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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Pengertian dan Fungsi Manajemen 

2.1.1.  Pengertian Manajemen 

  Manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian aktivitas-aktivitas perusahaan untuk 

mencapai tujuan. 

 Beberapa definisi manajemen menurut para ahli sebagai berikut : 

1. Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2013:1) Manajemen merupakan ilmu dan seni 

yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia lainnya secara efektif 

dan efisien untuk mencapai satu tujuan tertentu. 

2. Menurut Stoner yang dikutip T. Hani Handoko (2011:8) Mendefinisikan bahwa 

manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya 

organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

Dalam Perusahaan, terutama yang skala bisnisnya besar, seringkali dapat dijumpai 

berbagai tingkata manajer atau Management Levels yang terdiri dari : 

a. Manajemen Puncak (Top Management) 

Manajemen puncak merupakan para eksekutif senior yang bertanggung jawab atas 

manajemen perusahaan secara keseluruhan. Bertugas untuk membuat rencana-

rencana strategis dan berjangka panjang, menetapkan tujuan perusahaan, misi, dan 

strategi yang  akan digunakan, sehingga mereka sering juga disebut strategic 

managers. Mereka memegang jabatan seperti presiden direktur, direktur utama, 

direktur. 
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b. Manajemen Menengah (Middle Manaegement)  

Bertugas mentransfer rencana-rencana, misi, dan tujuan yang dibuat oleh 

manajemen puncak kedalam program-program yang lebih spesifik, seringkali 

mereka juga sering disebut sebagai Tactical Managers. Manager menengah dapat 

mencakup lebih dari satu tingkat dalam perusahaan dengan jabatan seperti manajer 

departemen atau kepala bagian. 

c. Manajemen Pelaksana (Supervisory Management)  

Seringkali disebut sebagai operational manager karena bertanggung jawab 

mengawasi aktivitas-aktivitas operasional dalam perusahaan. Bertugas untuk 

membawahi langsung para pekerja dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas 

mereka. 

 

2.1.2.  Fungsi Manajemen 

Berdasarkan beberapa pengertian manajemen seperti yang dikemukakan 

sebelumnya, terlihat bahwa manajemen merupakan suatu proses. Manajemen sebagai 

suatu proses, terdiri dari beberapa aktivitas yang disebut Managerial Functions. Fungsi-

fungsi manajerial ini terdiri dari : 

a. Planning (Perencanaan) 

Merupakan aktivitas penentuan tujuan atau sasaran yang akan dicapai dan 

menentukan bagaimana cara pencapaian tujuan dengan memanfaatkan Sumber 

Daya yang tersedia.  

b. Organizing (Pengorganisasian) 

Pengorganisasian adalah sebagai proses yang melibatkan dua orang atau lebih 

untuk bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan.  

c. Directing (Pengarahan) 

Pengarahan meliputi tindakan untuk membimbing dan mengusahakan agar semua 

anggota organisasi melakukan kegiatan yang sudah ditentukan ke arah tercapainya 

tujuan. 

d. Controlling (Pengendalian)fungsi pengendalian bertujuan untuk memastikan 

apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai. 
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2.1.3. Bidang – Bidang Manajemen 

  Bidang- bidang manajemen sangat berperan penting dalam suatu keberhasilan 

perusahaan. Dalam manajemen terdapat beberapa bidang didalamnya yang harus 

diketahui, antara lain sebagai berikut : 

a. Manajemen Produksi 

Manajemen produksi adalah proses manajemen yang bertanggung jawab terhadap 

perencanaan (aktifitas) produksi, distribusi atau manajemen proyek yang 

dijalankan oleh sebuah organisasi. Manajemen produksi meliputi : 

1. Perencanaan produksi (berkaitan dengan desain) 

2. Pengendalian produksi (berkaitan dengan persediaan)  

3. Pengawasan produksi (berkaitan dengan mutu/quality control) 

b. Manajemen Pemasaran 

Manajemen pemasaran adalah suatu rencana kegiatan yang dilakukan oleh 

perusahaan berdasarkan analisa situasi dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan 

pemasaran antara lainmenetapkan produk yang disukai pasar, harga, promosi, dan 

penempatan jalur distribusi. Kegiatan manajemen pemasaran antara lain : 

1. Riset pasar, merupakan bagian terpenting untuk mengetahui keinginan, 

sikap dan tingkah laku konsumen terhadap produk yang akan dijual. 

2. Segmentasi pasar yaitu proses kegiatan membagi pasar kedalam 

kelompok – kelompok konsumen yang akan dilayani oleh perusahaan. 

3. Promosi terpadu (promotional mix) merupakan usaha memperkenalkan 

produk secara terpadu yang dapat dilakukan melalui periklanan, promosi 

penjualan, publisitas, dan personal selling. 

 

c. Manajemen Keuangan  

Manajemen keuangan adalah suatu bagian dari manajemen yang fokusnya adalah 

pengelolaan dana perusahaan yang efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan perusahaan. Tugas manajemen keuangan antara lain :  

1. Memanfaatkan peluang dalam meperoleh dana intern maupun ekstern. 
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2. Pengalokasian dana untuk menunjang kegiatan perusahaan. 

3. Penggunaan dana yang dilakukan secara efektif dan efisien. 

d. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen SDM adalah bagian dari manajemen yang memfokuskan 

perhatiannya pada factor produksi tenaga kerja dalam suatu organisasi agar tujuan 

yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal. 

Kegiatan manajemen SDM antara lain : 

1. Pengadaan pegawai. 

2. Pemilihan tenaga kerja. 

3. Penyeleksian pegawai untuk menentukan posisi jabatan yang sesuai. 

4. Mengadakan pelatihan dan pendidikan untuk pegawai. 

5. Menyediakan fasilitas, kesejahteraan dan gaji yang memuaskan. 

6. Melakukan rotasi jabatan. 

7. Memotivasi pegawai dengan memberikan penghargaan kepada pegawai 

yang berprestasi. 

8. Melakukan pemberhentian dan pensiun pegawai. 
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2.2. Pengertian dan Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.2.1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

  Menurut Stoner Manajemen adalah suatu proses dalam membuat perencanaan, 

pengorganisasian, mengendalikan dan memimpin segala macam usaha daripada anggota 

organisasi dan menggunakan segala sumber daya organisasi dalam mencapai 

sasaran/tujuan. 

Adapun pengertian manajemen sumber daya manusia menurut para ahli yaitu 

sebagai berikut : 

1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia dari Jurnal dengan alamat 

situs : www.humancapitaljournal.com yang di unduh pada tanggal 26 maret 

2016. 

2. Pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Flippo yang dikutip 

oleh Marwansyah (2014:3) menyatakan bahwa :  

“Proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas 

fungsi pengadaan, pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, integrasi, 

pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja agar tujuan-tujuan individu, 

organisasi, dan masyarakat dapat dicapai”. 

3. Menurut Marwansyah (2010:3) Manajemen Sumber Daya Manusia dapat 

diartikan sebagai pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi, 

yang dilakukan melalui fungsi – fungsi perencanaan sumber daya manusia, 

rekrutmen, dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan, 

dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, 

keselamatan dan kesehatan kerja, dan hubungan industrial. 

4. Menurut A.F. Stoner (2013) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu 

prosedur yang berkelanjutan, yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi 

atau perusahaan dengan orang – orang yang tepat untuk ditempatkan pada 

posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. 

 

 

 

http://www.humancapitaljournal.com/
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Dari beberapa definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan : 

1. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah suatu proses pengelolalan 

sumber daya manusia dalam suatu organisasi dengan memilih karyawan – 

karyawan yang berkualitas agar tercapainya tujuan suatu organisasi. 

2. Karyawan adalah pelaku suatu organisasi yang selalu berperan aktif dalam 

setiap aktifitas di dalam perusahaan. 

 

2.2.3. Fungsi – fungsi Manajerial dan Operasional Manajemen Sumber Daya  

Manusia 

  Menurut Malayu S.P, Hasibuan (2011:21) fungsi manajemen sumber daya 

manusia meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, 

pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan 

pemberhentian. 

1. Fungsi Manajerial 

a. Perencanaan 

Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efisien 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya suatu 

tujuan. 

b. Pengorganisasian  

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan 

dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi 

wewenang., integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi 

(organization chart).  

 

c. Pengarahan  

Pengarahan adalah kegiatan yang mengarahkan semua karyawan, agar 

mau bekerja sama dan efektif serta efisien dalam membantu tercapainya 

tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengarahan  tugasnya 

dengan baik. 

d. Pengendalian 
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Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar 

mentaati peraturan – peraturan perusahaan dan bekerja sesuai rencana.  

2. Fungsi Operasional 

a. Pengadaan 

Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, 

induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. 

b. Pengembangan  

Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, 

konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. 

c. Kompensasi  

Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung (direct) dan tidak 

langsung (indirect), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan 

jasa yang diberikan kepada perusahaan. 

d. Pengintegrasian  

Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan 

perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerjasama yang serasi 

dan saling menguntungkan. 

 

e. Pemeliharaan  

Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan 

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

pensiun. 

f. Kedisiplinan  

Kedisiplinan adalah fungsi MSDM yang terpenting dan kunci terwujudnya 

tujuan yang maksimal.  

g. Pemberhentian  

Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu 

perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, 

keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab – sebab 

lainnnya.  
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2.3.  Rekrutmen Karyawan 

2.3.1 Pengertian Rekrutmen Karyawan  

  Beberapa pengertian menurut para ahli sebagai berikut : 

1. Menurut Herman Sofyandi (2010:108) Rekrutmen adalah serangkaian kegiatan 

yang dimulai ketika sebuah perusahaan atau organisasi memerlukan tenaga kerja 

dan membuka lowongan sampai mendapatkan calon karyawan yang diinginkan 

sesuai dengan jabatan atau lowongan yang ada. 

2. Menurut Rivai (2009) Rekrutmen sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dimulai 

ketikan sebuah perusahaan memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan 

pekerjaan sampai mendapatkan calon yang diinginkan atau memenuhi kualifikasi 

sesuai dengan jabatan atau lowongan yang ada. 

3. Menurut Samsudin (2009:81) Rekrutmen adalah proses mendapatkan sejumlah 

calon tenaga kerja yang kualified untuk jabatan/pekerjaan tertentu dalam suatu 

organisasi atau perusahaan. 

 

 

2.3.2. Tujuan Rekrutmen Karyawan  

  Tujuan Rekrutmen menurut Henry Simamora yaitu untuk memikat sekumpulan 

besar pelamar kerja sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar 

untuk melakukan pemilihan terhadap calon-calon pekerja yang dianggap memenuhi 

standar kualifikasi organisasi dan tujuan pasca pengangkatan adalah penghasilan 

karyawan-karyawan yang merupakan pelaksana-pelaksana yang baik dan akan tetap 

bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu yang masuk akal. 

Manfaat rekrutmen karyawan adalah “The Right Man On The Right Place” 

dimana hal ini menjadi acuan bagi perusahaan dan para manager dalam menempatkan 

karyawan sesuai dengan keahliannya masing-masing 
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2.3.3. Proses Rekrutmen Karyawan  

Menurut Hasibuan (2013:40) dalam jurnal R. Supomo dan Eti Nurhayati, 2018, 

bahwa organisasi harus menentukan rekrutmen berdasarkan kebutuhan tenaga kerja, 

penarikan (rekrutmen), seleksi (selection), penempatan, orientasi 

Adapun menurut urutannya adalah sebagai berikut :  

1. Peramalan Kebutuhan Sumber Daya Manusia  

Faktor internal dan eksternal perusahaan meliputi sebagai berikut : 

a. Jumlah Produksi 

Jumlah produksi yang akan dihasilkan menentukan banyaknya karyawan 

yang dibutuhkan oleh perusahaan. Semakin banyak produksi yang akan 

dihasilkan, maka semakin banyak pula karyawan yang dibutuhkan. 

b. Ramalan-ramalan Usaha 

Hal ini meliputi perkiraan mengenai situasi perekonomian dan siklus usaha 

yang menyangkut ketidakpastian yang akan datang, baik jangka pendek 

maupun jangka panjang. 

c. Perluasan Perusahaan 

Perencanaan tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh rencana perluasan 

perusahaan pada masa yang akan datang. Jika perusahaan akan diperbesar, 

maka rekrutmen tenaga kerja akan semakin banyak pula. 

d. Perkambangan Teknologi 

Perkembangan teknologi juga akan mempengaruhi tenaga kerja yang 

dibutuhkan oleh perusahaan. Perusahaan yang mempergunakan alat-alat 

canggih, maka jumlah karyawan kerjanya sedikit. Hal ini yang harus 

diperhitungkan agar dikemudian hari tidak terjadi PHK. 

e. Pasaran Tenaga Kerja 

Masalah pasar tenaga kerja harus diperhatikan, karena jika penawaran 

lebih besar dari permintaan, maka tingkat upah akan cenderung rendah. 
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Perusahaan dalam hal ini harus menghitung mana yang paling 

menguntungkan dengan capital intensive, sehingga akan mempengaruhi 

kebijakan kebutuhan tenaga kerja. 

f. Perencanaan Karir Karyawan 

Kemungkinan di kemudian hari ikut mempengaruhi kebutuhan tenaga 

kerja. Jika promosi akan dilakukan di kemudian hari, calon karyawan yang 

dibutuhkan harus dengan spesifikasi yang lebih banyak. 

2. Mengidentifikasi Jabatan yang Kosong 

Rekrutmen dimulai saat sebelum adanya bidang pekerjaan baru di perusahaan, 

karyawan dipindahkan/dipromosikan ke posisi lain, mengajukan permintaan 

pengunduran diri, saat terjadi PHK, dan pensiun atau karyawan meninggal. 

Dengan melihat fenomena tersebut dan mencocokannya dengan perencanaan 

sumber daya manusia yang sudah tersusun, maka akan dapat diketahui jabatan 

yang sedang lowong. 

3. Mencari Informasi Jabatan melalui Analisis Jabatan 

Persyaratan jabatan harus dibuat secara hati-hati dan sejelas mungkin agar dalam 

penerapannya tidak ditemui banyak kekaburan yang menganggu proses 

selanjutnya. 

a. Memilih Metode Rekrutmen yang Paling Tepat 

Banyak metode rekrutmen yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam 

melakukan rekrutmen, seperti melalui iklan, employee referrals, walk-ins 

and write-ins, kementrian ketenagakerjaan, perusahaan pencari kerja, 

lembaga pendidikan, organisasi buruh, dan sebagainya. 

b. Memanggil Calon yang Memenuhi Persyaratan 

Memanggil calon yang memenuhi persyaratan jabatan, dalam hal ini 

perusahaan harus meneliti administrasi secara lengkap. Dan mereka 

kadang-kadang harus menyodorkan beberapa formulir bagi calon 

karyawan yang memenuhi persyaratan untuk di proses selanjutnya. 
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4. Menyeleksi Kandidat 

Pelaksanaan seleksi calon karyawan dapat dilakukan jika : 

a. Pelaksanaan tugas pada jabatn yang akan diisi memerlukan kebutuhan 

fisik dan psikis tertentu yang tidak dimiliki oleh setiap orang calon peserta. 

b. Ada lebih banyak kandidat yang tersedia dibandingkan jumlah jabatan 

yang diisi. 

 

 

5. Membuat Penawaran Kerja 

Setelah proses seleksi dianggap cukup dan petugas rekrutmen sudah dapat 

menentukan kandidat mana yang cocok untuk jabatan tertentu, selanjutnya yang 

perlu dipersiapkan adalah penawaran kerja. Dalam penawaran kerja ini perlu 

disiapkan perjanjian kerja, dan perkenalan lebih mendalam tentang ketentuan-

ketentuan di instansi/perusahaan. 

6. Mulai Bekerja 

Setelah perusahaan selesai melakukan rekrutmen, bukan berarti berhenti sampai 

disini meskipun kandidat telah dinyatakan lulus dan menerima penawaran kerja, 

ketika kandidat sudah menjadi karyawan, maka yang bersangkutan masih perlu 

dibantu agar dapat bekerja secara optimal dan bertahan dalam waktu sesuai yang 

diharapkan perusahaan. 
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2.3.4. Metode – metode penarikan karyawan 

a. Metode tertutup  

Penarikan yang hanya diberitahukan kepada karyawan atau orang – orang tertentu 

saja. Akibatnya, lamaran yang masuk relatif lebih sedikit sehingga kesempatan 

untuk mendapatkan karyawan yang baik cukup sulit. 

b. Metode terbuka  

Penarikan diberitahukan secara luas dengan iklan pada media masa, maupun 

media online, agar tersebar luas kepad masyarkat. Dengan metode ini diharapakan 

lamaran banyak masuk sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang 

berkualitas dan sesuai dengan yang diharapkan lebih besar. 
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2.4. Penelitian Terdahulu  

 

No 
Nama 

Peneliti 

Judul Jurnal Hasil Penilaian Sumber 

1. Alqoerlah 

Reza 

Fahlevi, 

2016 

Tinjauan Proses 

Rekrutmen Dan 

Seleksi Karyawan 

Pada PT. Bank 

Negara Indonesia 

(PERSERO) 

Cabang Padang. 

Masalah yang sering 

terjadi dalam proses 

rekrutmen tenaga kerja di 

kantor pusat PT. Bank 

Negara Indonesia 

(PERSERO) adalah 

kesulitan mendapatkan 

karyawan dari sumber 

internal, adanya tuntutan 

masyarakat sekitar 

lingkungan perusahaan 

yang ingin menjadi 

karyawan di PT. Bank 

Negara Indonesia tetapi 

tidak sesuai dengan 

persyaratan yang 

ditentukan oleh 

perusahaan. 

repo.polinp

dg.ac.id/14

32/1/Alqoer

lah_Reza_F

ahlevi_AB-

D3.pdf 

2. H. Sonny 

Hersona, 

2015 

Pengaruh 

Rekruitmen 

Sumber Daya 

Pertama, dari hasil 

rekapitulasi rekruitmen 

yang digunakan di PT. 

repository.u

npas.ac.id/2
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Manusia Terhadap 

Penempatan 

Karyawan Kerja 

Tetap Pada PT. 

Bina San Prima 

Karawang 

Bina San Prima diperoleh 

skor 363,3 yang artinya 

indicator-indikator yang 

mempengaruhi rekrutmen 

mendapatkan respon 

yang setuju, kecuali 

penyisihan pelamar-

pelamar yang tidak cocok 

dan pembuatan 

perkumpulan pelamar 

yang masih harus 

ditingkatkan. 

Kedua, dari hasil 

rekapitulasi mengenai 

penempatan karyawan 

diperoleh dengan skor 

379,3 yang artinya semua 

indicator-indikator 

menunjukan bahwa 

tingkat respon setuju dan 

sangat setuju penempatan 

karyawan di PT. Bina San 

Prima. 

8292/5/aria

na 

3. Erwin 

Nurhuda, 

2014 

Analisis 

Pelaksanaan 

Program 

Rekrutmen, 

Seleksi, 

Penempatan Kerja, 

Agar pelaksanaan seleksi 

dapat berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan 

perusahaan, diharapkan 

BPU Rosalia Indah 

benar-benar 

memperhatikan calon 

administrasi

bisnis.stude

ntjournal.ub

.ac.id/index.

php/jab/arti

cle/view/40

4 



22 

 

dan Pelatihan 

Karyawan 

pegawainya dengan 

memperhatikan kriteria 

calon bukan hanya dari 

sistem seleksi tetapi juga 

dengan penglaman dan 

sikap dari calon pegawai 

yang akan di seleksi 

perusahaan. 

4 Ghassani, 

Fajri Al, 

2016 

Tinjauan 

Pelaksanaan 

Rekrutmen 

Karyawan 

Matahari 

Departemen Store 

Bandung Indah 

Plaza Kota 

Bandung 

Proses rekrtumen di 

matahari departemen 

store tidak di lakukan 

secara rutin, rekrutmen di 

lakukan jika di rasa posisi 

di organisasi mengalami 

kekurangan tenaga kerja. 

Departemen personalia 

pun tidak hanya 

memberikan kesempatan 

karyawan eksternal saja 

melainkan departemen 

personaliapun 

memberikan kesempatan 

bagi karyawan internal 

untuk mengembangkan 

karir karyawannya. 

https://repos

itory.widyat

ama.ac.id/x

mlui/handle

/10364/559 

5 Pratiwi 

Risa 

Amelia, 

2015 

Tinjauan 

Pelaksanaa 

Rekrutmen 

Karyawan Di Bank 

Jabar Banten Kcp 

Proses pelaksanaan 

rekrutmen pada Bank 

Jabar Banten 

dilaksanakan sesuai 

dengan suatu prosedur 

https://repos

itory.widyat

ama.ac.id/x

mlui/bitstre

am/handle/

https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/10364/559
https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/10364/559
https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/10364/559
https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/10364/559
https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/10364/559
https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/5841
https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/5841
https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/5841
https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/5841
https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/5841
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Margaasih 

Kab.Bandung 

yang telah diterapkan 

oleh bank jabar Banten 

dan persayaratan pada 

saat proses rekrutmen 

123456789/

5841 

6 Legoh, 

Vatanen. 

2015 

Proses Rekrutmen 

Karyawan Pada 

PT.Pertamina 

Branch Marketing 

Jawa Barang Kota 

Bandung 

Proses pelaksanaan 

rekrutmen pada PT. 

Pertamina (Persero) tidak 

dilakukan secara rutin 

akan tetapi dilakukan atas 

dasar kebutuhan untuk 

mengisi lowongan 

formasi. PT. Pertamina 

sendiri melaksanakan 

proses rekrutmen sesuai 

prosedur yang sudah 

diatur yaitu diawali 

dengan penetapan 

lowongan jabatan, 

pembentukan tim 

rekrutmen dan tugas tim 

rekrutmen. 

https://repos

itory.widyat

ama.ac.id/x

mlui/bitstre

am/handle/

123456789/

6640 

7 A.M. 

Mokarrom 

Hossain 

Khan. 

2015 

Recruitment & 

Selection 

Procedure: A Case 

Study on Palmal 

Group 

(Bangladesh) 

This requires a sharp 

business focus from HR 

professionals and the 

delivery of high quality 

HR systems that are 

integrated into the 

organization strategy and 

operations. The study 

“Recruitment and 

http://dspac

e.unimap.e

du.my/dspa

ce/bitstrea

m/1234567

89/40669 

Volume 5, 

No. 2, June 

https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/5841
https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/5841
https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6640
https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6640
https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6640
https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6640
https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6640
https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6640
https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6640
http://dspace.unimap.edu.my/dspace/bitstream/123456789/40669
http://dspace.unimap.edu.my/dspace/bitstream/123456789/40669
http://dspace.unimap.edu.my/dspace/bitstream/123456789/40669
http://dspace.unimap.edu.my/dspace/bitstream/123456789/40669
http://dspace.unimap.edu.my/dspace/bitstream/123456789/40669
http://dspace.unimap.edu.my/dspace/bitstream/123456789/40669
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Selection Procedure of 

Palmal Group of 

Industries” under HR 

revealed that employees 

are the most valuable 

resources for the progress 

of the organization. 

 

2015 [239-

254]  

 

8 Derek S. 

Chapman. 

2016 

The Use of 

Technologies in the 

Recruiting, 

Screening, and 

Selection Processes 

for Job Candidates 

(Canada) 

This snapshot of the 

current state of 

affairs with 

respect 

totechnology use i

n recruiting and s

election in North

America reveals t

hat while 

technology use 

is becomingmore 

prevalent in 

organizations 

(particularly for 

mid-

levelstaffing), 

most 

organizations rely 

on a mix of 

traditionalmethod

s and technology 

https://www

.academia.e

du/1860342

8 

Internationa

l Journal of 

selection 

and 

assessment 

volume 11 

number 2/3 

june/Septe

mber 2016 

https://www.academia.edu/18603428
https://www.academia.edu/18603428
https://www.academia.edu/18603428
https://www.academia.edu/18603428
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solutions in their 

daily activities 

9 Christoper 

J. 

Collins.20

15 

The Effects Of 

Recruitment 

Message 

Specificity On 

Applicant 

Attraction To 

Organizations 

(New York) 

We used marketing 

theory to extend 

prior recruitment 

research by 

exploring the 

influence of 

recruitment 

message 

specificity on 

applicant 

attraction to 

organizations. 

Based on the 

elaboration 

likelihood model, 

we explored 

whether exposure 

to explicit 

recruitment 

information 

would produce 

more favorable 

applicant 

perceptions and 

reactions. 

https://digit

alcommons.

ilr.cornell.e

du/cgi/view

content.cgi?

article=104

6&context=

articles 

Journal of 

Business 

and 

Psychology, 

Vol. 19, No. 

3, Spring 

2015 

 

Gambar 2.2. Penelitian Jurnal Terdahulu 

 

https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1046&context=articles
https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1046&context=articles
https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1046&context=articles
https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1046&context=articles
https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1046&context=articles
https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1046&context=articles
https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1046&context=articles
https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1046&context=articles
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2.5. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran 
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Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia menurut Nawawi (2014:44), 

Sumber Daya Manusia adalah orang yang bekerja dan berfungsi sebagai aset 

organisasi/perusahaan yang dapat dihitung jumlahnya (kuantitatif), dan Sumber Daya 

Manusia merupakan potensi yang menjadi penggerak organisasi. Dari pengertian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia adalah aset terpenting di sebuah 

organisasi yang membantu organisasi untuk beroperasi dan mencapai tujuan, tentunya 

perlu ada perhatian khusus agar menyatukan visi individu dengan visi perusahaan. 

Dalam fungsi manajerial salah satunya adalah pengorganisasian, yaitu seperti 

yang telah di utarakan di atas, Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengeorganisasi 

semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi 

wewenang, intergrasi dan koordinasi dalam bagan organisasi (organization chart). 

Masalah-masalah tentunya akan sering dijumpai pada organisasi, ketidak nyamanan 

karyawan, rasa ingin meninggalkan perusahan dari karyawan, belum lagi gesekan-

gesekan antar karyawan yang dapat berujung konflik tidak menguntungkan untuk 

perusahaan. 

Rekruitment merupakan hal yang sangat penting untuk keberlangsungan suatu 

perusahaan, recruitment yang bagus dalam menyaring semua calon karyawan akan 

menghasilkan seorang pekerja yang handal yang akan sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan tersebut, dalam hal ini recruitment juga menjadi cara oleh suatu perusahaan 

untuk berkembang lebih baik dan bahkan bisa menghasilkan inovasi-inovasi yang terbaru. 

Menurut (Nurmansyah, 2011:71) yang mendefinisikan rekrutmen sebagai 

kegiatan untuk mendapatkan tenaga kerja baru untuk mengisi lowongan-lowongan 

jabatan yang ada pada unit-unit dalam perusahaan. 
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Rekrutmen pada hakikat nya merupakan proses menentukan dan menarik pelamar 

yang mampu untuk bekerja dalam suatu perusahan (Rivai &Sagala, 2014:148). 

Di simpulkan bahwa setiap proses rekrutmen ada beberapa kendala yang mungkin 

saja didapatkan oleh perusahaan, beberapa kendala itulah yang nantinya berusaha 

diantisipasi oleh perusahaan. Supaya perusahaan bisa menyaring semua calon karyawan 

dan menghasilkan seorang karwayan yang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan. 

 


