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TINJAUAN TEORI

2.1. Pengertian Manajemen

Manajemen  terdapat  dalam semua  kegiatan  manusia  baik  dalam rumah 

tangga, sekolah, pemerintah, perusahaan, dan sebagainya. Manajemen berasal dari 

kata  “to  manage” yang  artinya  mengurus,  mengatur,  melaksanakan,  dan 

mengelola.  Peranan  manajemen  sangatlah  penting,  karena  dalam  menjalankan 

aktivitasnya  manusia  selalu  dihadapkan  dengan  adanya  keterbatasan.  Manusia 

dalam kehidupannya selalu ingin memenuhi segala kebutuhan dan keinginannya 

yang  beraneka  ragam.  Akan  tetapi  alat  pemuas  kebutuhan  dan  keinginan  itu 

sangat terbatas jumlahnya. Oleh karena itulah manusia perlu melakukan aktivitas 

manajemen,  artinya  kita  harus  mengatur  dan  mengelola  sumber  daya  yang 

tersedia supaya bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan kita yang tidak terbatas 

itu.  Dengan kata  lain,  pengelolaan  manajemen  yang  baik  bisa  membuat  suatu 

sumber daya yang terbatas menjadi seakan-akan tidak terbatas jumlahnya.

Manusia  merupakan  mahluk  sosial,  oleh  karena  itu  manusia  selalu 

berhubungan  dengan  orang  lain.  Hubungan-hubungan  tersebut  menimbulkan 

kerjasama yang kemudian  melahirkan  berbagai  bentuk  organisasi.  Agar  tujuan 

organisasi  berhasil  secara  baik  maka  diperlukan  suatu  alat  yang  dapat 

mengkoordinasikan  perilaku  dan  tindakan  tersebut.  Alat  untuk  mengatur  dan 

mengelolanya adalah manajemen.

Untuk memperjelas pengertian manajemen, maka penulis mengemukakan 

dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, sebagai berikut : 

Menurut Mary Parker Follet yang dikutip oleh Ernie Tisnawati Sule 

dan Kurniawan Saefullah (2005:5) mengemukakan bahwa :

“Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu masalah 

melalui orang lain.”

“Management is the art of getting things done through people.”



Menurut Gareth R. Jones dan Jennifer M. George dalam bukunya yang 

berjudul  Essentials  of  Contemporary  Management  (2007:5) 

mengemukakan bahwa :

“Management is the planning, organizing, leading, and controlling of  

human and other resources to achieve organizational goals efficiently  

and effectively.”

 

Sedangkan  menurut  Heinz  Weihrich  dan  Harold  Koontz  dalam 

bukunya  yang  berjudul  Management  A  Global  Perspective (2005:5) 

mengemukakan bahwa :

“Management  is  the  process  of  designing  and  maintaningan 

environtment  in  which  individualis,  working  together  in  group, 

efficiently accomplish selected aims.”

Dari definisi-definisi diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pada 

dasarnya manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari tindakan-tindakan 

perencanaan,  pengorganisasian,  dan  pengendalian  untuk  mencapai  tujuan 

organisasi  dengan menggunakan sumber  daya  yang ada,  baik itu  sumber  daya 

manusia maupun sumber daya lainnya dimana untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan perusahaan perlu adanya kerja sama yang baik antara orang-orang yang 

ada di dalam organisasi tersebut dan faktor-faktor produksi lainnya.  

2.2. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen  sumber  daya  manusia  merupakan  suatu  bidang  khusus 

manajemen yang mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam perusahaan. 

Unsur dari  Manajemen sumber  daya  manusia  adalah manusia  yang merupakan 

tenaga  kerja  perusahaan.  Sumber  daya  manusia  di  dalam  perusahaan  selalu 

berkembang sehingga manusia  senantiasa mempunyai  kedudukan yang penting 



karena  manusia  merupakan  pelaku  atau  sumber  daya  yang  dapat  menentukan 

keberhasilan suatu perusahaan. Suatu organisasi akan menjadi lebih produktif bila 

dapat memanfaatkan sumber daya manusia secara efektif dan efisien, inilah yang 

menjadi pusat perhatian dan juga tujuan dari manajemen sumber daya manusia.

Manajemen sumber daya manusia merupakan konsep luas tentang filosofi, 

kebijakan, prosedur, dan praktik yang digunakan untuk mengelola individu atau 

manusia melalui organisasi. Penggunaan konsep dan sistem sumber daya manusia 

adalah  kontrol  secara  sistematis  dari  proses  jaringan  fundamental  organisasi, 

termasuk proses perencanaan sumber  daya  manusia,  desain pekerjaan,  susunan 

kepegawaian, pelatihan dan pengembangan, representasi dan perlindungan tenaga 

kerja, serta pengembangan organisasi. Untuk mengendalikan dan mengatur proses 

tersebut, sistem harus direncanakan, dikembangkan, dan diimplementasikan oleh 

manajemen puncak.

Untuk mendapat  gambaran  yang  jelas mengenai  pengertian  Manajemen 

Sumber Daya  Manusia, berikut penulis mengemukakan beberapa pendapat dari 

para ahli :

Menurut T. Hani Handoko yang di kutip oleh Ike Kusdyah Rachmawati 

(2008:3) pengertian manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut: 

“Manajemen  sumber  daya  manusia  merupakan  suatu  proses  
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan 
pengadaan,  pengembangan,  pemberian  kompensasi,  pengintegrasian,  
pemeliharaan  dan  pelepasan  sumber  daya  manusia  agar  tercapai 
berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat.”

Sedangkan  menurut  Ernie  Tisnawari  Sule  dan  Kurniawan  Saefullah 

(2005:194) mengemukakan bahwa:  

“Manajemen sumber daya manusia bisa didefinisikan sebagai  proses  
serta  upaya  untuk  merekrut,  mengembangkan,  memotivasi  serta  
mengevaluasi  keseluruhan  sumber  daya  manusia  yang  diperlukan 
perusahaan dalam pencapaian tujuannya.

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen 

sumber  daya manusia  memegang peranan penting dalam suatu organisasi  yang 



tujuannya untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan 

yang telah ditetapkan melalui fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. 

2.2.2. Fungsi Manajerial

Adapun fungsi manajerial  dari manajemen sumber daya manusia adalah 

meliputi :

1. Planning (merencanakan)

Merupakan fungsi penetapan program-program pengelolaan sumber daya 

manusia  yang  akan  membantu  pencapaian  tujuan  perusahaan.  Proses 

perencanaan  ini  meliputi  aktivitas  menentukan  sasaran  dan  standar-

standar,  membuat  aturan  dan  prosedur,  menyusun  rencana-rencana  dan 

melakukan peramalan. 

2. Organizing (mengorganisasi)

Merupakan fungsi penyusunan dan pembentukan suatu organisasi dengan 

mendesain struktur dan hubungan antar para pekerja dan tugas-tugas yang 

harus dikerjakan, termasuk menetapkan pembagian tugas, wewenang dan 

tanggung jawab. 

3. Directing (mengarahkan)

Merupakan fungsi pemberian dorongan pada para pekerja agar dapat dan 

mampu  bekerja  secara  efektif  dan  efisien  sesuai  tujuan  yang  telah 

ditetapkan.

4. Controling (mengendalikan)

Merupakan  fungsi  pengukuran,  pengawasan  dan  pengendalian  terhadap 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana rencana 

yang  telah  ditetapkan,  khususnya  di  bidang tenaga  kerja,  telah  dicapai. 

Fungsi ini  juga memungkinkan adanya  tindakan koreksi atau perbaikan 

terhadap penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan tenaga kerja. 



2.2.3. Fungsi Operasional

Adapun fungsi operatif dari manajemen sumber daya manusia adalah :

1. Pengadaan karyawan (Procurement)

Merupakan fungsi manajemen sumber  daya  manusia  yang bertujuan 

untuk memperoleh jenis dan jumlah tenaga kerja yang sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan serta memiliki kualifikasi yang memadai agar 

dapat melaksanakan berbahai pekerjaan yang ada dalam perusahaan. 

Fungsi pengadaan karyawan meliputi :

- Perencanaan SDM (Human Resource Plans)

Merupakan  suatu  proses  penentuan  kebutuhan  tenaga  kerja  dan 

cara  memenuhinya  baik  secara  kuantitatif  maupun  kualitatif. 

Penentuan  jumlah  tanaga  kerja  dapat  dilakukan  dengan 

mempertimbangkan  beban  kerja  dalam perusahaan  serta  dengan 

menghitung  besarnya  tenaga  kerja  yang  dapat  tersedia  di 

perusahaan pada  periode  tertentu.  Sedangkan penentuan  kualitas 

tenaga  kerja  dilakukan  dengan  mempertimbangkanfaktor-faktor 

seperti  usia,  tenaga  kerja,  pendidikan  dan  pengalaman  kerja, 

pengetahuan dan keterampilan, dan lain-lain.

- Analisis jabatan (Job Analysis)

Adalah suatu analisis yang sistematis terhadap berbagai pekerjaan 

atau jabatan di dalam suatu perusahaan.

- Seleksi (Selection)

Adalah suatu proses yang tujuannya untuk mencari atau memilih 

tenaga  kerja  yang  sesuai  dengan  persyaratan  atau  kualifikasi 

jabatan tertentu.

- Penempatan kerja (Placement)

Adalah menempatkan para karyawan yang lulus seleksi pada suatu 

pekerjaan berdasarkan kemampuannya masing-masing.

- Orientasi kerja (Job Orientation)

Adalah proses mengenalkan para karyawan baru terhadap situasi 

dan  lingkungan  kerja  yang  ada  di  perusahaan.  Adapun  materi 



orientasi tersebut adalah berkaitan dengan profil organisasi, aturan 

kerja, fasilitas, kondisi lingkungan, dan tugas.

2. Pengembangan karyawan (development), meliputi :

- Pendidikan dan pelatihan (Training & Development)

Merupakan usaha untuk menghilangkan kesenjangan antar  unsur 

dan kualifikasi yang dimiliki oleh seorang karyawan dengan unsur 

dan kualifikasi yang dikehendaki perusahaan.

- Penilaian prestasi kerja (Performance appraisal)

Adalah  proses  di  mana  perusahaan  menilai  atau  mengevaluasi 

prestasi kerja karyawan.  

3. Pemberian kompensasi (Compensation) meliputi:

- Balas jasa langsung (direct compensation)

• Gaji

Adalah balas jasa yang diberikan pihak perusahaan kepada para 

karyawan secara periodik, konstan, atau regular.

• Insentif

Adalah alat untuk mengkondisikan suasana bagi karyawan agar 

lebih semangat bekerja sehingga bisa melebihi standar kerja yang 

telah ditetapkan. 

- Balas jasa tidak langsung (Indirect compensation)

• Kesejahteraan (benefit)

Adalah balas jasa tidak langsung yang diterima karyawan seperti 

tunjangan keluarga, tunjangan hari raya, cuti, dan lain-lain.

• Pelayanan (services)

Adalah balas jasa tidak langsung yang diterima karyawan melalui 

fasilitas  layanan-layanan  yang  disediakan  perusahaan,  seperti 

faisilitas  ruang  kesehatan,  asuransi  kesehatan,  dan  lain 

sebagainya. 



4. Fungsi Integrasi (Integration)

Yaitu  setelah  karyawan  diperoleh,  dikembangkan  dan  diberi 

kompensasi secara layak, maka selanjutnya adalah melakukan integrasi 

yang  merupakan  suatu  usaha  untuk  menghasilkan  suatu  kecocokan 

yang layak atas kepentingan – kepentingan individu, masyarakat dan 

organisasi.

5. Fungsi Pemisahan (Separation)

Yaitu  jika  fungsi  pertama  manajemen  sumber  daya  manusia  adalah 

untuk  mendapatkan  karyawan  adalah  logis  bahwa  fungsi  terakhir 

ditujukan untuk memisahkan dan mengembalikan orang-orang tersebut 

kepada  masyarakat.  Organisasi  bertanggung  jawab  untuk 

melaksanakan  proses  pemisahan  sesuai  dengan  persyaratan-

persyaratan  yang  telah  di  tentukan,  yang  menjamin  bahwa  warga 

masyarakat  yang  di  kembalikan  itu  berada  dalam  keadaan  sebaik 

mungkin.

Dengan adanya fungsi-fungsi Manajemen dan fungsi-fungsi Operasional 

di atas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut diarahkan pada 

optimalisasi  bagi  kedua  belah  pihak  dalam  suatu  organisasi.  Dimana  suatu 

organisasi  dapat  bekerja  sama  dalam  kondisi  yang  dapat  mendorong  setiap 

karyawan  untuk  memberikan  kontribusi  sebaik  mungkin  bagi  efektivitas  suatu 

organisasi.

2.3. Konsep Kompensasi

2.3.1. Pengertian Kompensasi

Kompensasi  karyawan  merupakan  usaha  pemberian  balas  jasa  atau 

imbalan  atas  tenaga,  waktu,  pikiran,  serta  prestasi  yang  telah  diberikan  oleh 

seorang tenaga kerja atau karyawan pada perusahaan. Kompensasi yang diberikan 



oleh  perusahaan  merupakan  suatu  alasan  bagi  seseorang  untuk  bekerja  yaitu 

dengan maksud untuk dapat memenuhi segala kebutuhan dan keinginannya.      

Menurut William B. Werther dan Keith Davis (2006:379) :

“Compensation  is  what  employees  receive  in  exchange  for  their  

contribution to the organization.” 

2.3.2. Tujuan Pemberian Kompensasi

Tujuan pemberian kompensasi (balas jasa) antara lain adalah sebagai berikut :

• Ikatan kerja sama

Dengan pemberian kompensasi terjalinlah ikatan kerja sama formal antara 

majikan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya 

dengan baik, sedangkan pengusaha/majikan wajib membayar kompensasi 

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

• Kepuasan kerja

Dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja 

dari jabatannya.

• Pengadaan efektif

Jika  program kompensasi  ditetapkan  cukup besar,  pengadaan karyawan 

yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah.

• Motivasi

Jika balas  jasa yang diberikan cukup besar,  manajer  akan lebih mudah 

memotivasi karyawannya.

• Stabilitas karyawan

Dengan program kompensasi  atas prinsip adil  dan layak serta eksternal 

konsistensi  yang  kompetitif  maka  stabilitas  karyawan  lebih  terjamin 

karena turn over relatif kecil.



• Disiplin

Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin karyawan 

semakin baik. Mereka akan menyadari serta mentaati peraturan-peraturan 

yang berlaku.

• Pengaruh Serikat Buruh

Dengan  program  kompensasi  yang  baik  pengaruh  serikat  buruh  dapat 

dihindari dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya.

• Pengaruh Pemerintah

Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan yang 

berlaku  (seperti  batas  minimum)  maka  intervensi  pemerintah  dapat 

dihindarkan.

2.3.3. Asas Pemberian Kompensasi

Program kompensasi (balas jasa) harus ditetapkan atas asas adil dan layak 

serta  dengan memperhatikan  undang-undang perburuhan yang  berlaku.  Prinsip 

adil  dan  layak  harus  memperhatikan  perhatian  dengan  sebaik-baiknya  supaya 

balas  jasa  yang  akan  diberikan  dapat  merangsang  gairah  dan  kepuasan  kerja 

karyawan.

• Asas Adil

Besarnya  kompensasi  yang  dibayarkan  kepada  setiap  karyawan  harus 

disesuaikan  dengan  prestasi  kerja,  jenis  pekerjaan,  resiko  pekerjaan, 

tanggung  jawab,  jabatan  pekerja,  dan  memenuhi  persyaratan  internal 

konsitensi.

Jadi adil bukan berarti setiap karyawan menerima kompensasi yang sama 

besarnya.  Asas  adil  harus  menjadi  dasar  penilaian,  perlakuan,  dan 

pemberian hadiah atau hukuman bagi setiap karyawan. Dengan asas adil 

akan  tercipta  suasana  kerja  sama  yang  baik,  semangat  kerja,  disiplin, 

loyalitas, dan stabilisasi karyawan akan lebih baik.



• Asas Layak dan Wajar

Kompensasi yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhannya pada 

tingkat  normatif  yang  ideal.  Tolak  ukur  layak  adalah  relatif,  penetapan 

besarnya kompensasi didasarkan atas batas upah pemerintah dan eksternal 

konsistensi yang berlaku.

Manajer  personalia  diharuskan  selalu  memantau  dan  menyesuaikan 

kompensasi  dengan  eksternal  konsistensi  yang  sedang  berlaku.  Hal  ini 

penting  supaya  semangat  kerja  dan  karyawan  qualified  tidak  berhenti, 

tuntutan serikat buruh dikurangi, dan lain-lain.

2.3.4. Bentuk-Bentuk Pemberian Kompensasi Bulanan

• Gaji / upah : adalah balas jasa yang diberikan pihak perusahaan kepada 

para karyawan secara periodik, konstan, atau regular. Gaji dan upah pada 

dasarnya  memiliki  pengerian  yang  sama,  namun  terkadang  diartikan 

memiliki  pengertian yang berbeda. Letak perbedaan ini didasarkan pada 

penggunaan  kata  tersebut.  Sebagai  contoh,  kata  “gaji”  biasa  digunakan 

untuk pegawai  tetap,  sedangkan kata  “upah” biasanya  digunakan untuk 

pegawai tidak tetap atau honorer.

• Tunjangan-tunjangan

o Tunjangan  keluarga :  adalah  tunjangan  yang  diberikan  kepada 

karyawan  berdasarkan  status  keluarga  dan  jumlah  anak  yang 

ditanggung sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku.

o Tunjangan  jabatan :  adalah  tunjangan  yang  diterima  karyawan 

selama ia menjabat suatu jabatan tertentu pada perusahaan. 

o Tunjangan  makan :  adalah  tunjangan  yang  diberikan  kepada 

karyawan dalam bentuk uang makan.

o Tunjangan Kinerja adalah komponen gaji yang dibuat sedemikian 

rupa agar karyawan senatiasa meningkatkan prestasi kerjanya.

o COLA  :  tunjangan  berkehidupan  layak  yang  diberikan  kepada 

karyawan. 


