnya. Salah satu contoh untuk 
produk yang mendekati kadaluarsa kami akan menarik 
produk tersebut dan tidak diperjual belikan lagi. 

2. Kami akan bertanggung jawab atas segala kesalahan yang 
kami lakukan, misalnya untuk produk yang rusak, saat 
pelanggan membeli produk kami kemudian produk tersebut 
rusak disebabkan kesalahan kami, maka akan diganti 
produk tersebut dengan syarat konsumen harus 
menunjukkan bukti pembayaran yang sah. 

3. Masalah yang dihadapi oleh buah kurma adalah terserang 
serangga atau kutu, masalah yang dihadapi kurma yaitu 
mudah terserang kutu, hal ini menyebabkan kurma 
gampang rusak, untuk mengatasi hal itu, CV. Raja Kurma 
Makassar melakukan packing untuk mencegah kurma 



 

 

 
 

cepat rusak. Di samping itu perawatan kurma dilakukan 
dengan menaruh kurma di dalam ruangan pendingin bagi 
kurma tertentu, untuk menjaga agar kurma tidak cepat 
rusak. Untuk produk-produk lainnya itu ada expire nya 
masing-masing. 

4. 4. 

Untuk memberikan pelayanan cepat, kami mengandalkan 
pramuniaga yang selalu siap melayani konsumen. 
Biasanya kami menempatkan pramuniaga tersebut di dekat 
pintu masuk. Diharapkan ketika pelanggan datang segala 
keperluan konsumen akan segera terlayani dengan cepat. 
Dengan begitu memberikan kesan kepada konsumen 
bahwasanya Raja Kurma Makassar memberikan 
pelayanan yang baik dan cepat. Kemudian pelayan yang 
kami lakukan juga memberikan pelanggan pengantaran 
gratis ke seluruh kota makassar dengan free ongkir, jadi 
konsumen hanya memesan produk lewat whatsapp saja 
dengan syarat yang begitu mudah yaitu dengan belanja 
minimal Rp. 50.000 saja. 

 



 

 

 
 

Hasil  Wawancara  

Identittas informan : 

Nama  : Yusran Arsyi (YA) 

Jenis kelamin  : Laki-Laki 

Jabatan  : Manajer Cabang 2 

Waktu  : Sabtu 30 Oktober 2021/13.00-14.00 WITA  

1. STRATEGI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA CV. RAJA KURMA 

MAKASSAR 

No. Dimensi Hasil Wawancara 

1 1. 

Strategi yang digunakan CV. Raja Kurna Makassar sejak awal 
didirikan pada tahun 2018 menjadi perusahaan CV adalah 
menggunakan 3 strategi yaitu pertama Utilizer strategy dalam hal 
ini perencanaan sumber daya manusia serta rekrutmen dan 
seleksi, kedua accumulator strategy juga yang terbagi menjadi dua 
bagian seperti pelatihan dan pengembangan serta perencanaan 
karir, dan yang ketiga adalah facilitator strategy ini ada dua juga 
bagian seperti penilaian prestasi kerja dan kompensasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran wawancara 2 



 

 

 
 

2. IMPLEMENTASI STRATEGI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA CV. 

RAJA KURMA MAKASSAR 

No. Dimensi Sub Dimensi Hasil wawancara 

1. 1 

Perencanaan 
Sumber Daya 

Manusia 

Perencanaan tenaga kerja dilakukan melalui evaluasi 
tahunan yang dilakukan oleh manajemen sumber daya 
manusia perusahaan. Setiap akhir tahun dalam 
persiapan menghadapi tahun berikutnya. Perusahaaan 
selalu mengkaji ulang data-data ketenagaan untuk 
mengetahui kondisi sumber daya manusia 
perusahaan. Hal itu dilakukan dengan memperhatikan 
beban kerja dan kapasitas karyawan, juga 
memperhatikan kebutuhan karyawan jika ada 
kekosongan di suatu posisi atau departemen. 

Rekrutment dan 
Seleksi 

Rekrutmen dan seleksi CV. Raja Kurma Makassar 
dilakukan secara terstruktur dalam rangka menyiapkan 
mereka nantinya sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan. Mekanisme rekrutmen ini dilakukan 
secara selektif dan juga profesional. 

2. 2 

Pengembangan 
dan Pelatihan 

Karyawan 

Peningkatan keterampilan yang dimiliki oleh para 
karyawan pada akhirnya akan memberi nilai tambah 
bagi perusahaan CV. Raja Kurma Makassar. Karena 
kemampuan yang diperoleh dari pengembangan dan 
pelatihan yang diikuti peningkatan kemampuan 
karyawan dalam melaksanakan pekerjaan yang 
dibebankan perusahaan kepadanya. 

Perencanaan 
Karir 

Setiap tahun itu Raja Kurma Makassar melakukan 
rencana kerja dan rencana prestasi kerja yang hendak 
ingin dicapai pada tahun tersebut yang kami sebut 
dengan deklarasi. Setiap tahun dilakukan penilaian 
atas aktivitasnya apakah ada perkembangan atau 
tidak, ini memang sangat menentukan kelanjutan 
posisi dan tanggung jawabnya di perusahaan. 

3. 3 

 
Penilaian Prestasi 

Kerja 
 

Penilaian prestasi kerja CV. Raja Kurma Makassar 
dilaksanakan langsung oleh masing-masing manajer 
cabang oleh karyawan yang dipimpin. Perusahaan 
menyediakan pedoman penilaian prestasi untuk diisi 
oleh manajer yang nantinya akan menjadi laporan 
mengenai prestasi kerja karyawan selama setahun. 
Pada level yang lebih tinggi maka penilaian untuk 
manajer masing-masing cabang akan sangat 
ditentukan oleh penilaian dari karyawannya serta 
prestasi kerja yang ditunjukkan oleh staff karyawan. 
 



 

 

 
 

 
 

 

 
Sistem 

Kompensasi 

Kompensasi yang diberikan perusahaan CV. Raja 
Kurma Makassar bagi karyawannya diantaranya 
adalah, Pertama, Gaji yang sudah termasuk 
didalamnya biaya transportasi, makan, kesehatan, gaji 
pokok.. Gaji yang diterima karyawan disesuaikan 
dengan besar tanggung jawabnya yang dipikul dan 
juga tingkat kesulitan dari pekerjaannya. Setiap tahun 
karyawan menerima gaji sebanyak 13 kali. Gaji bulan 
ke 13 diterima bersama-sama dengan gaji bulan 12. 
Kedua adalah bonus dan insentif, selain gaji karyawan 
juga mendapatkan bonus dan insentif. Bonus dan 
insentif yang diterima berdasarkan penilaian prestasi 
karyawan tersebut. Ketiga adalah uang lembur 
diberikan sebagai kompensasi dari penambahan jam 
kerja diluar jam kerja wajib, Jumlahnya ditentukan dari 
jumlah jam yang dihabiskan untuk bekerja. Keempat 
adalah biaya pendidikan untuk pelatihan dan 
pengembangan karyawan. Pada prinsipnya 
penyusunan sistem kompensasi dibuat untuk menarik, 
menjaga dan mempertahankan pegawai yang dimiliki 
dan semua itu telah pula disesuaikan dengan beban 
kerja yang harus dipikul oleh karyawan CV. Raja 
Kurma Makassar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

3. UPAYA PENINGKATAN OMZET PENJUALAN  

No. Dimensi Hasil wawancara 

1. 1. 

CV. Raja Kurma Makassar dalam menetapkan harga itu kita 
secara fleksibel, kita menetapkan harga yang relatif 
seimbang sesuai dengan permintaan pasar. Sehingga untuk 
marginnya fleksibel tidak ditetapkan sekian persen kami 
menyesuaikan dengan barang yang kita dapat, harga modal 
berapa, penjualan dari supplier berapa, jadi kita 
menyesuaikan. 

2.  2. 

Promo yang kita lakukan adalah pada saat weekend atau 
sabtu dan minggu, ada juga yang bulanan, biasanya ada 
potongan harga pada hari dan periode tersebut, untuk 
menentukan produk apa yang dipromo biasanya tergantung 
segmentasi pasar dan juga dari negosiasi supplier, 
kemudian informasi mengenai promo selalu kita share di WA 
grup khusus konsumen CV. Raja Kurma Makassar, 
instagram, dan facebook pribadi perusahaan. 

3. 3. 

1. Kami sangat menjaga kualitas produk yang diperjual 
belikan pada toko ini. Kami sangat selektif dalam memilih 
produk yang kami jual, kami hanya menjual produk yang 
masih dalam kondisi baik. Tiap produk yang kami jual, 
selalu kami selalu mengontrolnya. Salah satu contoh untuk 
produk yang mendekati kadaluarsa kami akan menarik 
produk tersebut dan tidak diperjual belikan lagi. 

2. Kami akan bertanggung jawab atas segala kesalahan yang 
kami lakukan, misalnya untuk produk yang rusak, saat 
pelanggan membeli produk kami kemudian produk tersebut 
rusak disebabkan kesalahan kami, maka akan diganti 
produk tersebut dengan syarat konsumen harus 
menunjukkan bukti pembayaran yang sah. 

3. Masalah yang dihadapi oleh buah kurma adalah terserang 
serangga atau kutu, masalah yang dihadapi kurma yaitu 
mudah terserang kutu, hal ini menyebabkan kurma 
gampang rusak, untuk mengatasi hal itu, CV. Raja Kurma 
Makassar melakukan packing untuk mencegah kurma 
cepat rusak. Di samping itu perawatan kurma dilakukan 
dengan menaruh kurma di dalam ruangan pendingin bagi 
kurma tertentu, untuk menjaga agar kurma tidak cepat 
rusak. Untuk produk-produk lainnya itu ada expire nya 
masing-masing. 

4. 4. 

1. Untuk memberikan pelayanan cepat, kami mengandalkan 
pramuniaga yang selalu siap melayani konsumen. 
Biasanya kami menempatkan pramuniaga tersebut di dekat 
pintu masuk. Diharapkan ketika pelanggan datang segala 
keperluan konsumen akan segera terlayani dengan cepat. 
Dengan begitu memberikan kesan kepada konsumen 
bahwasanya Raja Kurma Makassar memberikan 
pelayanan yang baik dan cepat. Kemudian pelayan yang 



 

 

 
 

kami lakukan juga memberikan pelanggan pengantaran 
gratis ke seluruh kota makassar dengan free ongkir, jadi 
konsumen hanya memesan produk lewat whatsapp saja 
dengan syarat yang begitu mudah yaitu dengan belanja 
minimal Rp. 50.000 saja. 

2. Pelayanan dilakukan mulai dari pelanggan datang di toko 
Raja Kurma Makassar hingga meninggalkan toko, kami 
berupaya memberikan pelayanan sebaik mungkin karena 
kepuasan pelanggan yang kami utamakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Hasil  Wawancara  

Identittas informan : 

Nama  : Emir (ER) 

Jenis kelamin  : Laki-Laki 

Jabatan  : Founder 

Waktu  : Sabtu 30 Oktober 2021/14.00-15.00 WITA 

1. STRATEGI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA CV. RAJA KURMA 

MAKASSAR 

No. Dimensi Hasil Wawancara 

1 1. 

Strategi yang digunakan CV. Raja Kurna Makassar sejak awal 
didirikan pada tahun 2018 menjadi perusahaan CV adalah 
menggunakan 3 strategi yaitu pertama Utilizer strategy dalam hal 
ini perencanaan sumber daya manusia serta rekrutmen dan 
seleksi, kedua accumulator strategy juga yang terbagi menjadi dua 
bagian seperti pelatihan dan pengembangan serta perencanaan 
karir, dan yang ketiga adalah facilitator strategy ini ada dua juga 
bagian seperti penilaian prestasi kerja dan kompensasi. 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran wawancara 3 



 

 

 
 

2. IMPLEMENTASI STRATEGI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA CV. 

RAJA KURMA MAKASSAR 

No. Dimensi Sub Dimensi Hasil wawancara 

1. 1 

Perencanaan 
Sumber Daya 

Manusia 

Perencanaan sumber daya manusia dilakukan setiap 
tahun setelah dilakukan evaluasi pada kebutuhan 
tenaga kerja perusahaan. Perencanaan ini dilakukan 
secara sistematis tentang perkiraan kebutuhan tenaga 
kerja setiap tahun atau sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan. 

Rekrutment dan 
Seleksi 

CV. Raja Kurma Makassar melaksanakan strategi 
rekrutmen dan seleksi dengan 2 cara yaitu melalui 
seleksi internal dan eksternal, ini penting karena 
dengan menggunakan 2 metode ini perusahaan dapat 
menghasilkan kualitas SDM yang baik dalam 
melaksanakan strategi SDM perusahaan. 

2. 2 

Pengembangan 
dan Pelatihan 

Karyawan 

Peningkatan keterampilan yang dimiliki oleh para 
karyawan pada akhirnya akan memberi nilai tambah 
bagi perusahaan CV. Raja Kurma Makassar. Karena 
kemampuan yang diperoleh dari pengembangan dan 
pelatihan yang diikuti peningkatan kemampuan 
karyawan dalam melaksanakan pekerjaan yang 
dibebankan perusahaan kepadanya. 

Perencanaan 
Karir 

Setiap tahun itu Raja Kurma Makassar melakukan 
rencana kerja dan rencana prestasi kerja yang hendak 
ingin dicapai pada tahun tersebut yang kami sebut 
dengan deklarasi. Setiap tahun dilakukan penilaian 
atas aktivitasnya apakah ada perkembangan atau 
tidak, ini memang sangat menentukan kelanjutan 
posisi dan tanggung jawabnya di perusahaan. 

3. 3. 

 
Penilaian Prestasi 

Kerja 
 

Penilaian prestasi kerja CV. Raja Kurma Makassar 
dilaksanakan langsung oleh masing-masing manajer 
cabang oleh karyawan yang dipimpin. Perusahaan 
menyediakan pedoman penilaian prestasi untuk diisi 
oleh manajer yang nantinya akan menjadi laporan 
mengenai prestasi kerja karyawan selama setahun. 
Pada level yang lebih tinggi maka penilaian untuk 
manajer masing-masing cabang akan sangat 
ditentukan oleh penilaian dari karyawannya serta 
prestasi kerja yang ditunjukkan oleh staff karyawan. 

  

Kompensasi 

Kompensasi yang diberikan perusahaan CV. Raja 
Kurma Makassar bagi karyawannya diantaranya 
adalah, Pertama, Gaji yang sudah termasuk 
didalamnya biaya transportasi, makan, kesehatan, gaji 



 

 

 
 

pokok. Gaji yang diterima karyawan disesuaikan 
dengan besar tanggung jawabnya yang dipikul dan 
juga tingkat kesulitan dari pekerjaannya. Setiap tahun 
karyawan menerima gaji sebanyak 13 kali. Gaji bulan 
ke 13 diterima bersama-sama dengan gaji bulan 12. 
Kedua adalah bonus dan insentif, selain gaji karyawan 
juga mendapatkan bonus dan insentif. Bonus dan 
insentif yang diterima berdasarkan penilaian prestasi 
karyawan tersebut. Ketiga adalah uang lembur 
diberikan sebagai kompensasi dari penambahan jam 
kerja diluar jam kerja wajib, Jumlahnya ditentukan dari 
jumlah jam yang dihabiskan untuk bekerja. Keempat 
adalah biaya pendidikan untuk pelatihan dan 
pengembangan karyawan. Pada prinsipnya 
penyusunan sistem kompensasi dibuat untuk menarik, 
menjaga dan mempertahankan pegawai yang dimiliki 
dan semua itu telah pula disesuaikan dengan beban 
kerja yang harus dipikul oleh karyawan CV. Raja 
Kurma Makassar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Hasil  Wawancara  

Identittas informan : 

Nama  : Gita (GT) 

Jenis kelamin  : Perempuan 

Jabatan  : Kasir Cabang 1 

Waktu  : Sabtu 30 Oktober 2021/15.30-16.00 WITA 

UPAYA PENINGKATAN OMZET PENJUALAN 

No. Dimensi Hasil wawancara 

2 2 

Iya bentuk promosi yang dilakukan perusahaan itu seperti 
promosi melalui whatsapp grup instagram dan facebook ini 
dilakukan agar orang-orang dapat mengetahui promo apa 
saja yang ada di toko kami. 

  

3. 3 

1. Kualitas produk kami untuk produk khusus kurma itu dapat 
bertahan sampai 1-2 tahun karena ada ruangan khusus 
penyimpanan pendingin, untuk produk herbal dll itu sudah 
ada masa kadaluarsanya. 

2. Kualitas produk kami selalu terjaga karena kami sangat 
memperhatikan kepuasaan konsumen. 

3. Dengan adanya produk baru itu memang dapat 
meningkatkan penjualan jika promosi berhasil dan 
penetrasi pasar kami lebih cepat.  

4. 4. 

Kualitas pelayanan kami mengandalkan pramuniaga yang 
cepat lagi cekatan dan selalu siap melayani konsumen dengan 
setulus hati dan juga kami ada kurir yang siap mengantar ke 
seluruh kota makassar, gowa dan maros dan mendapatkan 
bebas ongkir minimal Rp. 50.000 belanja. 
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Hasil  Wawancara  

Identittas informan : 

Nama  : Ningsih (NG) 

Jenis kelamin  : Perempuan 

Jabatan  : Pramuniaga Cabang 1 

Waktu  : Sabtu 30 Oktober 2021/16.00-16.30 WITA 

UPAYA PENINGKATAN OMZET PENJUALAN 

No. Dimensi Hasil wawancara 

2 2 

Iya bentuk promosi yang dilakukan perusahaan itu seperti 
promosi melalui whatsapp grup instagram dan facebook ini 
dilakukan agar orang-orang dapat mengetahui promo apa 
saja yang ada di toko kami dan semua karyawan juga 
membagikan di media sosial masing-masing agar lebih luas 
lagi jangkauan pasar kami. 

  

3. 3 

1. Kualitas produk kami untuk produk khusus kurma itu dapat 
bertahan sampai 1-2 tahun karena ada ruangan khusus 
penyimpanan pendingin, untuk produk herbal dll itu sudah 
ada masa kadaluarsanya. 

2. Kualitas produk kami selalu terjaga karena kami sangat 
memperhatikan kepuasaan konsumen. 

3. Dengan adanya produk baru itu memang dapat 
meningkatkan penjualan jika promosi berhasil dan 
penetrasi pasar kami lebih cepat.  

4. 4. 

Kualitas pelayanan saya sebagai pramuniaga selalu siap dan 
harus cekatan dalam melayani konsumen ini karena saya 
adalah ujung tombak dan berhubungan langsung dengan 
konsumen jadi saya memberikan kualitas pelayanan yang 
terbaik semampu saya. 

 

 

 

 

 

Lampiran wawancara 5 



 

 

 
 

Hasil  Wawancara  

Identittas informan : 

Nama  : Aqnan (AQ) 

Jenis kelamin  : laki-laki 

Jabatan  : Kurir Cabang 1 

Waktu  : Sabtu 30 Oktober 2021/16.30-17.00 WITA 

UPAYA PENINGKATAN OMZET PENJUALAN 

No. Dimensi Hasil wawancara 

2 2 
Untuk promo itu selalu kami bagikan melalui media sosial 
perusahaan dan media sosial masing-masing. 

  

3. 3 

1. Kualitas produk kami untuk produk khusus kurma itu dapat 
bertahan sampai 1-2 tahun karena ada ruangan khusus 
penyimpanan pendingin, untuk produk herbal dll itu sudah 
ada masa kadaluarsanya. 

2. Kualitas produk kami selalu terjaga karena kami sangat 
memperhatikan kepuasaan konsumen. 

3. Dengan adanya produk baru itu memang dapat 
meningkatkan penjualan jika promosi berhasil dan 
penetrasi pasar kami lebih cepat.  

4. 4. 

Kualitas pelayanan kami mengandalkan pramuniaga yang 
cepat lagi cekatan dan selalu siap melayani konsumen 
dengan setulus hati dan juga saya sebagai kurir selalu siap 
mengantar ke seluruh kota makassar, gowa dan maros dan 
mendapatkan bebas ongkir minimal Rp. 50.000 belanja. 

 

 

 

 

 

 

Lampiran wawancara 6 



 

 

 
 

Hasil  Wawancara  

Identittas informan : 

Nama  : Ghina (GN) 

Jenis kelamin  : Perempuan 

Jabatan  : Kasir Cabang 2 

Waktu  : Sabtu 15 Desember 2021/10.00-10.30 WITA 

UPAYA PENINGKATAN OMZET PENJUALAN 

No. Dimensi Hasil wawancara 

2 2 

Iya bentuk promosi yang dilakukan perusahaan itu seperti 
promosi melalui whatsapp grup instagram dan facebook ini 
dilakukan agar orang-orang dapat mengetahui promo apa 
saja yang ada di toko kami. 

  

3. 3 

1. Kualitas produk kami untuk produk khusus kurma itu dapat 
bertahan sampai 1-2 tahun karena ada ruangan khusus 
penyimpanan pendingin, untuk produk herbal dll itu sudah 
ada masa kadaluarsanya. 

2. Kualitas produk kami selalu terjaga karena kami sangat 
memperhatikan kepuasaan konsumen. 

3. Dengan adanya produk baru itu memang dapat 
meningkatkan penjualan jika promosi berhasil dan 
penetrasi pasar kami lebih cepat.  

4. 4. 

Kualitas pelayanan kami mengandalkan pramuniaga yang 
cepat lagi cekatan dan selalu siap melayani konsumen dengan 
setulus hati dan juga kami ada kurir yang siap mengantar ke 
seluruh kota makassar, gowa dan maros dan mendapatkan 
bebas ongkir minimal Rp. 50.000 belanja. 

 

 

 

 

 

 

Lampiran wawancara 7 



 

 

 
 

Hasil  Wawancara  

Identittas informan : 

Nama  : Alif (AL) 

Jenis kelamin  : Laki-laki  

Jabatan  : Pramuniaga Cabang 2 

Waktu  : Sabtu 15 Desember 2021/10.30-11.00 WITA 

UPAYA PENINGKATAN OMZET PENJUALAN 

No. Dimensi Hasil wawancara 

2 2 

Iya bentuk promosi yang dilakukan perusahaan itu seperti 
promosi melalui whatsapp grup instagram dan facebook ini 
dilakukan agar orang-orang dapat mengetahui promo apa 
saja yang ada di toko kami dan semua karyawan juga 
membagikan di media sosial masing-masing agar lebih luas 
lagi jangkauan pasar kami. 

  

3. 3 

1. Kualitas produk kami untuk produk khusus kurma itu dapat 
bertahan sampai 1-2 tahun karena ada ruangan khusus 
penyimpanan pendingin, untuk produk herbal dll itu sudah 
ada masa kadaluarsanya. 

2. Kualitas produk kami selalu terjaga karena kami sangat 
memperhatikan kepuasaan konsumen. 

3. Dengan adanya produk baru itu memang dapat 
meningkatkan penjualan jika promosi berhasil dan 
penetrasi pasar kami lebih cepat.  

4. 4. 

Kualitas pelayanan saya sebagai pramuniaga selalu siap dan 
harus cekatan dalam melayani konsumen ini karena saya 
adalah ujung tombak dan berhubungan langsung dengan 
konsumen jadi saya memberikan kualitas pelayanan yang 
terbaik semampu saya. 

 

 

 

 

 

Lampiran wawancara 8 



 

 

 
 

Hasil  Wawancara  

Identittas informan : 

Nama  : Ardhy (AD) 

Jenis kelamin  : laki-laki 

Jabatan  : Kurir Cabang 2 

Waktu  : Sabtu 15 Desember 2021/11.00-11.30 WITA 

UPAYA PENINGKATAN OMZET PENJUALAN 

No. Dimensi Hasil wawancara 

2 2 
Untuk promo itu selalu kami bagikan melalui media sosial 
perusahaan dan media sosial masing-masing. 

  

3. 3 

4. Kualitas produk kami untuk produk khusus kurma itu dapat 
bertahan sampai 1-2 tahun karena ada ruangan khusus 
penyimpanan pendingin, untuk produk herbal dll itu sudah 
ada masa kadaluarsanya. 

5. Kualitas produk kami selalu terjaga karena kami sangat 
memperhatikan kepuasaan konsumen. 

6. Dengan adanya produk baru itu memang dapat 
meningkatkan penjualan jika promosi berhasil dan 
penetrasi pasar kami lebih cepat.  

4. 4. 

Kualitas pelayanan kami mengandalkan pramuniaga yang 
cepat lagi cekatan dan selalu siap melayani konsumen 
dengan setulus hati dan juga saya sebagai kurir selalu siap 
mengantar ke seluruh kota makassar, gowa dan maros dan 
mendapatkan bebas ongkir minimal Rp. 50.000 belanja. 

 

 

 

 

 

Lampiran wawancara 9 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dokumentasi wawancara dengan bapak Erick Makmur Sebagai 

Manajer Cabang 1 tanggal 30 Oktober 2021 

Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi wawancara dengan Gita (Kasir) dan Aqnan (Kurir) 

cabang 1 tanggal 30 Oktober 2021 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dokumentasi wawancara dengan bapak Yusran Arsy Sebagai 

Manajer Cabang 2 tanggal 30 Oktober 2021 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dokumentasi wawancara dengan Ghina (Kasir) Cabang 2 tanggal 

15 Desember 2021 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi wawancara dengan Alif (Pramuniaga) Cabang 2 

tanggal 15 Desember 2021 



 

 

 
 

Produk-Produk CV. Raja Kurma  Makassar 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian 
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Agama : Islam  
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Email : fajrulwatullah@gmail.com 
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