BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Manajemen

2.1.1

Pengertian Manajemen
Beberapa pendapat mengenai pengertian manajemen akan dikemukakan

oleh para ahli, diantaranya :
Menurut George R. Terry dalam bukunya “Principles of Manajemen” dan
Harold Koontz & C.O’Donned dalam bukunya “Principles of Manajement,
Analyses of Manajerial Fuction” yang artikan oleh Gozali Saydam (2000:4),
adalah sebagai berikut :
“Manajemen is the accomplishing of a pre-determined objective though
the effortof the other people”.
“Manajement is getting things done through the effort of other people”.
Dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut, yaitu :
“Manajemen adalah proses pencapaian tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya melalui kegiatan yang dikerjakan orang lain”.
“Manajemen adalah upaya mencapai tujuan organisasi melelui
kegiatan orang lain”.
Selanjutnya menurut Mutiara S. Pangabean (2002:15), mendefinisikan
bahwa :
“Manajemen merupakan sebuah proses yang terdiri atas fungsifungsi
perencanaan,
pengorganisasiaan,
pemimpinan,
dan
pengendalian kegiatan sumber daya manusia dan sumber daya
lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien”.
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Sedangkan Manajemen menurut Bambang Wahyudi (2002:1):
”Ilmu dan seni atau proses memperoleh, memajukan atau
mengembangkan, dan memelihara sumber daya manusia yang
kompeten sedemikian rupa, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai
dengan efisiensi dan ada kepuasan pada diri pribadi-pribadi yang
bersangkutan.”
Jadi manajemen adalah suatu proses yang akan dilaksanakan dimana yang
akan datang, sehingga sesuai perencanaan serta tercapainya suatu tujuan
perusahaan atau organisasi.

2.1.2

Dasar-dasar Manajemen
Dasar-dasar manajemen menurut Malayu S.P Hasibuan (2007:2), adalah

sebagai berikut :
1. Ada kerjasama di antara sekelompok orang dalam ikatan formal.
2. Adanya tujuan bersama serta kepentingan yang sama yang akan dicapai.
3. Adany pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab yang teratur.
4. Adanya hubungan formal dan ikatan tata tertib yang baik.
5. Adanya sekelompok orang dan pekerjaan yang akan dikerjakan.
6. Adanya human organization.

2.2

Manajemen Sumber Daya Manusia

2.2.1

Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia
Dalam suatu perusahaan manusia merupakan sumber daya yang penting

untuk mencapai keberhasilan dalam menjalankan semua aktifitas perusahaan.
Walaupun ditunjang dengan aspek teknologi yang sempurna, tetapi apabila tanpa
aspek manusia sulit kiranya perusahaan mencapai tujuannya dengan baik.

Pentingnya sumber daya manusia juga terlihat dari aktifitas perusahaan dalam
mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya yang lain seperti uang, bahan
baku, metode, dan sebagainya baru bisa terlaksana jika ada unsur manusia yang
mampu mengelola atau menggunakannya secara maksimal.
Karena peranan manusia sebagai sumber daya dalam organisasi semakin
diyakini kepentingannya, maka semakin mendorong perkembangan ilmu tentang
bagaimana mendayagunakan sumber daya manusia tersebut agar mencapai
kondisi yang optimal. Berbagai pendekatan manajemen dilakukan dalam
mengelola sumber daya manusi tersebut, yang berkembang mengikuti
perkembangan dari falsafah manajemen yang sedang dikembangkan pada masa
itu.
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Mangkunegara (2004:2), adalah sebagai berikut :
“Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan suatu perencanaan,
pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan
terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa,
pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahaan tenaga kerja dalam
rangk mencapai tujuan organisasi”.
Menurut Herman Sofyandi (2005:6):
”Manajemen Sumber Daya Manusia didefinisikan sebagai suatu
strategi dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen yaitu planning,
organizing, leading, dan controling, dalam setiap aktivitas/fungsi
operasional SDM mulai dari proses penarikan, seleksi, pelatihan dan
pengembangan, penempatan yang meliputi promosi, demosi, dan
transfer, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, hubungan
industrial, hingga pemutusan hubungan kerja, yang ditujukan bagi
peningkatankontribusi produktif dari SDM organisasi terhadap
pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif dan eifsien.”

Selanjutnya menurut Malayu S.P. Hasibuan (2007:10)
”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”.
Sedangkan menurut Ike Kusdyah Rachmwati (2008:3)
”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”.
2.2.2

Peranan Manajemen Sumber Daya Manusia
Manajemen Sumber Daya Manusia mengatur dan menetapkan program

kepegawaian yang mencakup masalah-masalah sebagai berikut:
a) Menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif
sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan deskripsi pekerjaan,
spesifikasi jabatan, persyaratan pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan.
b) Menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan berdasarkan
azas the right man in the right place and the right man in the right job.
c) Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan
pemberhentian.
d) Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa
yang akan datang
e) Memperkirakan

keadaan

perekonomian

pada

umumnya

dan

perkembangan perusahaan pada khususnya.
f) Memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan kebijaksanaan
pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan sejenis

g) Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh
h) Melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan penilaian prestasi karyawan
i) Mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal
j) 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. Tenaga kerja manusia selain mampu, cakap, dan terampil, juga tidak
kalah pentingnya kemauan dan kesungguhan mereka untuk bekerja efektif dan
efisien. Kemampuan dan kecakapan kurang berarti jika tidak diikuti moral kerja
dan kedisiplinan karyawan dalam mewujudkan tujuan.

2.2.3

Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia
Sebagai ilmu terapan dari ilmu Manajemen, maka Manajemen Sumber

Daya manusia memiliki fungsi-fungsi pokok yang sama dengan fungsi
manajemen dengan penerapan dibidang Sumber Daya Manusia sebagai berikut:
1. Fungsi Perencanaan
Perencanaan (human resources planning) adalah merencanakan tenaga
kerjasecara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan
dalam membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan dilakukan dengan
menetapkan

program

kepegawaian

pengarahan,

pengendalian,

yang

pengadaan,

meliputi

pengorganisasian,

pengembangan,

kompensasi,

pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian pegawai.

2. Fungsi Pengorganisasian
Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan
dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang,
integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi. Organisasi hanya
merupakan alat unutk mencapai tujuan. Dengan organisasi yang baik akan
membantu terwujudnya tujuan secara efektif.
3. Fungsi Pengarahan
Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar
mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu
tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.
4. Fungsi Pengendalian
Pengendalian (controlling) adalah

kegiatan mengendalikan

semua

karyawan, agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai
dengan rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, diadakan
tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. Pengendalian karyawan
meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerja sama, pelaksanan pekerjaan,
dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan.
Disamping fungsi-fungsi pokok, Manajemen Sumber Daya Manusia juga
memiliki beberapa fungsi-fungsi operasional, diantaranya :
1. Fungsi Pengadaan
Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan,
orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan

kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya
tujuan.
2. Fungsi Pengembangan
Pengembangan (development) adalah proses peningkatan keterampilan
teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan
pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan
kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan.
3. Fungsi Kompensasi
Kompensasi (compensation) adalah pemberian balas jasa langsung dan
tidak langsung, uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang
diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak. Adil
diartikan sesuai dengan prestasi kerjanya, layak diartikan dapat memenuhi
kebutuhan primernya serta berpedoman pada batas upah minimum
pemertintah dan berdasarkan internal dan eksternal konsitensi.
4. Fungsi Pengintegrasian
Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk mempersatukan
kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerjasama
yang serasi dan saling menguntungkan. Perusahaan memperoleh laba,
karyawan dapat memenuhi kebutuhab dari hasil kerjanya. Pengintegrasian
merupakan hal yang penting dan sulit dalam manajemen sumber daya
manusia, karena mempersatukan dua kepentingan yang bertolak belakang.

5. Fungsi Pemeliharaan
Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk memelihara atau
meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap
mau bekerja sama sampai pensiun. Pemeliharan yang baik dilakukan dengan
program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagian besar karyawan
serta berpedoman kepada internal dan eksternal konsitensi.
6. Fungsi Kedisiplinan
Kedisplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang
terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit
terwujud tujuan yang maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran
untuk mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma sosial.
7. Fungsi Pemberhentian
Pemberhentian (separation) adalah putusnya hubungan kerja seseorang
dari suatu perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan
karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun dan sebabsebab lainnya.
Seperti yang sudah diuraikan diatas bahwa manajemen sumber daya
manusia memiliki beberapa fungsi yang bersifat manajerial dan operasional.
Fungsi manajerial atau fungsi-fungsi pokok dari manajemen sumber daya manusia
meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian. Sedangkan
fungsi operasional meliputi pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi,
pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Berkaitan
dengan fungsi operasional diatas, maka mutasi karyawan merupakan bagian dari

fungsi pengadaan dari manajemen sumber daya manusia. Pengadaan karyawan
melalui mutasi karyawan ini merupakan salah satu kegiatan penting dalam
melaksanakan, menempatkan, dan mendayagunakan karyawan secara efektif dan
efisien. Sebab perusahaan yang mendambakan kemajuan ditengah-tengah
persaingan yang ketat perlu memiliki karyawan yang berkualitas dan mampu
melakukan tugas-tugasnya dengan baik.

2.3.

Mutasi Karyawan

2.3.1

Pengertian Mutasi Karyawan
Salah satu tindak lanjut yang dilakukan dari hasil penilaian prestasi

karyawan adalah mutasi karyawan. Karena dengan penilaian prestasi karyawan
akan diketahui kecakapan karyawan dalam menyelesaikan uraian pekerjaan (job
description) yang di bebankan kepadanya. Mutasi ini harus didasarkan atas indeks
prestasi yang dapat dicapai oleh karyawan yang bersangkutan.
Mutasi karyawan menurut Bambang budiono (1999:59), yaitu :
”Mutasi terjadi bila seorang karyawan dipindahkan dari suatu
jabatan keposisi lain dengan gaji, tanggung jawab, dan/atau jenjang
organisasi yang relatif sama”.
Sedangkan menurut Malayu S.P. Hasibuan (2007:102) adalah :
”suatu perubahan posisi atau jabatan pekerjaan yang dilakukan baik
secara horizontal ataupun vertikal (promosi/demosi) di dalam satu
organisasi.”

2.3.1.1 Rotasi Karyawan
Rotasi merupakan suatu penempatan atau penugasan kembali seorang
karyawan pada suatu pekerjaan atau jabatan baru yang sejajar atau selevel yang
dilakukan secara horizontal dengan pekerjaannya semula. Dimana rotasi adalah
salah satu betuk transfer pegawai yang setingkat. Marihot Tua Efendi
Hariandja (2005:157) mendefinisikan transfer sebagai berikut :
”suatu pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain yang
memiliki tanggung jawab yang sama, dan level organisasi yang
sama”.

2.3.1.2 Promosi Karyawan
Promosi (promotion) memberikan peran penting bagi setiap karyawan,
bahkan menjadi idaman yang selalu dinanti-nantikan. Dengan promosi berarti ada
kepercayaan dan pengakuan mengenai kemampuan serta kecakapan karyawan
bersangkutan untuk menduduki suatu jabatan yang lebih tinggi. Dengan demikian,
promosi akan memberikan status sosial, wewenang (authority), tanggung jawab
(responsibility), serta pengahasilan (outcomes) yang semakin besar bagi
karyawan.
Jika ada kesempatan bagi setiap karyawan dipromosikan berdasarkan asas
keadilan dan objektifitas, karyawan akan terdorong bekerja giat, bersemangat,
berdisiplin, dan berprestasi kerja sehingga sasaran perusahaan secara optimal
dapat dicapai. Begitu besarnya peranan promosi karyawan maka sebaiknya
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Pengertian promosi menurut Marihot Tua Efendi Hariandja (2005:157),
sebagai berikut :
”Promosi adalah menaikan jabatan seseorang ke jabatan lain yang
memiliki tanggung jawab lebih besar, gaji lebih besar, dan pada level
organisasi yang lebih besar”.
Sedangkan promosi menurut Sondang P. Siagian (2008:169), yaitu :
”Promosi ialah apabila seorang pegawai dipindahkan dari suatu
pekerjaan ke pekerjaan lain yang tanggung jawab lebih besar,
tingkatannya dalam hierarki jabatan lebih tinggi dan penghasilannya
lebih besar pula”.

2.3.1.3 Demosi Karyawan
Organisasi perusahaan maupun organisasi nonproprofit selalu menuntut
agar setiap karyawan dapat menyelesaikan tugas-tugasnya/job description-nya
dengan baik. Jika karyawan itu tidak dapat menyelesaikan job descrpition, tidak
disiplin, tidak jujur, serta tidak mampu mengerjakan tugas-tugasnya maka
karyawan tersebut sebaiknya didemosikan atau diberhentikan.
Demosi (demotion) adalah perpindahan karyawan dari suatu jabatan ke
jabatan yang lebih rendah di dalam satu organisasi, wewenang, tanggung jawab,
pendapatan, serta statusnya semakin rendah. Secara sederhananya Demosi adalah
penurunan pangkat/jabatan seorang karyawan yang dilakukan dalam suatu
organisasi. Sedangkan menurut Susilo Murtoyo (2000:75), yaitu :
”Demosi adalah suatu perpindahan seseorang ke jabatan lain yang
lebih rendah dalam suatu organisasi”.

Tujuan

pelaksanaan

demosi

adalah

untuk

menghindari

kerugian

perusahaan, memberikan jabatan/posisi, gaji, dan status yang tepat sesuai dengan
kemampuan/kecakapan karyawan yang tidak mampu mengerjakan tugas-tugasnya
pada jabatan yang didudukinya hingga jabatannya diturunkan.

2.3.2 Tujuan Mutasi Karyawan
Tujuan dari mutasi menurut Malayu S.P. Hasibuan (2007:102)
diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan
2. Untuk menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja dengan komposisi
pekerjaan atau jabatan
3. Untuk memperluas atau menambah pengetahuan karyawan
4. Untuk menghilangkan rasa bosan atau jenuh terhadap pekerjaannya
5. Untuk memberikan perangsang agar karyawan mau berupaya meningkatkan
karier yang lebih tinggi
6. Untuk pelaksanaan hukuman atau sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang
dilakukan
7. Untuk memberikan pengakuan dan imbalan terhadap prestasinya
8. Untuk alat pendorong agar spirit kerja meningkat melalui persaingan terbuka
9. Untuk tindakan pengamanan yang lebih baik
10. Untuk menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi fisik karyawan
11. Untuk mengatasi perselisihan antara sesama karyawan

Prinsip dari mutasi adalah memutasikan karyawan kepada posisi yang
tepat dan pekerjaan yang sesuai, agar semangat dan produktivitas kerjanya
meningkat.

2.3.3

Dasar Mutasi
Ada tiga dasar atau landasan pelaksanaan mutasi pegawai menurut

Hasibuan (2007:103)
1. Merit system Adalah mutasi karyawan yang didasarkan atas landasan yang
bersifat ilmiah, objektif, dan hasil prestasi kerjanya. Merit system ini
merupakan dasar mutasi yang baik karena :
a. Output dan produktivitas kerja meningkat
b. Semangat kerja meningkat
c. Jumlah kesalahan yang diperbuat menurun
d. Absensi dan disiplin karyawan semakin baik
e. Jumlah kecelakaan akan menurun
2. Seniority system
Mutasi yang didasarkan atas landasan masa kerja, usia, dan
pengalaman kerja dari karyawan yang bersangkutan. Sistem mutasi seperti
ini tidak objektif karena kecakapan orang yang dimutasikan berdasarkan
senioritas belum tentu mampu menduduki jabatan yang baru.

3. Spoil system
Mutasi yang didasrkan atas landasan kekeluargaan. Sistem mutasi
seperti ini kurang baik karena didasarkan atas pertimbangan suka atau
tidak suka.

2.3.4

Cara-Cara Mutasi
Ada dua cara mutasi yang dilakukan di dalam suatu organisasi :
a. Cara tidak ilmiah
Mutasi dengan cara tidak ilmiah dilakukan :
•

Tidak didasarkan kepada norma atau standar kriteria tertentu

•

Berorientasi semata-mata kepada masa kerja dan ijazah, bukan atas
prestasi atau faktor-faktor riil

•

Berorientasi kepada banyaknya anggaran yang tersedia, bukan atas
kebuthan riil karyawan

•

Berdasarkan spoil system

b. Cara ilmiah
Mutasi dengan cara ilmiah dilakukan :
•

Berdasarkan norma atau standar kriteria tertentu, seperti analisis
pekerjaan

•

Berorientasi pada kebutuhan yang riil atau nyata

•

Berorientasi pada formasi riil kepegawaian

•

Berorientasi pada tujuan yang beranekaragam

•

Berdasarkan objektivitas yang dapat dipertanggungjawabkan

2.3.5

Sebab dan Alasan Mutasi
Sebab-sebab pelaksanaan mutasi digolongkan atas permintaan sendiri dan

alih tugas produktif.
1) Permintaan sendiri
Mutasi atas permintaan sendiri adalah mutasi yang dilakukan atas
keinginan sendiri dari karyawan yang bersangkutan dan dengan
mendapat persetujuan pimpinan organisasi. Alasan-alasannya adalah
sebagai berikut : Kesehatan, keluarga, dan kerjasama.
2) Alih Tugas produktif (ATP)
Adalah mutasi karena kehendak pimpinan perusahaan untuk
meningkatkan produksi dengan menempatkan karyawan bersangkutan
kejabatan atau pekerjaan yang sesuai dengan kecakapannya.
Paul Pigors dan Charles Mayers mengemukakan lima macam transfer atau
alih tugas produktif yaitu sebagai berikut :
a) Production Transfer
Adalah mengalihtugaskan karyawan dari satu bagian ke bagian lain secara
horizontal, karena pada bagian lain kekurangan tenaga kerja padahal
produksi akan ditingkatkan. Misalnya : mengalihtugaskan dari bagian
Toyota Kijang ke bagian Toyota Corolla, karena produksi Toyota Corolla
akan diperbesar.
b) Replacement Transfer
Adalah mengalihtugaskan karyawan yang sudah lama dinasnya ke jabatan
lain secara horizontal untuk menggantikan karyawan yang masa dinasnya

sedikit atau diberhentikan. Hal ini terjadi karena aktifitas perusahaan
diperkecil sehingga sebagaian karyawan harus diberhentikan dan hanya
karyawan yang mempunyai masa dinas yang lama tetap dipekerjakan.
c) Versatility Transfer
Adalah mengalihtugaskan karyawan ke jabatan atau pekerjaan lainnya
secara horizontal agar karyawan yang bersangkutan dapat melakukan
pekerjaan atau ahli dalam berbagai lapangan pekerjaan.
d) Shift Transfer
Adalah mengalihtugaskan karyawan yang sifatnya horizontal dari satu
regu ke regu lain sedangkan pekerjaanya tetap sama
e) Remedial Transfer
Adalah mengalihtugaskan seorang karyawan ke jabatan atau pekerjaan
lain, baik pekerjaannya sama atau tidak atas permintraan karyawan yang
bersangkutan karena tidak dapat bekerjasama dengan rekan-rekannya.
Pendekatan Mutasi Dari Segi Waktu
Pendekatan mutasi dari segi waktu dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
a. temporary transfer adalah mengalihtugaskan karyawan ke jabatan atau
pekerjaan lainnya baik horizontal maupun vertikal yang sifatnya
sementara. Karyawan bersangkutan akan ditempatkan kembali pada
jabatan atau pekerjaannya semula.
b. Permanent Transfer adalah mengalihtugaskan karyawan kejabatan
atau pekerjaan baru dalam waktu yang lama sampai dia dipindahkan

atau pensiun. Karyawan tersebut menjadi pemangku jabatan itu bukan
sebagai pejabat sementara.

2.3.6

Kendala-Kendala Pelaksanaan Mutasi
Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan muutasi, diantaranya yaitu:
a. Formasi jabatan tidak (belum) memungkinkan.
b. Pengaruh senioritas.
c. Soal etis (etika).
d. Kesulitan

menetapkan

pelaksanaan.

standar-standar

sebagai

kriteria

untuk

