
 
 

 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen 

Manajemen diperlukan untuk menunjang keberhasilan dan 

kelancaran suatu perusahaan. Bagaimanapun sederhana atau 

kompleksnya suatu perusahaan, tanpa adanya manajemen yang efektif 

dan efisien akan sulit untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara 

optimal. 

Tujuan yang paling penting dari manajemen adalah 

memperoleh dan menempatkan orang-orang yang berkualitas sesuai 

dengan keahliannya, sehingga dicapai “the right man in the right 

place” yang merupakan salah satu syarat pokok didalam perusahaan 

untuk mencapai keberhasilan. Jadi jelas manajemen sumber daya 

manusia menitik beratkan pada soal kepegawaian atau personalia 

dalam suatu organisasi tertentu, dengan kata lain bahwa sumber daya 

manusia membahas masalah personalia yang berkaitan dengan 

perusahaan sehingga dapat dicapai efektifitas dan efisiensi 

pemanfaatan tenaga kerja sebagai sumber daya yang terbatas. 

Pengertian manajemen banyak dikemukakan oleh para ahli 

dengan berbagai definisi yang mempunyai ragam yang berbeda. Hal 

ini disebabkan karena manajemen merupakan cabang dari ilmu sosial, 

sehingga batasan yang diberikan sangat tergantung pada sudut 

pandang pada pembuat definisi tersebut. 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

Kata manajemen di ambil dari kata bahasa inggris yaitu 

“manage” yang berarti mengurus, mengelola, mengendalikan, 

mengusahakan, memimpin. 

Menurut Andrew F. Sikula yang dikutip oleh Drs. H. Maluyu S.P. 

hasibuan (2007 : 2) adalah 



 
 

 

 
 

“Manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-

aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, 

penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan 

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap 

organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan 

berbagai sumber daya yang dimilki oleh perusahaan 

sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara 

efisien”. 

Sedangkan pengertian lain menurut Marithot Tua Efendi 

Hariandja dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia 

(2005:2), menyatakan bahwa: 

“Manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, 

pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, 

pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar 

tercapai tujuan organisasi, dan masyarakat.” 

Herman Sofyandi S.E. (2010:7), menyatakan: 

“Manajemen sebagai ilmu dan seni untuk mencapai suatu 

tujuan dengan melibatkan kegiatan orang-orang, artinya 

tujuan dapat dicapai bila dilakukan oleh orang-orang yang 

bekerja sama.” 

Dari definisi di atas, maka penulis menyimpulkan  bahwa 

manajemen merupakan koordinasi semua sumber daya melalui proses 

perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan 

dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih 

dahulu. 

 

2.2 Manajemen Sumber Daya Manusia  

Sumber Daya Manusia merupakan asset perusahaan yang 

merupakan faktor sentral bagi setiap perusahaan. Perusahaan didirikan 

berdasarkan visi untuk kepentingan manusia, dan dalam pelaksanaan 

misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Oleh karena itu sumber 

daya manusia merupakan kunci strategis dalam semua kegiatan 

lembaga atau perusahaan.  

Dalam kenyataannya rencana sumber daya manusia 

dikembangkan secara terpisah. Rencana sumber daya manusia 



 
 

 

 
 

umumnya dipersiapkan dan dipertimbangkan secara terpisah dari 

keseluruhan strategi bisnis. Padahal faktor yang menentukan 

keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan adalah sumber daya 

manusianya. 

Peran manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi 

suatu organisasi, sebesar atau sekecil apapun organisasi tersebut. 

Sumber daya manusia yang baik mampu memberikan keunggulan 

bersaing dalam organisasi. Pengelolaan sumber daya yang tepat 

diharapkan mampu membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. 

Untuk memenuhi akan sumber daya manusia bagi suatu organisasi, 

maka organisasi atau perusahaan harus mempunyai bagian yang 

mampu memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia tersebut dan 

memelihara sumber daya manusia tersebut agar dapat mencapai tujuan 

perusahaan. 

2.2.1 Pengertian  Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu 

perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan 

pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas 

jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja 

dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

Manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan pula 

sebagai suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada 

pada individu (pegawai). Pengelolaan dan pendayagunaan tersebut 

dikembangkan secara maksimal di dalam dunia kerja untuk mencapai 

tujuan organisasi dan pengembangan individu pegawai. 

 

 

 

Berikut ini adalah pengertian  Manajemen Sumber Daya 

Manusia menurut T. Hani Handoko yang dikutip oleh Hj. Ike 

Kusdyah Rachmawati dalam bukunya Manajemen Sumber Daya 

Manusia (2008:3), menyatakan : 



 
 

 

 
 

“Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan  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.” 

Dalam bukunya yang berjudul Manajemen Rekrutmen & 

Training Herman Sofyandi S.E. (2010:1), menyatakan : 

“Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan salah satu 

bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengendalian. Dan proses ini terdapat dalam fungsi-fungsi: 

produksi, pemasaran, keuangan maupun kepegawaian.” 

Mengenai pengertian manajemen Sumber Daya Manusia 

diatas dapat disimpulkan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia 

dibutuhkan oleh organisasi untuk mewujudkan sasaran organisasi. 

Sasaran ini dapat diperoleh dengan adanya suatu sistem rancangan 

dan praktek untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi dari orang 

yang bekerja pada organisasi. 

2.2.2 Tujuan Manajaemen Sumber Daya Manusia 

Tiap organisasi, termasuk perusahaan, menentukan tujuan-

tujuan tertentu yang ingin mereka capai dalam memanajemini setiap 

sumber dayanya termasuk sumber daya manusia. Tujuan manajemen 

sumber daya manusia secara tepat sangatlah sulit untuk dirumuskan 

karena sifatnya bervariasi dan tergantung pada penahapan 

perkembangan yang terjadi pada masing-masing organisasi. 

Menurut Cushway (dalam Irianto, 2001), yang dikutip oleh 

Dr. Edy Sutrisno, M.Si dalam bukunya Manajemen Sumber Daya 

Manusia (2011:7-8), tujuan manajemen sumber daya manusia 

meliputi: 

1. Memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan 

sumber daya manusia untuk memastikan bahwa organisasi 

memiliki pekerja yang bermotivasi dan berkinerja yang tinggi, 



 
 

 

 
 

memiliki pekerja yang selalu siap mengatasi perubahan dan 

memenuhi kewajiban pekerjaan secara legal. 

2. Mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan 

prosedur sumber daya manusia yang memungkinkan organisasi 

mampu mencapai tujuannya. 

3. Membantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi 

dan strategi, khususnya yang berkaitan dengan implikasi sumber 

daya manusia. 

4. Memberi dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer 

mencapai tujuannya. 

5. Menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan 

antar pekerja untuk meyakinkan bahwa mereka tidak 

menghambat organisasi dalam mencapai tujuannya. 

6. Menyediakan media komunikasi antara pekerja dan manajemen 

organisasi. 

7. Bertindak sebagai pemelihara standar organisasional dan nilai 

dalam manajemen sumber daya manusia. 

Sementara itu, menurut Schuler et al. (dalam Irianto, 2001) 

yang dikutip oleh Dr. Edy Sutrisno, M.Si, dalam bukunya 

Manajemen Sumber Daya Manusia (2011:8), setidaknya manajemen 

sumber daya manusia memiliki tiga tujuan utama yaitu: 

1. Memperbaiaki tingkat produktivitas. 

2. Memperbaiki kualitas kehidupan kerja. 

3. Meyakinkan organisasi telah memenuhi aspek-aspek legal. 

Dari beberapa sumber diatas penulis dapat menyimpulkan 

bahwa Tujuan Sumber Daya Manusia penting bagi setiap perusahaan 

seperti yang sudah disebutkan diatas, dapat memperbaiki tingkat 

produktivitas dan memperbaiki kualitas kehidupan kerja sehingga  

dapat membantu dalam pengembangan strategi khususnya yang 

berkaitan dengan  sumber daya manusia. 

2.2.3 Peranan Manajemen Sumber Daya Manusia 



 
 

 

 
 

Manajemen Sumber Daya Manusia mengatur dan menetapkan 

program kepegawaian yang mencakup masalah-masalah sebagai 

berikut: 

1. Menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja 

yang efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan 

job description, job specification, job requirement, dan job 

evaluation. 

2. Menetapkan penarikan, sleksi, dan penempatan karyawan 

berdasarkan asas the right man in the right place and the right 

man in the right job. 

3. Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, 

dan pemberhentian. 

4. Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia 

pada masa yang akan datang. 

5. Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan 

perkembangan perusahaan pada khususnya. 

6. Memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan 

kebijaksanaan pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan 

sejenis. 

7. Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan perusahaan 

pada khususnya. 

8. Melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi 

karyawan. 

9. Mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal. 

10. Mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangonnya. 

Peranan manajemen sumber daya manusia diakui sangat 

menentukan bagi terwujudnya tujuan, tetapi untuk memimpin unsur 

manusia ini sangat sulit dan rumit. 

2.2.4 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Sudah merupakan tugas manajemen sumber daya manusia 

untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu 

satuan sumber daya manusia yang merasa puas dan memuaskan. 



 
 

 

 
 

Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen 

umum yang memfokuskan diri pada sumber daya manusia. Adapun 

fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia:  

1. Fungsi Manajerial 

a) Perencanaan (Planning) 

Perencanaan adalah merencanakan tujuan dan standar, 

menetapkan sistem dan prosedur, menetapkan rencana atau 

proyeksi masa depan. 

b) Pengorganisasian (Organization) 

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasikan 

semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, 

hubungan kerja, delegasi, wewenang, integrasi, dan koordinasi 

dalam bagan organisasi. 

c) Pengarahan (Directing) 

Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, 

agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien 

dan membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan 

masyarakat. 

d) Pengendalian (Controlling) 

Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua 

karyawan, agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan 

bekerja sesuai dengan rencana. Apabila terdapat 

penyimpangan atau kesalahan, diadakan tindakan perbaikan 

atau penyempurnaan rencana. 

2. Fungsi Oprasional 

a) Pengadaan Tenaga Kerja (Procurement) 

Fungsi ini bertujuan untuk menentukan berapa jumlah serta 

jenis tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk 

menjalankan aktivitas perusahaan. Pengadaan sumber daya 

manusia yang berkaitan dengan seleksi serta penempatan 

tenaga kerja harus berpedoman pada tugas-tugas yang telah 

diuraikan pada rancangan pekerjaan. 



 
 

 

 
 

b) Pengembangan (Development) 

Dengan tersedianya tenaga kerja yang dibutuhkan, maka 

tenaga kerja tersebut harus dikembangkan untuk mencapai 

suatu kondisi yang sesuai dengan tugas-tugas yang dilakukan 

atau diterapkan dalam perusahaan. 

c) Kompensasi (Compensation) 

Kompensasi berhubungan dengan memberi penghargaan atau 

tindakan yang adil dan layak oleh perusahaan kepada para 

pegawainya yang disesuaikan dengan sumbangan atau 

kontribusi mereka pada perusahaan. 

d) Pengintegrasian (Integration) 

Pengintegrasian merupakan kegiatan untuk mempersatukan 

kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tercipta 

kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan. 

e) Pemeliharaan (maintenance) 

Pemeliharaan merupakan kegiatan untuk memelihara atau 

meningkatkan kondisi fisik, mental dan loyalitas karyawan. 

 

 

 

1.3 Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja (performance appraisal) pada dasarnya 

merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara 

efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih 

baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Penilaian 

kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan 

organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat 

diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja karyawan. 

Penilaian kinerja karyawan dapat juga digunakan untuk 

mengetahui prilaku dan hasil yang dicapai seorang karyawan. Prilaku 

karyawan dapat dicerminkan oleh kehadiran, pengetahuan tentang 



 
 

 

 
 

pekerjaan, komunikasi yang dibina karyawan, kepemimpinan, dan 

kemampuan membuat perencanaan. 

2.3.1 Pengertian Penilaian Kinerja Karyawan 

Dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya 

Manusia Dr. A. A. Anwar Prabu Mangkunegara, Drs., M.Si., Psi. 

(2008:08), menyatakan: 

“Istilah kinerja berasal dari kata Job Performance atau 

Actual Performance (prestasi kerja atau prestasi 

sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Pengertian 

kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya.”  

Menurut Veizal Rivai (2004:309), mengemukakan Penilaian 

Kinerja adalah: 

“merupakan prilaku yang nyata yang ditampilkan setiap 

orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan 

sesuai dengan perannya dalam perusahaan.” 

Berdasarkan pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa penilaian kinerja karyawan merupakan tahapan untuk 

membandingkan pencapaian kinerja dengan rencana kinerja yang 

telah disepakati dalam suatu siklus Sistem Manajemen Kinerja yang 

telah ditetapkan. 

2.3.2 Ruang Lingkup Penilaian Kinerja 

Secara singkat dapat disimpulkan ruang lingkup penilaian 

kinerja menurut Malayu S.P Hasibuan (2007:88), mencangkup what, 

why, where, when, who,dan how yang biasa disingkat dengan 5W + 

1H. 

a) what (apa) yang dinilai 

Yaitu perilaku dan prestasi kerja karyawan seperti kesetiaan, 

kejujuran, kerja sama,   kepemimpinan, loyalitas, pekerjaan saat 

sekarang, potensi akan datang, sifat, dan hasil kerjanya. 

b) Why (kenapa) dinilai 



 
 

 

 
 

Dinilai karena : 

1. Untuk menambah tingkat kepuasan para karyawan 

dengan memberikan pengakuan terhadap prestasi 

kerjanya. 

2. Untuk membantu kemungkinan pengembangan personil 

bersangkutan. 

3. Untuk memelihara potensi kerja. 

4. Untuk mengukur prestasi kerja para karyawan. 

5. Untuk mengukur kemampuan dan kecakapan karyawan. 

6. Untuk mengumpulkan data guna menetapkan program 

kepegawaian selanjutnya. 

c) Where (dimana ) penilaian dilakukan  

Waktu penilaian dilakuakan di dalam pekerjaan dan luar 

pekerjaan. 

1. Di dalam pekerjaan (on the job performance) secara 

formal. 

2. Di luar pekerjaan (off  the  job performance) baik secara 

formal ataupun informal.  

 

 

 

d) When (kapan) penilaian dilakukan 

Waktu penilaian dilakuakan di dalam pekerjaan dan luar 

pekerjaan. 

1. Formal: penilaian yang dilakukan secara periodik. 

2. Informal: penilaian yang dilakukan terus-menerus. 

e) Who (siapa) yang akan dinilai 

Yaitu semua tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di 

perusahaan. Sedangkan yang menilai (appraiser) atasan 

langsungnya, atasan dari atasan langsung, dan suatu tim yang 

dibentuk di perusahaan itu. 

f) How (bagaimana) menilainya 



 
 

 

 
 

Metode penilaian apa yang digunakan dan problem apa yang 

dihadapi oleh penilai (appraiser) dalam melakukan penilaian. 

2.3.3 Metode penilaian kinerja karyawan 

Metode penilaian kinerja menurut Soekidjo Notoatmodjo 

(2003:145-149), dibagi menjadi 2, yaitu: 

1. Metode penilaian prestasi kerja berorientasi waktu lalu 

Metode ini artinya prestasi kerja seorang karyawan itu dinilai 

berdasarkan hasil yang telah dicapai oleh karyawan selama ini. 

Teknik-teknik penilaian ini antara lain: 

a) Ratig Scale 

Dalam hal ini penilai melakukan subjektif terhadap prestasi 

kerja karyawan dengan skala tertentu dari yang terendah 

sampai dengan tertinggi. Penilai memberikan tanda pada skala 

yang sudah ada tersebut dengan cara membandingkan antara 

hasil pekerjaan karyawan dengan kriteria yang telah ditentukan 

tersebut berdasarkan justifikasi penilai yang bersangkutan. 

 

 

 

b) Checklist 

Dalam metode ini penilai hanya memilih pernyataan-

pernyataan yang sudah tersedia, yang menggambarkan prestasi 

kerja dan karakteristik-karakteristik karyawan (yang dinilai). 

c) Metode Peristiwa Kritis 

Metode penilaian ini didasarkan kepada catatan-catatan dari 

pimpinan atau penilai karyawan yang bersangkutan. Pimpinan 

membuat catatan-catatan tentang pekerjaan atau tugas-tugas 

dari karyawan yang akan dinilai. 

d) Metode Peninjauan Lapangan 



 
 

 

 
 

Metode penilaian dilakukan dengan cara para penilai atau 

pimpinan melakukan terjun langsung ke lapangan untuk 

menilai prestasi kerja karyawan. 

e) Tes Prestasi Kerja 

Metode ini dilakukan dengan mengadakan tes tertulis kepada 

karyawan yang akan dinilai. 

2. Metode penilaian prestasi kerja berorientasi waktu yang akan 

datang 

Metode ini memusatkan prestasi kerja karyawan saat ini serta 

penetapan sasaran prestasi kerja di masa yang akan datang. 

Teknik-teknik ini antara lain sebagai berikut: 

a) Penilaian Diri (Self Appraissals) 

Metode ini menekankan bahwa penilaian prestasi kerja 

karyawan dinilai oleh karyawan itu sendiri. Tujuannya adalah 

untuk mengembangkan diri karyawan dalam rangka 

pengembangan organisasi. 

b) Pendekatan Management by Objective (MBO) 

Metode penilaian ini ditentukan bersama-sama antara penilai 

atau pimpinan dengan karyawan yang akan dinilai. Mereka 

bersama-sama menentukan tujuan dan sasaran pelaksanaan 

kerja di waktu yang akan datang. 

 

c) Penilaian Psikologis  

Metode penilaian dilakukan dengan mengadakan wawancara 

mendalam, diskusi atau tes-tes psikologi terhadap karyawan 

yang akan dinilai. Aspek-aspek yang dinilai antara lain: 

intelektual, emosi, motivasi, dan sebagainya. 

d) Teknik Pusat Penilaian 

Di dalam suatu organisasi yang sudah maju, terdapat suatu 

pusat penilaian karyawan. Pusat ini mengembangkan sistem 

penilaian baku yang digunakan untuk menilai para 

karyawannya. 



 
 

 

 
 

2.3.4 Tujuan Penilaian Kinerja 

Tujuan penilaian kinerja adalah untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kinerja karyawan dalam memenuhi tugas dan tanggung 

jawab yang telah diberikan kepadanya. 

Menurut Efendi Hariandja (2005:195) dalam bukunya yang 

berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia, tujuan-tujuan 

pelaksanaan penilaian kinerja karyawan adalah: 

1. Mempunyai atau memberi pengaruh sebagai pemberi motivasi. 

2. Merangsang peningkatan dan pengembangan rasa tanggung 

jawab. 

3. Menumbuhkan rasa ketergantungan kepada perusahaan. 

4. Meningkatkan produktifitas karyawan apabila mereka tahu 

maksud dan tujuan penilaian yang dilaksanakan. 

5. Meningkatkan pengertian antara atasan dan bawahan. 

6. Dimaksudkan untuk menaikan gaji dan memberi promosi. 

7. Mengantisipasi kebutuhan akan pelatihan dan pengembangan 

karyawan. 

8. Mengevaluasi efektifitas dan keputusan sleksi dan penempatan 

karyawan. 

9. Perencanaan sumber daya manusia. 

10. Menghindari pilih kasih manajer terhadap karyawan. 

11. Mengukur sejauh mana peningkatan yang dicapai oleh setiap 

karyawan dari waktu ke waktu dengan cara membandingkan 

penilaiaan prestasi sebelumnya dan sekarang. 

12. Mengukur keberhasilan kepemimpinan seseorang. 

 

 

 

 

 

 


