
 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1      Pengertian dan fungsi Manajemen  Sumber Daya Manusia 

Manajemen (management) merupakan bahan baku dan sumber daya 

manusia untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Proses ini melibatkan organisasi, 

arahan, koordinasi, dan evaluasi orang-orang guna mencapai tujuan tersebut. 

Esensi manajemen adalah aktivitas bekerja melalui orang lain untuk meraih 

berbagai hasil. Melalui manajemen dilakukan proses pengintegrasian berbagai 

sumber daya dan tugas untuk mencapai berbagai tujuan organisasi. 

Manajemen sumber daya manusia ( human resources management ) 

adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan 

pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok karyawan. Manajemen 

sumber daya manusia juga menyangkut desain dan implementasi sistem 

perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan 

karier, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan, dan hubungan ketenagakerjaan 

yang baik. Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan 

praktik manajemen yang mempengaruhi secara langsung sumber daya manusia 

nya, orang-orang yang bekerja bagi organisasi. Manajemen sumber daya manusia 

terdiri atas serangkaian keputusan yang terintegrasi tentang hubungan 

ketenagakerjaan yang mempengaruhi efektivitas karyawan dan organisasi. 

Manajemen sumber daya manusia merupakan aktivitas-aktivitas yang 



 

 

 

 

dilaksanakan agar sumber daya manusia di dalam organisasi dapat digunakan 

secara efektif guna mencapai berbagai tujuan.  

Karyawan merupakan unsur yang penting dalam suatu organisasi, 

sehingga harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar tujuan perusahaan tercapai 

sebagaimana mestinya. Pengelolaan karyawan atau sumber daya manusia ini 

tidaklah mudah, melihat sifat dari sumber daya ini sangat kompleks dan berubah-

ubah, sehingga diperlukan suatu ilmu yang dipelajari cara-cara pengelolaan 

sumber daya manusia dengan efektif yang disebut Manajemen Sumber Daya 

Manusia atau manajemen personalia. Manajemen sumber daya manusia terbagi 

menjadi dua pengertian utama, yaitu : 

1. Manajemen berasal dari kata to manage, yang artinya mengurus, 

mengatur, melaksanakan dan mengelola. 

2. Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat 

dalam organisasi meliputi semua orang yang melakukan aktivitas.  

Jadi cara sederhana, pengertian manajemen sumber daya manusia 

merupakan mengelola  sumber daya manusia. Dari keseluruhan sumber daya yang 

tersedia dalam organisasi, sumber daya manusialah yang paling penting dan 

sangat menentukan. 

Menurut Handoko (2000:4). “Manajemen sumber daya manusia adalah  

penarikan, pemgembangan, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya manusia 

untuk mencapai tujuan individu maupun tujuan organisasi”. 



 

 

 

 

Menurut Simamora (2004:5), “Manajemen sumber daya manusia adalah 

aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan agar sumber daya manusia di dalam 

organisasi dapat digunakan secara efektif guna mencapai berbagai tujuan”. 

Dari definisi diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Manajemen 

Sumber Daya Manusia merupakan perpaduan dari berbagai fungsi, dimana fungsi-

fungsi dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

1. Fungsi-fungsi manajerial, meliputi : 

a. Perencanaan ( planning ) 

Adalah program kegiatan personalia yang disusun untuk membantu 

tercapainya tujuan perusahaan yang ditetapkan sebelumnya. Fungsi 

perencanaan berkaitan dengan peramalan sejauh mana tujuan dapat dicapai, 

baik dilihat dari aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan politik. Dengan 

demikian, fungsi ini memberikan arah yang jelas dalam upaya mencapai  

sasaran yang ditetapkan. Setiap organisasi harus dapat melakukan 

perencanaan yang baik, karena dengan  perencanaan yang memadai 

kemungkinan akan dapat : 

1. Memperoleh serta mengikat sumber daya yang diperlukan dalam 

mencapai tujuan. 

2. Melanjutkan kegiatan secara konsisten dengan tujuan dan prosedur 

yang telah dipilih. 

3. Kemajuan ke arah tujuan dapat dimonitor dan diukur sehingga dapat 

perbaikan dan peningkatan. 

4. Memperkecil resiko yang dihadapi. 



 

 

 

 

b. Pengorganisasian ( Organizing ) 

Setelah adanya prencanaan, maka dibentuklah organisasi sebagai alat untuk 

mewujudkan perencanaan yang telah dibuat tersebut. 

c.  Pengarahan ( Directing ) 

Berfungsi untuk menuntun, membimbing dan memotivasi agar fungsi-

fungsi manajemen sebelumnya dapat dilakukan secara benar dan sesuai 

dengan rencana. 

d. Pengendalian ( Controlling ) 

Pengendalian berarti pengamatan yang dilakukan dengan membandingkan 

antara realisasi kerja dengan perencanaan yang ditetapkan, serta diikuti 

upaya perbaikan bila terjadi penyimpangan. Fungsi pengendalian meliputi 

antara lain: 

1. Menetapkan standar prestasi 

2. Mengukur prestasi yang sedang berjalan dan membandingkannya 

dengan standar yang telah ditetapkan. 

3. Mengambil tindakan untuk memperbaiki prestasi yang tidak sesuai 

dengan standar. 

2. Fungsi-fungsi operasional, meliputi : 

a. Pengadaan tenaga kerja ( Procurement ) 

Adalah upaya untuk mendapatkan jenis dan jumlah tenaga kerja yang 

sesuai dengan yang dibutuhkan tenaga kerja, penarikan, seleksi, orientasi 

dan penempatan. 

 



 

 

 

 

b. Pengembangan ( Development )  

Setelah tenaga kerja yang dibutuhkan di dapatkan, maka diadakan usaha 

untuk mengembangkannya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan 

keterampilan dan pengetahuan melalui program pelatihan yang tepat. 

c. Kompensasi ( Compensation ) 

Fungsi ini dapat diartikan sebagai pemberian balas jasa atau imbalan yang 

memadai bagi karyawan, disesuaikan dengan kontribusi yang telah 

karyawan berikan pada perusahaan. 

d. Integrasi ( integration ) 

Fungsi ini merupakan fungsi yang paling sulit, karena berhubungan 

dengan usaha untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang berbeda 

dalam organisasi, baik kepentingan perusahaan maupun kepentingan 

masyarakat. 

e. Pemeliharaan ( Maintenance )  

Setelah ke empat fungsi dijalankan dengan baik, maka di adakan usaha 

untuk mempertahankan kemampuan melalui komunikasi, keselamatan 

kerja karyawan sehingga kondisi yang telah dicapai dapat dipertahankan. 

f. Pemutusan Hubungan Kerja ( Separation ) 

Kadang-kadang perlu mengadakan keputusan hubungan kerja dengan para 

karyawannya dengan berbagai alasan. 

Dari uraian diatas  dapat kita lihat bahwa manajemen sumber daya manusia 

mempunyai peranan penting dalam suatu organisasi karena menyangkut unsur 



 

 

 

 

manusia yang akan menentukan kemajuan bagi perusahaan, dalam hal ini 

perusahaan dimasa yang akan datang. 

 

2.2      pengembangan karier  

2.2.1 Pengertian karier 

Suatu karier mencerminkan perkembangan para anggota organisasi ( 

karyawan ) individual dalam jenjang jabatan atau kepangkatan yang dapat dicapai 

selama masa kerja dalam organisasi bersangkutan, sehingga suatu karier 

menunjukkan orang-orang pada masing-masing peranan atau status mereka. 

Karier pada dasarnya merupakan istilah teknis dalam administrasi personalia atau 

“ personnel administration”. Menurut Handoko (2000:69), menyebutkan suatu 

karier adalah semua pekerjaan ( jabatan ) yang dipunyai ( dipegang ) selama 

kehidupan kerja seseorang. 

Menurut Handoko ( 2000:70 ), karier merupakan : 

1. Rangkaian promosi atau pemindahan ( transfer ) ke arah pekerjaan-

pekerjaan yang lebih memerlukan tanggung jawab besar. 

2. Pekerjaan-pekerjaan seseorang yang mempunyai pola perkembangan yang 

sistematis dan jelas. 

3. Sejarah perkembangan seseorang. 

Dengan melihat beberapa definisi tersebut, maka dipandang dari sudut 

individu maupun sudut organisasi, orang tidak hanya memahami pengalaman-

pengalaman yang khusus, tetapi juga kesempatan-kesempatan karier yang ada 

dalam suatu organisasi karier dalam suatu perusahaan ditandai dengan adaanya : 



 

 

 

 

1. Kemajuan seseorang dalam suatu lapangan kerja yang diperolehnya 

selama bekerja. 

2. Kemajuan ini memerlukan kemampuan, keahlian, pengalaman dan 

tanggung jawab yang besar. 

3. Kemajuan ini di dalamnya terdapat unsur-unsur cita dan kepuasan yang 

menimbulkan ketentraman, kesinambungan dan arti dalam hidup 

seseorang. 

 

2.2.2     Pengertian perencanaan karier 

Pengertian perencanaan karier menurut Rival (2004:282), “Perencanaan 

karier merupakan proses dimana kita menyeleksi tujuan karier dan jenjang karier 

mnuju tujaun-tujuan tersebut”. 

Menurut Samsudin (2006:133), “perencanaan karier merupakan suatu 

perencanaan tentang kemungkinan seorang karyawan suatu organisasi atau 

perusahaan sebagai individu meniti proses kenaikan pangkat atau jabatan sesuai 

persyaratan dan kemampuannya”. 

Menurut Simamora (2004:412), ”perencanaan karier adalah proses yang 

dilalui oleh individu karyawan untuk mengidentifikasi dan mengambil langkah-

langkah untuk mencapai tujuan kariernya”. Sedangkan menurut Handoko 

(2000:71), menyebutkan bahwa Perencanaan karier adalah proses melalui dimana 

seseorang memilih sasaran karier dan jalur ke sasaran tersebut. 



 

 

 

 

Dari pengertian tersebut berarti bahwa perencanaan karier harus didahului 

dengan penyusunan pra syarat yang harus dimiliki seorang karyawan guna 

mendukung peningkatan kariernya. Pra syarat itu sifatnya saling mendukung, 

maksudnya setiap peningkatan karier seorang karyawan didukung oleh kriteria 

yang sudah ditetapkan sesuai  prestasi, bobot tugas, adanya jabatan, produktivitas 

kerja, efisiean dan lain-lain. 

Perencanaan karier memudahkan pemenuhan kebutuhan karier karyawan, 

memudahkan perusahaan dalam menyusun tenaga kerja intern organisasi dan 

mengurangi biaya pengadaan tenaga kerja dari luar serta memungkinkan 

organisasi mengembangkan dan juga menempatkan karyawan dalam jabatan-

jabatan sesuai dengan minat kebutuhan tujuan kerjanya. 

2.2.3 Pengertian Pengembangan Karier 

Pengembangan karier adalah suatu bahasan tentang perencanaan karier 

yang bertitik tolak dari asumsi dasar bahwa seseorang yang mulai bekerja dalam 

suatu perusahaan akan terus bekerja untuk organisasi tersebut selama aktifnya 

hingga ia memasuki usia pensiun, yang berarti ia ingin meniti karier dalam 

perusahaan itu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka seorang karyawan harus 

diberi kesempatan untuk mengembangkan kariernya, dimana sebagai alat untuk 

memotivasi karyawannya agar dapat berprestasi lebih baik. Ada beberapa 

pengertian mengenai pengembangan karier, diantaranya menurut Samsudin 

(2006:140), pengembangan karier adalah :  

a. Suatu rangkaian posisi atau jabatan yang ditempuh seseorang selama 

masa kehidupan tertentu.  



 

 

 

 

b. Perubahan nilai-nilai, sikap, dan motivasi yang terjadi pada seseorang, 

karena dengan penambahan usia akan menjadi semakin matang. 

c. Usaha yang dilakukan secara formal dan berkelanjutan dengan 

difokuskan pada peningkatan dan penambahan kemampuan seseorang. 

Menurut Handoko (2000:123), pengembangan karier adalah peningkatan 

pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karier. Menurut 

Rival (2004:282), pengembangan karier merupakan peningkatan pribadi yang 

dilakukan oleh seseorang dalam mencapai rencana karier pribadinya. 

Sedangkan menurut Martoyo (1996:70), pengembangan karier adalah 

suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan-peningkatan status 

seseorang dalam suatu organisasi dalam jalur karier yang telah ditetapkan dalam 

organisasi yang bersangkutan. 

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa program pengembangan karier 

merupakan suatu aktivitas yang formal dan terstruktur yang dilakukan oleh 

organiasasi bagi karyawannya dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, 

pengetahuan dan kepemimpinan yang merupakan bekal bagi peningkatan karier 

mereka sehingga perusahaan dan para karyawan dapat mengembangkan diri 

secara maksimal. 

Pengembangan karier memiliki tujuan-tujuan yang dapat dipandang dari 

dua sudut, yaitu bagi organisasi dan karyawan, sehingga pengembangan karier  



 

 

 

 

yang terjadi diharapkan mampu menghasilkan keuntungan bagi kedua belah 

pihak. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang mempengaruhi 

perencanaan pengembangan karier adalah : 

1. Organisasi terdiri dari : 

a. Peranannya, seperti informasi karier, kesempatan karier, penilaian 

 prestasi. 

b. Sasarannya, seperti penempatan karyawansecara tepat, loyalitas 

 karyawan. 

c. Dasarnya, seperti prestasi kerja, system senioritas, lamanya 

bekerja. 

 

2. Individunya yaitu : 

Persepsi karyawan, seperti dukungan atasan terhadap karyawan, 

penempatan pekerjaan yang tepat dengan keahlian dan kemampuan 

karyawan, usaha individu dan mencapai karier yang diinginkan. 

Dengan demikian bagi karyawan diharapkan pengembangan karier akan 

mampu memperbaiki kualitas kehidupannya dari masa ke masa, sedangkan bagi 

perusahaan diharapkan adanya jaminan kualitas Sumber Daya Manusia yang 

dimiliki serta pemanfaatannya secara optimal untuk mewujudkan tujuan 

organisasi, sehingga karyawan dapat mencapai rencana kariernya dan sekaligus 

membantu perusahaan untuk mengisi jabatan-jabatan yang ada adalam organisasi. 



 

 

 

 

2.2.4 Tujuan perencanaan dan pengembangan karier 

 Tujuan perencanaan karier adalah penyelarasan kebutuhan, kemampuan, 

dan tujuan karyawan dengan kesempatan dan tantangan saat ini maupun dimasa 

depan di dalam organisasi. Dengan kata lain, program perencanaan karier 

dirancang untuk memperluas peluang bahwa organisasi menempatkan orang-

orang yang tepat ditempat yang benar pada waktu yang tepat. Jadi, program 

perencanaan karier ditujukan untuk menserasikan keahlian, pengetahuan, 

kemampuan, dan tuntutan kerja dengan kepribadian, minat, preferensi, dan 

imbalan pekerjaan. 

 Manajemen karier yang efektif berarti utilisasi sumber daya yang efektif 

dan kesempatan kepegawaian yang sama, yang keduanya penting bagi organisasi. 

Jikalau para karyawan merupakan aset organisasi yang paling penting, maka 

karyawan yang keahliannya kurang didayagunakan, disalahgunakan, dan menjadi 

kecewa serta tidak puas tentu merupakan pemborosan aset organisasi. Oleh karena 

itu keterlibatan aktif karyawan dalam manejemen karier merupakan perkara 

penting bagi organisasi. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang mempengaruhi 

tujuan perencanaan dan pengembangan karier diantaranya menurut Rivai 

(2004:285) adalah : 

a. Meluaskan strategi dan syarat-syarat karyawan intern ( aligns strategy and 

internal staffing ). 

Denagn membantu karyawan didalam perencanaan karier, Departemen 

Sumber Daya Manusia dapat mengantisipasi rencana kerjanya serta 



 

 

 

 

mendapatkan bakat yang diperlukan untuk mendukung strategi 

perusahaan. 

b. Mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan ( develops 

promotable employees ). 

Perencanaan karier membantu didalam penyediaan internal bakat-bakat 

karyawan yang dapat dipromosikan guna memenuhi lowongan yang 

disebabkan oleh pension, pengundurun diri dan pertumbuhan. 

c. Memudahkan penempatan ke luar negeri ( falisitates international 

placement). 

Perusahaan menggunakan perencanaan karier untuk membantu 

mengidetifikasi dan menyiapkan penempatan karyawan keseluruh penjuru 

dunia. 

d. Membantu didalam keanekaragaman tenaga kerja ( assists workforce 

diversity ). 

Perencanaan karir membantu karyawan yang beraneka ragam latar 

belakangnya didalam mempelajari harapan-harapan perusahaan. 

e. Mengurangi pergantian ( lower turnover ). 

Meningkatkan perhatian dan kesepakatan karyawan akan loyalitasnya 

terhadap perusahaan serta mengurangi tingkat pengunduran diri 

karyawan. 

 

 

 



 

 

 

 

f. Menyaring potensi karyawan ( taps employee potential ). 

Perencanaan karir mendorong karyawan untuk lebih selektif didalam 

menggunakan kemampuannya sebab mereka mempunyai tujuan karier 

yang lebih khusus. 

g. Meneruskan pertumbuhan pribadi ( furthers personal growth ). 

Perencanaan karier mendorong karywan untuk tumbuh dan berkembang.\ 

h. Mengurangi penimbunan ( reduce hoarding ). 

Perencanaan karier menjadikan karyawan sadar akan pentingnya 

kualifikasi karyawan, mencegah manajer yang mementingkan dirinya 

sendiri serta menyadarkan bahwa departemen sumber daya manusia 

bukan departemen yang menentukan segala-galanya. 

i. Memuaskan kebutuhan karyawan ( satisfies employee needs ). 

Adanya kesempatan pada karyawan untuk tumbuh dan berkembang serta 

terpenuhinya kebutuhan individu akan harga dirinya menjadikan pada 

karyawan mudah merasa puas. 

j. Membantu perencanaan tindakan secara afirmatif ( assists affirmative 

action plans ). 

Perencanaan karier membantu menyiapkan pekerjaan yang lebih penting 

serta pelaksanaan rencana kegiatan yang telah ditentukan. 

 

Sedangkan tujuan dan manfaat perencanaan karier menurut Samsudin 

(2006:139) yaitu : 



 

 

 

 

a. Mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan. Ini berarti bahwa 

perencanaan karier dapat membantu mengembangkan suplai karyawan 

internal, terutama karyawan yang potensial. 

b. Menurunkan perputaran karyawan ( turnover ). Perhatian terhadap karier 

individual dalma perencanaan karier yang telah ditetapkan akan dapat 

meningkatkan loyalitas pada organisasi ditempat mereka bekerja ( rasa 

kesetiaan organisasi ). 

c. Mengungkap potensi karyawan. Adanya perencanaan karier yang jelas 

akan mendorong para karyawan individu maupun kelompok menggali 

kemampuan potensial masing-masing untuk mencapai sasara-sasaran 

karier yang diinginkan. 

d. Mendorong pertumbuhan. Perencanaan karier yang baik akan dapat 

mendorong semangat kerja karyawan untuk tumbuh dan berkembang. 

Dengan demikian, motivasi kerja para karyawan dapat dipelihara. 

e. Mengurangi penimbunan. Ini berarti perencanaan karier akan dapat 

mengangkat kembali para karyawan yang tidak berkualifikasi untuk maju 

sehingga tidak tertimbun tanpa harapan.  

f. Memuaskan kebutuhan karyawan. Dengan adanya perencanaan karier 

berarti adanya penghargaan terhadap individu karyawan, yang berarti pula 

adanya pengakuan dan penghargaan terhadapa prestasi individu 

karyawan. Hal inilah yang akan memuaskan karyawan, yang ada dasarnya 

merupakan kebutuhan organisasi juga. 



 

 

 

 

g. Membantu pelaksanaan rencana-rencana kegiatan yang telah disetujui. 

Perencanaan karier dapat membantu para karyawan agar siap untuk 

menduduki jabatan-jabatan yang lebih penting. Persiapan ini akan 

membantu pencapaian rencana-rencana kegiatan yang telah ditetapkan. 

 

2.2.5 Bentuk-bentuk perencanaan karier 

Bentuk-bentuk perencanaan karier menurut Simamora (2004:418) terdiri 

atas dua elemen utama : 

a. Perencanaan karier organisasional ( organizational career  

planning ). 

Mengintegrasikan kebutuhan sumber daya manusia dan sejumlah 

aktivitas karier, lebih menitikberatkan pada jenjang karier atau 

jalur karier. Kebutuhan sumber daya manusia merupakan 

komponen penting dari proses perencanaan sumber daya manusia, 

sedangkan jalur karier merupakan perangkat yang menghubungkan 

keluarga pekerjaan di dalam organisasi.   

b. Perencanaan individual ( individual career planning ). 

Tipe perencanaan karier ini terfokus pada individu dan keinginan, 

keahlian, dan hasratnya. Dan yang paling penting, perencanaan 

karier individual menliputi latihan diagnostic dan prosedur untuk 

membantu orang terserbut. 

 

 


