
BAB II 
BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Pengertian Manajemen 
Pada dasarnya kemampuan manusia itu terbatas (fisik, 

pengetahuan, waktu, dan perhatian) sedangakan kebutuhannya tidak 

terbatas. Usaha untuk memenuhi kebutuhan dan terbatasnya kemampuan 

dalam melakukan pekerjaan mendorong manusia membagi pekerjaan, 

tugas, dan tanggung jawab. Dengan begitu manusia harus dapat 

mengatur hingga tujuannya dapat tercapai. Proses mengatur dapat 

dikatakan sebagai proses manajemen. 

Berikut ada beberapa macam pengertian  yang dikemukakan oleh 

para ahli, diantaranya adalah:  

Menurut Hasibuan (2001:2) : 

“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses 
pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber 
lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan 
tertentu”. 
 
Menurut Buchari (2004:2) : 

“Manajemen adalah suatu upaya seseorang pimpinan dengan 
satu kewenangan tertentu untuk mewujudkan sesuatu tujuan 
tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber yang ada dan 
yang sudah dikuasai pemimpinan itu, terutama sumber daya 
manusia yang berada di bawah kekuasaannya”. 
 

2.2 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia  
Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan 

organisasi, karena manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu 

terwujudnya tujuan organisasi. Tujuan perusahaan tidak mungkin terwujud 

tanpa peranan aktif karyawan. Mengatur karyawan adalah sulit dan 

kompleks, karena mereka mempunyai pikiran, perasaan, status keinginan 



dan latar belakang yang heterogen memfokuskan pembahasannya 

mengenai pengaturan peranan manusia dalam mewujudkan tujuan yang 

optimal. Manajemen sumber daya manusia mengatur tenaga kerja 

manusia sedemikian rupa sehingga terwujud tujuan perusahaan, 

kepuasan konsumen dan masyarakat. 

Agar pengertian manajemen sumber daya manusia ini lebih jelas, di 

bawah ini, dirumuskan definisi yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu: 

Menurut Hasibuan (2001:10) : 

“Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni 
mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan 
efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan 
dan masyarakat”. 
 
Menurut Prabu Mangkunegara (2004:4) : 

“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”. 
 

2.3 Fungsi-Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 
Berikut penjelasan mengenai fungsi-fungsi manajemen sumber 

daya manusia menurut Siagian (2000:41)adalah: 
1. Perencanaan Sumber Daya Manusia 

Perencanaan sumber daya manusia adalah langkah-langkah tertentu yang 

diambil manajemen guna lebih menjamin bahwa bagi organisasi tersedia 

tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan dan 

pekerjaan yang pada waktu yang tepat pula. Semuanya dalam rangka 

pencapaian tujuan dan berbagi sasaran yang telah dan akan ditetapkan. 

2. Analisis dan Rancangan Bangun Pekerjaan 
Analisis dan rancang bangun pekerjaan adalah usaha yang sistematik dalam 

mengumpulkan, menilai dan mengorganisasikan semua jenis pekerjaan yang 

terdapat dalam suatu organisasi dan menghubungkan manusia sebagai 

pekerja dengan organisasi. 

3. Rekrutmen Tenaga Kerja 



Rekrutmen tenaga kerja adalah proses mencari, menemukan dan menarik 

para pelamar yang berkualitas untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. 

4. Seleksi pegawai 
Seleksi pegawai adalah salah satu bagian yang teramat penting dalam 

keseluruhan proses manajemen sumber daya manusia, dimana dalam 

organisasi tersebut terdapat sekelompok pegawai yang memenuhi tuntutan 

organisasi atau tidak sangat tergantung pada cermat tindaknya proses 

seleksi. 

5. Penempatan pegawai 

Penempatan pegawai merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya 

manusia dimana pegawai ditimpatkan agar menjadi pekerja yang produktif, 

sekaligus memberikan kesan bahwa organisasi akan berusaha memenuhi 

kepentingan pegawai. 

6. Pengembangan sumber daya manusia 
Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu fungsi sumber 

daya manusia artinya bagaimana pengembangan tersebut dilakukan, melalui 

penggunakan teknik yang bagaimana, maksudnya dalam menghadapi 

tuntutan tugas sekarang maupun tututan dan tantangan tugas masa depan, 

pengembangan sumber daya manusia merupakan keharusan mutlak. 

7. Perencanaan karir 
Perencanaan karir adalah suatu perencanaan seorang karyawan dari mulai 

bekerja setelah penempatan dalam organisasi, yang akan terus untuk 

organisasi tersebut selama masa aktif sampai ia memasuki usia pensiun. 

8. Penilaian prestasi kerja 
Penilaian presentasi kerja merupakan penilaian rasional mengenai kekayaan 

seorang pegawai yang diterapkan secara objektif dilihat dari dua 

kepentingan, yaitu kepentingan pegawai dan kepentingan organisasi. 

9. Sistem imbalan  
Sistem imbalan adalah sistem yang mampu menjamin keputusan para 

anggota organisasi yang pada gilirannya memungkinkan organisasi 

memeperoleh,memelihara dan mempekerjakan sejumlah orang dengan 

berbagai sikap dan perilaku positif bekerja dengan produktif bagi kepentingan 

organisasi. 

10. Pemeliharaan hubungan dengan karyawan 



Anatar lain menyangkut motivasi dan keputusan kerja,penanggulangan stres, 

konseling dan penganaan sanksi disipliner, sistem komunikasi, perubahan 

dan pengembangan organisasi serta peningkatan mutu hidup kekaryaan para 

pekerja. 

11. Peliharaan hubungan industrial 
Pemeliharaan hubungan industrial adalah salah satu segi hubungan antara 

organisasi dengan para anggotanya dalam rangka keseluruhan proses 

manajemen sumber daya manusia yang berkisar pada pemikiran pada 

pemikiran bahwa hubungan yang serasi dan harmonis antara manajemen 

dengan para pekerja yang terdapat dalam organisasi mutlak perlu 

ditumbuhkan,dijaga dan dipelihara demi kepentingan semua pihak yang telah 

mempertaruhkan kepentingan dalam organisasi. 

12. Audit kepegawaian 
Audit kepegawaian adalah salah satu fungsi sumber daya mamusia yang 

berfungsi meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan tugas dan berbagai 

kebijaksanaan. 

 
Menurut Herman Sofyandi (2005 :90) bahwa: 

“Job analysis (analisis jabatan) diartikan sebagai suatau penentuan 
dan isi suatu jabatan yang maliputi tugas, tanggung jawab, dan 
hubungan dengan jabatan lain dalam organisasi,serta persyratan 
yang dibutuhkan agar seseorang mampu melaksanakan tugas-tugas 
dalam jabatan yang dijalankannya dengan baik. 
 
Melalui analisis jabatan akan diperoleh berharga ukuran yang merupakan 

dasar bagi kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi manajemen sumber daya 

manusia lainya. 

Berbagai bentuk hasil analysis jabatan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Deskripsi Jabatan (job description) 

Diartikan sebagai suatu singkat yang ditulis secara cermat mengenai tugas, 

kewjiban, tanggung jawab dan suatu jabatan tertentu. 

2. Spesifikasi Jabatan (job specification) 

Merupakan suatu pernyataan mengenai kualitas minimal seorang karyawan 

untuk menduduki suatu jabatan tertentu. 

3. Klasifikasi Jabatan (job classification) 



Merupakan pengelompokkan dari jabatan-jabatan berdasarkan basis tertentu. 

Basis pengelompokkan tersebut terdiri dari dua macam, yaitu: 

- Pengelompokkan berdasarkan tugas. 

- Pengelompokkan berdasarkan peringkat/ kepangkatannya. 

 

 

 

 

 

2.4 Perekrutan Tenaga Kerja 
2.4.1 Pengertian Perekrutan (Recruitment) 

Menurut MarihotTua Effendi Hariadja (2002;97) : 

“Perekrutan diartikan sebagai upaya pencarian sejumlah calon 
karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu 
sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang 
yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang 
ada.” 
 

Menurut Marwansyah Mukaram (2000:49), perekrutan adalah : 
1. Proses menarik orang-orang atau pelamar yang mempunyai minat dan 

kualifikasi yang tepat untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu. 

2. Proses mencari dan mendorong calon pekerja untuk melamar pekerjaan 

dalam organisasi. 

3. Proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mendapatkan tambahan 

pekerjaan. 

 
Perekrutan menjadi salah satu kegiatan yang sangat penting dalam 

manajemen sumber daya manusia sebagai awal dari kegiatan untuk 

mendapatkan pegawai yang tepat untuk mengisi jabatan yang kosong, hal 

ini menjadi sangat penting, khususnya ketika permintaan sumber daya 

manusia terbatas, dimana hanya sedikit jumlah pegawai yang tersedia 

sedangkan banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja tersebut, 

sehingga perusahaan-perusahaan dengan sendirinya bersaing untuk 

menarik calon pegawai yang terbatas dari calon yang ada. 



 

2.4.2 Langkah-langkah dan Metode Perekrutan (Recruitment) 
 Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses perekrutan 

(recruitment) diantaranya adalah : 
1. Penentuan Jabatan Kosong 

Perekrutan dilakukan bilamana ada jabatan yang kosong atau dimulai 

dengan analisis mengenai apakah ada jabatan yang kosong yang harus diisi 

oleh pegawai baru. Kekosongan ini bisa terjadi akibat adanya pegawai yang 

mengundurkan diri, pensiun, meninggal dunia dan adanya ekspansi yang 

dilakukan perusahaan, yang sebelumnya telah ditentukan dalam 

perencanaan sumber daya manusia. Oleh karena itu, perencanaan sumber 

daya manusia merupakan satu kegiatan manusia yang paling penting. Tetapi, 

karena perekrutan memerlukan biaya dan perubahan-perubahan bisa terjadi 

lebih cepat daripada yang sudah direncanakan, maka sebelum melakukan 

perekrutan ada baiknya perusahaan meneliti kembali kebutuhan perusahaan 

dengan menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan, 

sehingga rekruitment (khususnya dari luar perusahaan) mungkin tidak perlu 

dilakukan. Seperti melakukan reorganisasi (reorganize work), kemungkinan 

kerja lembur (overtime), mekanisasi pekerjaan (mechanise the work), metode 

kerja yang fleksibel (stagger the hour) dan kontrak kerja (sub contract the 

work). Di samping itu, perekrutan harus meminta informasi daripada manajer 

operasi sekiranya ada kebutuhan pegawai yang mendesak. Beberapa faktor 

yang mempengaruhi kekosongan jabatan, yaitu perencanaan sumber daya 

manusia dan permintaan manajer. 

2. Penentuan Persyaratan Jabatan 
Persyaratan jabatan merupakan kriteria atau ciri-ciri yang dapat meliputi 

keahlian, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang diperlukan untuk 

melakukan pekerjaan. Persyaratan jabatan ini tentu saja harus ditentukan 

sebab hal itu akan membantu mengidentifikasi pegawai yang dibutuhkan 

yang berkaitan dengan siapa yang dibutuhkan dan di mana mereka berada. 

Persyaratan jabatan ini harus dianalisis dari informasi analisis jabatan, yaitu 

job description, job specification dan juga melalui masukan dari manajer 

terkait. Oleh karena itu, agar perusahaan harus memiliki sistem informasi 



sumber daya manusia yang baik yang di dalamnya meliputi informasi analisis 

jabatan. 

3. Penentuan Sumber dan Metode Perekrutan 
Langkah terakhir adalah menentukan sumber dan metode perekrutan yang 

paling efektif dan tentu saja efisien. Efektif berarti saluran atau metode yang 

paling memungkinkan untuk mendapatkan calon yang paling baik dan sesuai 

dengan perusahaan, yang dalam hal ini persyaratan jabatan. Efisien berarti 

dengan pengorbanan baik waktu maupun biaya yang paling murah. Secara 

umum, sumber rekrutmen dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu 

sumber internal dan sumber eksternal. 

 

 

Metode Perekrutan Internal: 
1. Job posting adalah suatu prosedur untuk memberikan informasi kepada 

karyawan tentang adanya posisi yang lowong dalam organisasi atau 

perusahaan. 

2. Job bidding adalah teknik atau mekanisme yang memberikan kesempatan 

kepada karyawan yang percaya bahwa mereka memiliki kualifikasi yang 

dibutuhkan untuk melamar posisi yang lowong. 

- Referensi pegawai lama. 

- Rencana sukses atau penggantian. 

- Transfer. 

- Promosi. 

 
Keuntungan dari perekrutan internal : 
1. Tidak terlalu mahal dibandingkan karyawan dari luar perusahaan. 

2. Kebijakan promosi dari dalam dapat memelihara loyalitas dan mendorong 

karyawan untuk berusaha lebih keras untuk meningkatkan kinerjanya. 

3. Karyawan yang direkrut dari dalam sudah terbiasa dengan suasana 

perusahaan sehingga dapat bekerja lebih efektif. 

4. Lowongan pekerjaan dapat diisi dengan cepat. 

 
Kelemahan dari perekrutan internal : 
1. Membatasi peluang masuknya ide-ide baru dalam perusahaan. 



2. Penentuan seorang calon untuk promosi di antara karyawan dapat 

menimbulkan rasa tidak puas karyawan lain. 

3. Kemungkinan terjadinya promosi yang dipaksakan 

 
Metode Perekrutan Eksternal 
1. Walk in and write in (inisiatif pelamar) 

Walk in adalah dimana pelamar atau pencari kerja dimungkinkan                       

atau diperbolehkan mendatangi perusahaan untuk menyampaikan 

keinginannya menjadi pegawai dan write in dilakukan melalui pengiriman 

surat lamaran. 

 

 

 

2. Employee referral (rekomendasi pegawai) 

Pendekatan ini melakukan penarikan calon pegawai melalui referensi atau 

rekomendasi dari pegawai yang sudah ada, dengan harapan para pekerja 

sangat mengenal orang-orang yang memiliki potensi dan profesi untuk 

melakukan pekerjaan yang sama. 

3. Advertising (iklan) 

Pendekatan ini dilakukan melalui periklanan di media massa tertulis seperti 

surat kabar dan majalah yang dapat dibaca oleh publik maupun media 

elektronik seperti radio atau televisi, dengan menginformasikan jabatan, 

persyaratan dan keuntungan-keuntungan lainnya. 

4. State employment security agencies (lembaga pemerintah) 

Tujuannya untuk membantu pencari tenaga kerja atau menghubungkan 

pencari kerja dengan yang membutuhkan tenaga kerja. 

5. Lembaga swasta 

Tujuannya untuk mencari keuntungan dengan membantu perusahaan untuk 

mencari tenaga kerja yang ada di kota-kota besar. 

6. Lembaga Militer 

Para militer yang dilatih sebagai mekanik, pilot dan operator peralatan berat 

banyak yang meninggalkan dinas militernya setelah dinasnya selesai. 

Mereka dapat digunakan sebagai sumber tenaga kerja. 

7. Lembaga pelatihan pemerintah 



Dalam usaha mengurangi pengangguran, pemerintah mendirikan lembaga 

pelatihan untuk membantu para penganggur mendapatkan pekerjaan dan 

membantu pengusaha mendapatkan pegawai yang cukup terampil. 

8. Open house 

Yaitu mengundang calon-calon potensial untuk mendengarkan informasi 

mengenai perusahaan dengan berbagai cara seperti pameran, memutar film 

mengenai fasilitas dan aktivitas perusahaan dengan harapan dapat menarik 

calon-calon pegawai yang mempunyai potensi menjadi pegawai. 

 
Perekrutan eksternal dilakukan apabila organisasi : 
1. Perlu mengisi jabatan-jabatan. 

2. Memerlukan keahlian atau keterampilan yang belum dimiliki. 

3. Memerlukan pekerjaan dengan latar belakang yang berbeda untuk 

mendapatkan ide-ide baru. 

Sumber perekrutan eksternal : 
1. Sekolah 

2. Perguruan tinggi 

3. Perusahaan lain 

4. Orang yang belum bekerja 

 
Keuntungan perekrutan eksternal : 
1. Perusahaan dapat memilih dan menentukan calon karyawan yang benar-

benar bidangnya. 

2. Dapat membawa sistem kerja baru yang lebih baik, daripada yang telah ada 

di perusahaan. 

 
Kelemahan perekrutan eksternal : 
1. Kesempatan promosi menjadi berkurang bagi karyawan di dalam perusahaan 

sehingga prestasi karyawan cenderung menurun. 

2. Biaya penarikan besar dan membutuhkan waktu yang relatif lama. 

 

2.4.3 Hambatan dalam Perekrutan 
 Berdasarkan pengertian bahwa perekrutan merupakan upaya untuk 

mendapatkan sejumlah pegawai yang berpotensi dan memenuhi syarat 



untuk menjadi pegawai, terdapat sejumlah hambatan dalam perekrutan. 

Hambatan-hambatan tersebut dapat bersumber dari : 
1. Kebijaksanaan Organisasi (organizational polices) 

Kebijakan organisasi digunakan untuk mencapai keseragaman, 

keekonomisan dan tujuan-tujuan lain yang mungkin tidak berhubungan sama 

sekali dengan proses perekrutan. Kebijakan-kebijakan yang dapat 

mempengaruhi perekrutan adalah : 

a. Kebijakan organisasi (compensation polices) 

Merupakan kendala yang umum dihadapi dalam pelaksanaan perekrutan. 

Organisasi biasanya menetapkan besar jangkauan gaji yang berbeda 

untuk berbagai pekerjaan yang berbeda-beda. Besar kompensasi yang 

ditawarkan organisasi mempengaruhi minat pencari kerja untuk menjadi 

pelamar yang serius. 

 

b. Kebijakan status karywan (employment status policies) 

Banyak perusahaan mempunyai kebijakan penerimaan sementara (part 

time). Meskipun minat pelamar terhadap tipe status tersebut semakin 

tinggi, kebijakan itu dapat menyebabkan perusahaan menolak karyawan 

yang berkualitas yang menginginkan status kerja (full time). 

c. Kebijakan perekrutan internasional (international hiring policies) 

Negara di mana perusahaan didirikan serta mempunyai ketentuan hukum 

yang mengatur agar perusahaan berlokasi dan beroperasi. 

d. Kebijakan promosi (promote from in action policies) 

Kebijakan promosi dari dalam bertujuan memberikan kesempatan 

pertama untuk mengisi lowongan pekerjaan. Hal ini dapat meningkatkan 

kinerja, partisipasi karyawan dan dapat membantu kegiatan pemeliharaan 

karyawan. 

2. Perencanaan Sumber Daya Manusia (Human resource plan) 

Strategic plans menunjukkan arah atau maksud perusahaan dan 

menyarankan tipe tugas dan pekerjaan yang perlu ditangani. Sedangkan 

human resource plan menunjukkan pekerjaan apa yang harus diisi oleh 

karyawan yang berasal dari luar perusahaan dan mana yang harus diisi oleh 

karyawan internal. 

3. Affirmative Action Plan 



Dapat membantu para perekrut untuk memenuhi kebutuhan penarikan 

karyawan minoritas, misalnya wanita. Tindakan ini dapat menyarankan 

keseimbangan yang lebih besar daripada karyawan yang beragam. 

4. Kebiasaan Perekrutan (Recruitment habits) 
Keberhasilan yang pernah dicapai seorang perekrut dapat menjadi sebuah 

kebiasaan. Diakui bahwa sebuah kebiasaan dapat mengurangi atau bahkan 

dapat menghilangkan terjadinya waktu yang lama untuk mengambil 

keputusan dalam menghadapi masalah yang serupa. Namun, kebiasaan juga 

dapat meneruskan kesalahan yang terjadi di masa lalu atau tidak 

menghiraukan alternatif yang lebih efektif. 

5. Kondisi Lingkungan Eksternal (Environment condition) 

Lingkungan ekonomi dapat berubah dengan cepat pada saat sebuah 

rencanabaru saja dibuat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perekrut perlu 

memperhatikan perubahan kondisi dari lingkungan bisnis. 

6. Persyaratan Jabatan 
Hambatan yang umumnya paling sering dihadapi oleh para perekrut adalah 

mereka dituntut untuk mendapatkan pelamar yang terbaik dan 

berpengalaman. Permintaan tersebut memang sangat beralasan karena 

dalam menentukan calon karyawan yang sempurna sangatlah sulit. 

Walaupun calon karyawan dengan kondisi tersebut dapat ditemukan, 

tentunya orang tersebut akan meminta gaji yang tinggi. 

7. Biaya Penarikan (Cost) 
Biaya untuk mengidentifikasi dan menarik pelamar adalah sebuah batasan 

yang selalu ada. Perencanaan sumber daya manusia yang baik dapat 

meminimumkan biaya-biaya yang timbul. Tetapi solusi yang paling baik 

adalah dengan menggunakan praktik-praktik sumber daya manusia yang 

proaktif untuk mengurangi frekuensi keluar masuknya karyawan dan 

meminimalkan kebutuhan akan karyawan baru. Dengan mengevaluasi 

kuantitas, kualitas dan biaya-biaya dapat membantu perekrutan yang efektif 

dan efisien. 

8. Perangsang (Incentive) 

Insentif yang diperlukan untuk mengurangi minat para pelamar yang 

potensial. Tetapi rangsangan ini dapat menjadi kendala pada saat para 

pesaing melakukan hal yang sama. 



 
2.5 Seleksi Tenaga Kerja 
2.5.1 Pengertian Seleksi 

Menurut Marihot Tua Effendi Hariandja (2002:125) : 

“Seleksi merupakan proses untuk memutuskan pegawai yang tepat 
dari sekumpulan calon pegawai yang didapat melalui proses 
perekrutan, baik perekrutan internal maupun eksternal.” 
 
Menurut Marwansyah Mukaram (2000:53) : 

“Seleksi adalah proses identifikasi dan pemilihan orang-orang dari 
sekelompok pelamar yang cocok atau yang paling memenuhi syarat 
untuk jabatan atau posisi tertentu.” 

 

 Seleksi dilakukan bukan hanya untuk memilih pegawai baru untuk 

menjadi pegawai perusahaan, tetapi dapat juga untuk memilih pegawai 

yang akan dipromosikan untuk menduduki jabatan baru, pegawai yang 

dipindahkan ke bagian lain atau bahkan untuk pegawai yang akan 

diputuskan hubungan pekerjaan dengan perusahaan. Sebab 

sebagaimana dijelaskan di atas, calon pegawai untuk mengisi jabatan 

yang kosong dapat bersumber dari luar perusahaan dapat juga bersumber 

dari dalam perusahaan. Dalam proses seleksi di sini, perhatian lebih 

diutamakan pada seleksi untuk menjadi pegawai baru perusahaan. 

 
2.5.2 Tahap-tahap Seleksi 

Berikut penjelasan mengenai tahapan seleksi yang dapat 

digunakan, yaitu : 
1. Preliminary reception of application (penerimaan pendahuluan) 

Merupakan penerimaan pendahuluan dimana calon karyawan diminta 

mendatangi perusahaan. Tahap ini berfungsi bagi masing-masing pihak, yaitu 

pelamar dan perusahaan, untuk saling melengkapi informasi masing-masing 

yang dilakukan melalui wawancara. 

2. Employment test (ujian penerimaan pegawai) 



Tes atau ujian ini dapat berupa tes tertulis atau tes praktek simulasi. Tes 

tertulis adalah tes yang menggunakan kertas dan alat tulis, dan tes praktik 

adalah tes yang dilakukan dengan cara calon diminta mendemonstrasikan 

tindakan atau perilaku tertentu sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, 

misalnya tes matematika untuk calon pegawai pembukuan, dan tes mengetik 

untuk calon pegawai administrasi. 

3. Selection interview (wawancara seleksi) 
Wawancara dapat digunakan untuk semua jenis pekerjaan seperti pekerja 

yang tidak terlatih (unskilled), managerial dan profesional. Jenis-jenis 

wawancara dilihat dari orang yang terlibat dalam wawancara antara lain : 

a. Wawancara individual : wawancara yang dilakukan oleh seorang 

pewawancara dengan seorang pelamar dalam bentuk tatap muka. 

b. Wawancara kelompok : wawancara yang dilakukan oleh lebih dari satu 

orang pewawancara terhadap seorang atau lebih. 

 

Jenis-jenis wawancara dari struktur pertanyaan yang diajukan antara 

lain : 
a. Wawancara terstruktur : wawancara yang dilakukan dengan pertanyaan-

pertanyaan yang akan diajukan telah disiapkan sesuai dengan 

persyaratan kerja yang sudah ditentukan, yang berperan sebagai 

pedoman atau pengaruh sehingga wawancara yang berkisar pada apa 

yang sudah ditentukan sebelumnya. 

b. Wawancara tidak terstruktur : wawancara dimana sebelumnya tidak 

disiapkan sejumlah pertanyaan secara rinci. Pertanyaan yang diajukan 

dapat berkembang sesuai dengan perkembangan dialog. 

c. Wawancara campuran : merupakan kombinasi antara jenis wawancara 

terstuktur dan tidak terstruktur, dimana sebelumnya disiapkan pertanyaan 

umum atau poin-poin tertentu sebagai landasan untuk wawancara. 

Jenis-jenis wawancara dilihat dari kemampuan khusus yang ingin 

diketahui, antara lain : 
a. Stress interview : wawancara yang ditujukan untuk mendapatkan 

informasi apakah seorang calon mampu menghadapi suatu situasi yang 

penuh tekanan dengan tenang. Pertanyaan yang diajukan secara 



beruntun kepada pelamar dan bersifat menyudutkan untuk melihat 

apakah yang bersangkutan berubah atau terpengaruh. 

b. Behavioral interview : wawancara yang dilakukan dengan meminta 

pelamar untuk menjelaskan satu bentuk tindakan yang harus diambil 

dalam suatu situasi tertentu, yang biasanya merupakan situasi buatan, 

misalnya seorang calon supervisor diajukan pertanyaan apa tindakan 

yang akan diambil bilamana sejumlah buruh melakukan unjuk rasa dan 

langkah-langkah apa yang akan diambil untuk mengatasi atau 

mendamaikan dua pegawai yang sedang konflik. 

c. Referent and background check (pemeriksaan latar belakang dan 

referensi) : pemeriksaan latar belakang dapat berupa sejarah 

perkembangan pekerjaan latar belakang kegiatan dalam kehidupan 

sosial, latar belakang kegiatan ketika berkuliah atau belajar. Hal ini perlu 

dilakukan sebab latar belakang yang buruh, yang berkaitan dengan 

aspek-aspek tersebut dapat mempengaruhi unjuk rasa. 

 

4. Medical Evaluation (penilaian kesehatan) 
Merupakan hal yang sangat penting untuk hampir semua jenis pekerjaan, 

karena di samping dapat mempengaruhi produktivitas, juga berkaitan 

dengan biaya yang nantinya dikeluarkan perusahaan untuk pemeliharaan 

kesehatan. 

a. Supervisory interview (wawancara dengan supervisor) 

b. Realistic job preview (penjelasan pekerjaan secara realistis) 

c. Hiring decision (keputusan penerimaan) 

 

2.5.3 Kualifikasi-kualifikasi dalam Seleksi 
Tujuan dari seleksi pada akhirnya adalah mendapatkan tenaga kerja yang 

paling sesuai dan efekif dalam melakasanakan tugas-tugasnya. Dengan kata lain 

dalam proses seleksi diadakan proses penilaian akan sifat-sifat dan karakteristik 

dari para pelamar. Kualifikasi-kualifikasi tersebut merupakan bahan 

pertimbangan bagi perusahaan untuk menjangkau jabatan dalam melakukan 

pekerjaan tertentu. 

Pada umumnya kualifikasi-kualifikasi yang menjadi dasar dalam penilaian 

seleksi, diantaranya adalah: 



1. Keahlian 
Dalam jabatan-jabatan yang tidak memerlukan keahlian tertentu, kualifikasi 

ini tidak menjadi prioritas umum, sedangkan untuk jabatan-jabatan yang 

bersifat operasional maka faktor keahlian merupakan kriteria utama yang 

penting diperhatikan dalam melakukan proses seleksi. 

Keahlian itu dapat digolongkan ke dalam tiga macam, yaitu: 

- Technical skill 

- Human skill 

- Conceptional skill 

Untuk menilai kriteria ini biasanya pelamar langsung disuruh untuk 

mempraktikan pekerjaan-pekerjaan tertentu sehingga dapat menunjukkan 

keahliannya. 

 

 

 

 

2. Pengalaman 
Pengalaman merupakan faktor utama dalam proses seleksi. Pada umumnya 

perusahaan memilih pelamar yang sudah memiliki pengalaman kerja 

sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan dapat melakukan 

penghematan waktu dan biaya untuk membentuk pegawai tersebut agar 

dapat melakukan tugasnya dengan baik. 

3. Umur 
Faktor umur diperhatikan karena untuk pekerjaan tertentu akan lebih efektif 

bila dilakukan oleh karyawan dalam batas umur tertentu. Bagi karyawan yang 

berusia muda biasanya unggul dalam faktor fisik dan kekuatan. Namun, 

tingkat kedisiplinan dan tanggung jawabnya biasanya sangat rendah dan 

sebaliknya bagi karyawan yang berusia lebih tua, sehingga faktor umur harus 

disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang akan diberikan. 

4. Jenis Kelamin 

Faktor jenis kelamin seringkali menjadi perhatian khusus bagi perusahaan 

pada saat proses seleksi. Hal ini tergantung pada jenis pekerjaan yang akan 

dihadapi oleh karyawan tersebut, karena ada beberapa jenis pekerjaan yang 

lebih efektif jika dikerjakan oleh wanita dan begitu pula sebaliknya. 



5. Pendidikan 
Pelamar yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi akan besar 

kemungkinannya dipilih dalam proses seleksi untuk pekerjaan yang bersifat 

manajerial sangat mementingkan kemampuan berfikir dan mempunyai tingkat 

pendidikan dan pengetahuan yang cukup baik. 

6. Keadaan Fisik 
Untuk jabatan-jabatan tertentu, keadaan fisik pelamar harus mendapatkan 

perhatian. Pada waktu proses seleksi, jabatan yang membutuhkan kekuatan 

fisik yang prima tidak boleh mengabaikan faktor ini karena akan 

mempengaruhi pada hasil kerja karyawan. 

7. Tampang 
Dalam jabatan-jabatan tertentu, tampang juga merupakan salah satu 

kualifikasi yang dapat menentukan berhasil tidaknya seseorang dalam 

menghasilkan tugasnya. 

 

 

8. Bakat 
Bakat ada dua macam, yaitu bakat yang tersembunyi dan bakat yang nyata 

terlihat. Bakat tersembunyi adalah bakat yang ada dalam diri seseorang yang 

masih belum dikembangkan secara maksimal, tetapi pada umumnya 

perusahaan lebih memperhatikan bakat yang nyata terlihat pada diri 

seseorang untuk melaksanakan tugasnya kelak. 

9. Tempramen 
Tempramen adalah sifat-sifat kita yang khusus berhubungan dengan 

penghidupan emosi dan yang dianggap tidak dipengaruhi oleh alam sekitar 

kita. Masalah ini penting bagi pekerjaan yang memerlukan orang dengan 

kriteria tertentu dan untuk mengetahui tempramen seseorang dapat dilakukan 

tes psikologi. 

10. Watak dan Karakter 
Tempramen tidak sama dengan karakter, walaupun sama-sama faktor 

bawaan seseorang. Karakter dapat diperbaiki dengan jalan pendidikan, 

sedangkan tempramen tidak dapat diubah. Kualifikasi ini tergantung atas job 

specification dari suatu job tertentu. 

 


