
BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1   Pengertian Manajemen  

   Untuk menjalankan suatu organisasi secara efektif dan efisien diperlukan 

suatu poses yang disebut manajemen. Manajemen merupakan sebuah poses yang 

terdiri atas fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian.  

Pengertian manajemen menurut Malayu S.P Hasibuan (2003;9)  

mengemukakan: 

”Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan 
Sumber Daya Mansia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif 
dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu” 
 

 Dikatakan juga bahwa manajemen sebagai ilmu pengetahuan yang 

terorganisir dan sistematis, dan terdiri dari teoti-teori dan prinsip-prinsip, 

sekaligus juga manajemen sebagai seni yang sangat tergantung pada orang yang 

menjalankannya, orang yang menjalankan disebut sebagai seorang manager. 

 Berdasarkan penjelasan diatas bahwa manajemen mengandung pengertian 

aktivitas mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan, juga tampak jelas 

dalam pengertian tersebut bahwa pengorganisasian akan menyangkut unsur 

manusia, seperti dikatakan selanjutnya, pengorganisasian berarti bahwa manager 

mengkoordinasikan Sumber Daya Manusia serta sumber daya bahan yang dimiliki 

oleh suatu organisasi. 
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2.2  Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Manajemen Sumber Daya Manusia dapat didefinisikan sebagai suatu 

proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian 

dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi 

pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kopensasi, promosi, dan pemutusan 

hubungan kerja guna mendapat tujuan yang telah ditetapkan. 

 Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2003;10) Mengemukakan: 

“Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni yang 
mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien 
membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan 
masyarakat”. 
 

 Menurut H. Hadafi Nawawi (2000;39) yang dimaksud sebagai Sumber 

Daya Manusia meliputi tiga pengertian : 

a. Sumber Daya Manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu 

organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pegawai, atau karyawan). 

b. Sumber Daya Manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak 

organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. 

c. Sumber Daya Manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi 

sebagai modal didalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi 

potensi nyata secara pisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. 

Sumber Daya Manusia memiliki potensi sangat strategis dalam organisasi, 

artinya unsur manusia memegang peranan yang sangat penting dalam melakukan 

aktifitas untuk pencapaian suatu tujuan, untuk itu maka eksistensi SDM dalam 

organisasi sangat kuat, untuk mencapai kondisi yang lebih baik maka perlu 

adanya manajemen terhadap SDM, secara memadai sehingga terciptalah SDM 
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yang berkualitas, loyal dan berprestasi. Manajemen SDM merupakan usaha untuk 

mengarahkan dan mengelola SDM didalam organisasi agar mampu berpikir dan 

bertindak sebagai mana yang diinginkan oleh organisasi. 

Manajemen SDM adalah pendekatan terhadap manajemen manusia, 

pendekatan terhadap manajemen tersebut didasarkan pada nilai manusia dalam 

hubungannya dengan organisasi, manusia merupakan sumber daya yang penting 

dalam organisasi, disamping itu efektifitas organisasi sangat ditentukan oleh 

manajemen manusia. 

Maka dari itu asset paling penting yang harus dimiliki oleh perusahaan dan 

harus diperhatikan oleh manajemen adalah asset manusia, orang-orang (manusia) 

merupakan elemen yang harus ada didalam perusahaan, karena tanpa manusia, 

modal, peralatan, serta sumber daya lainnya yang dimiliki oleh perusahaan tidak 

dapat bekerja atau berjalan dengan sebagaimana mestinya. 

Sumber Daya Manusia penting bukan hanya karena mereka bisa 

memegang peranan penting dalam mencapai tujuan organisasi, tetapi juga karena 

mereka perlu mendapatkan balas jasa terhadap kontribusi yang telah 

disumbangkannya kepada perusahaan. 

Sumber Daya Manusia yang efektif mengharuskan manajer untuk 

menekan cara terbaik dalam mengkaryakan orang-orang untuk mencapai tujuan 

perusahaan dan meningkatkan kinerja organisasi. Begitupun manager Sumber 

Daya Manusia yang efektif juga mengharuskan anggota organisasi mencapai 

tujuan pribadi mereka. Para manager haruslah mencari berbagai cara untuk 

meningkatkan kepuasan karyawan, komitmennya, keterlibatannya dalam 
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kehidupan organisasi, memperbaiki kualitas lingkungan kerja dan juga 

meningkatkan efisien produktifitas karyawan. Manajemen Sumber Daya Manusia 

yang efektif dapat meningkatkan efektifitas organisasional. 

Selain pendapat diatas, tentang manajemen Sumber Daya Manusia, 

Bambang Wahyudi (2002;10) menyatakan: 

“Ilmu dan seni atau proses memperoleh, memajukan atau 
mengembangkan dan memelihara tenaga kerja yang kompeten 
sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan 
efisien dan adanya kepuasan pada diri pribadi”  
 
Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2003;17) menjelaskan untuk 

mempelajari Manajemen Sumber Daya Manusia ada tiga pendekatan yang dapat 

dilakukan yaitu; 

1. Pendekatan Mekanis 

Mekanisasi adalah mengganti peran tenaga kerja manusia dengan mesin untuk 

melakukan pekerjaan. Penggantian ini didasarkan pada pertimbangan 

ekonomis, kemanusiaan, efektivitas serta kemampuan yang lebih besar dan 

lebih baik. 

2. Pendekatan Paternalis 

Pada pendekatan paternalis (Paternalistic Approach), manager untuk 

mengarahan bawahannya bertindak seperti bapak kepada anak-anaknya, para 

bawahan diperlakukan dengan baik, fasilitas-fasilitas diberikan. 

3. Pendekatan Sistem Sosial 

Pendekatan sistem sosial ini memandang bahwa organisasi/perusahaan adalah 

suatu sistem yang kompleks yang beroperasi dalam lingkungan yang 

kompleks yang bisa disebut sistem yang ada diluar, yang disebut dengan 
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sistem yaitu suatu proses yang terdiri dari berbagai unsur atau komponen yang 

satu dengan yang lain berkaitan secara struktural dan fungsional, saling 

menunjang dan mengisi sesuai dengan peran dan kedudukan masing-masing 

namun keseluruhannya secara mutlak didukung oleh setiap komponen, 

betapapun kecil nilainya. Jelasnya pendekatan sistem sosial ini mengutamakan 

kepada hubungan harmonis, interaksi yang baik, saling menghargai, saling 

membutuhkan, dan saling mengisi sehingga terdapat suatu total sistem yang 

baik. 

 

2.2.1  Fungsi Manajemen SDM (Sumber Daya Manusia) 

 Didalam melaksanakan aktivitasnya dan tugasnya, manajemen SDM 

memiliki fungsi pokok, hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Malayu S.P. Hasibuan (2003;21) meliputi : 

1. Perencanaan 

Perencanaan (Human Resources Planning) adalah merencanakan tenaga 

kerja secara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan 

dalam membantu terwujudnya tujuan. 

2. Pengorganisasian 

Pengorganisasian (Organization Chart) adalah kegiatan untuk 

mengorganisasikan semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, 

hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam 

bagan organisasi.  
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3. Pengarahan 

Pengarahan (Directing) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, 

agar mau bekerjasama dan bekerja secara efektif dan efisien dalam 

membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 

4. Pengendalian 

Pengendalian (Controlling) adalah kegiatan mengendalikan semua 

karyawan, agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja 

sesuai dengan rencana. 

5. Pengadaan  

Pengadaan (Procurement) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, 

orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. 

6. Pengembangan 

Pengembangan (Development) adalah proses peningkatan keterampilan 

teknis, teoritis, konseptual dan modal karyawan melalui pendidikan dan 

pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan 

kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan. 

7. Kompensasi 

Kompensasi (Compensation) adalah pemberian balas jasa langsung 

(Direct) dan tidak langsung (Indirect), uang atau barang kepada karyawan 

sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. 
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8. Pengintegrasian 

Pengintegrasian (Integration) adalah kegiatan untuk mempersatukan 

kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerjasama 

yang serasi dan saling menguntungkan. 

9. Pemeliharaan 

Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk memelihara atau 

meningkatkan kondisi fisik, mental dan loyalitas karyawan, agar mereka 

tetap mau bekerja sama. 

10. Kedisiplinan  

Kedisiplinan 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. 

11. Pemberhentian 

Pemberhentian (Separation) adalah putusnya hubugan kerja seseorang dari 

suatu perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, 

keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun dan sebab-sebab 

lainnya. 

 Fungsi-fungsi diatas satu sama lain saling berhubungan dan saling 

mendukung dalam menentukan sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan. 
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2.3  Pengertian Kepuasan Kerja 

Saat ini kepuasan kerja karyawan, menjadi masalah setiap perusahaan 

dalam pencapaiannya, karena dengan tecapainya kepuasan kerja karyawan besar 

manfaatnya bagi karyawan itu sendiri maupun bagi perusahaan, usaha untuk 

menciptkan kepuasan kerja dilakukan dalam rangka usaha peningkatan produksi, 

perbaikan sikap dan tingkah laku karyawan sewaktu bekerja. 

Adapun beberapa pendapat menurut para pakar mengenai definisi dari 

kepuasan kerja, diantaranya : 

Menurut Husein Umar (2003;36)  

“Kepuasan kerja merupakan penilaian atau cerminan dari perasaan 
pekerja terhadap pekerjaannya”. Kepuasan kerja merupakan suatu 
perasaan yang dirasakan karyawan terhadap pekerjaannya, apakah 
puas atau tidak puas” 
 
Menurut As’ad (2000;104) 

“Kepuasan kerja berhubungan erat dengan sikap karyawan terhadap 
pekerjaannya sendiri, situasi kerja, kerjasama antara pimpinan 
dengan sesama karyawan” 
 
Menurut Davis dan Newstrom (2004;104) 

“Kepuasan kerja merupakan seperangkat kepuasan pegawai tentang 
menyenangkan atau tidaknya pekerjaan mereka”. Kepuasan kerja 
merupakan perasaan senang atau tidak senang yang ditunjukkan 
seorang pegawai terhadap pekerjaan mereka” 
 
Jadi, menurut beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

kepuasan kerja merupakan hasil dari beberapa sikap khusus senang atau tidak 

senang dan puas atau tidak puas terhadap pekerjaannya, faktor-faktor pekerjaan, 

penyesuaian diri dan hubungan sosial diluar kerja. 
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Tentang penelitian kepuasan kerja ada tiga macam arah yang bisa dilihat, 

antara lain As’ad (2000;102). 

1. Usaha untuk menemukan faktor-faktor yang menjadi sumber kepuasan 

kerja, serta kondisi-kondisi yang mempengaruhinya. Dengan mengetahui 

hal ini perusahaan dapat menciptakan kondisi-kondisi tertentu agar 

karyawan bisa lebih bergairah dan merasa bahagia dalam bekerja. 

2. Usaha untuk melihat bagaimana efek dari kepuasan kerja terhadap sikap 

dan tingkah laku karyawan, terutama tingkahlaku kerja, seperti 

poduktifitas, absensi, kecelakaan akibat kerja dan sebagainya. Dengan 

mengetahui hal ini perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang 

tepat dalam memotifasi para karyawan, serta mencegah prilaku-prilaku 

yang dapat merugikan. 

3. Dalam rangka mendapatkan rumusan atau definisi yang lebih tepat 

mengenai kepuasan kerja itu sendiri. Banyak sekali manfaat yang bisa 

diambil dari kepuasan kerja, untuk itu perusahaan harus mengetahui dan 

memperhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat menciptakan kepuasan 

kerja karyawan dalam perusahaannya. Seringkali cara yang dilakukan 

manajemen dalam perusahaan untuk menciptakan kepuasan kerja 

karyawan dengan cara memberikan gaji yang tinggi. Meskipun gaji yang 

tinggi bisa dibilang sebagai upaya untuk membuat karyawan merasa puas, 

akan tetapi gaji yang tinggi itu bukan satu-satunya faktor yang dapat 

menciptakan kepuasan kerja, karena dengan gaji yang tinggi belum tentu 

karyawan akan merasa puas.  
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2.3.1  Faktot-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja Karyawan  

 Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, antara lain 

As’ad (2000;115): 

a. Faktor pisikolog, merupakan faktor yang berhubungan dengan kewajiban 

karyawan yang meliputi minat, ketentraman kerja, sikap terhadap kerja, 

bakat, dan keterampilan. 

b. Faktor sosial, merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial 

baik sesama karyawan, dengan atasan, maupun karyawan yang beada jenis 

pekerjaannya.  

c. Faktor fisik, merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik 

lingkungan kerja dan kondisi fisik karyawan, yang meliputi jenis 

pekerjaan, pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat, perlengkapan kerja, 

keadaan ruang, penerangan, pertukaran udara, kondisi kesehatan 

karyawan, umur, dan sebagainya. 

d. Faktor finansial, merupakan faktor yang berhubungan dengan jaminan 

serta kesejahteraan karyawan yang meliputi, sistem dan besarnya gaji, 

jaminan sosial, macam-macam tunjangan, fasilitas yang diberikan, 

promosi dan sebagainya. 

Adapun faktor lain yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan 

yaitu faktor yang ada pada diri pegawai dan faktor pekerjaannya. 

a. Faktor pegawai, yaitu kecerdasan (IQ), kecakapan khusus, umur, jenis 

kelamin, kepribadian, emosi, cara berpikir, presepsi dan sikap kerja. 
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b. Faktor pekerjaan, yaitu jenis pekerjaan, struktur organisasi, pangkat 

(golongan), kedudukan, mutu pengawasan, jaminan finansail, kesempatan 

promosi jabatan, interaksi sosial dan hubungan kerja. 

Jika perusahaan sudah memperhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat 

menciptakan kepuasan kerja, atau dengan kata lain apa yang dibutuhkan karyawan 

sudah dapat dipenuhi oleh perusahaan, maka dapat disimpulkan karyawan tersebut 

akan merasa puas. 

Pada dasarnya kepuasan kerja bersifat individual (abstrak) atau karyawan 

itu sendiri yang dapat merasakannya. Perusahaan dapat melihat karyawan merasa 

puas atau tidak puas dengan memperhatikan prilaku atau efek yang akan 

timbul/dilakukan jika karyawan tersebut merasa puas atau merasa tidak puas. 

Efek-efek tersebut, diantaranya As’ad (2000;184): 

1. Efek dari karyawan yang merasa puas. 

Salah satu efek yang akan dilakukan seseorang karyawan yang merasa 

puas salah satunya adalah dengan menunjukan kinerja kerja yang baik. 

2. Efek dari karyawan yang merasa tidak puas : 

a. Keluar (Exit), prilaku yang mengarah untuk meninggalkan organisasi, 

mencakup pencarian suatu posisi baru maupun meminta berhenti. 

b. Suara (Voice), dengan aktif dan konstruktif mencoba memperbaiki 

kondisi, mencakup sarana perbaikan, membahas problem (masalah) 

atasan. 
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c. Kesetiaan (Loyality), pasif tetapi optimis menunggu baiknya kondisi, 

mencakup berbicara membela organisasi, menghadapi kritik luar, dan 

mempercayai organisasi dan manajemennya. 

d. Pengabaian (Neglect), secara pasif membiarkan kondisi memburuk, 

mencakup kemangkiran atau datang terlambat secara kronis, upaya 

yang dikuangi, dan tingkat kekeliruan yang meningkat.  

 

2.3.2  Teori-teori Tentang Kepuasan Kerja 

Dibawah ini dikemukakan teori-teori tentang kepuasan kerja menurut 

Dr. A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2002;120): 

a.  Teori Keseimbangan (Equity Theory) 

Teori ini dikembangkan oleh Adam terdiri atas input, outcome, 

comparison person, dan Equty-in-equity. 

Input adalah semua nilai yang diterima pegawai yang dapat menunjang 

pelaksanaan kerja. Misalnya, pendidikan, pengalaman, skill, peralataan 

pribadi, jumlah jam kerja. 

Outcome adalah nilai yang semua diperoleh dan dirasakan pegawai. 

Misalnya upah, keuntungan tambahan, status simbol, pengenalan kembali, 

kesempatan untuk berprestasi atau mengekspresikan diri. 

Comparison person adalah seorang pegawai dalam organisasi yang sama, 

seseorang dalam organisasi yang berbeda atau dirinya sendiri dalam 

pekerjaan sebelumnya. Menurut teori ini puas atau tidak puasnya pegawai 

merupakan hasil dari membandingkan antara input-outcome dirinya 
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dengan perbandingan input outcome pegawai lain. Jadi, jika perbandingan 

tersebut dirasakan seimbang maka pegawai tersebut akan merasa puas. 

Tetapi, apabila tidak terjadi tidak seimbang dapat menyebabkan dua 

kemungkinan yaitu, ketidakseimbangan yang menguntungkan dirinya dan 

sebaliknya ketidaseimbangan yang menguntungkan pegawai lain menjadi 

pembanding. 

b.  Teori Perbedaan (Discrepancy Theory) 

Teori ini pertama kali dipelopori oleh Proter, berpendapat bahwa 

mengukur kepuasan dapat dilakukan dengan cara menghitung selisih 

antara apa yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan pegawai. 

Apabila yang didapat pegawai ternyata lebih besar dari apa yang 

diharapkan maka pegawai tersebut menjadi puas. Sebaliknya apabila yang 

didapat pegawai lebih rendah daripada yang diharapkan, akan 

menyebabkan pegawai tidak puas. 

c. Teori Pemenuhan Kebutuhan (Need Fulfillment Theory) 

Menurut teori ini, kepuasan kerja pegawai bergantung pada terpenuhi atau 

tidaknya kebutuhan pegawai. Pegawai akan merasa puas apabila ia 

mendapat apa yang dibutuhkannya. Makin besar kebutuhan pegawai 

terpenuhi makin merasa puas pegawai tersebut. Begitu pula sebaliknya 

apabila kebutuhan pegawai tidak terpenuhi pegawai itu akan merasa tidak 

puas. 
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d. Teori Pandangan Kelompok (Social Refeence Group Theory)    

Menurut teori ini, kepuasan keja pegawai bukanlah bergantung pada 

pemenuhan kebutuhan saja, tetapi sangat bergantung pada pandangan dan 

pendapat kelompok yang oleh para pegawai dianggap sebagai kelompok 

acuan. Kelompok acuan tersebut oleh pegawai dijadikan tolak ukur untuk 

menilai dirinya dan lingkungannya. Jadi, pegawai akan merasa puas 

apabila hasil kerjanya sesuai dengan minat dan kebutuhan yang diharapkan 

oleh kelompok acuan.  

e. Teori Dua Faktor dari Herzberg 

Dua faktor yang dapat menyebabkan timbulnya rasa puas dan tidak puas 

menurut Herzberg, yaitu faktor Pemeliharaan dan faktor Pemotivasian. 

Faktor pemeliharaan meliputi administrasi dan kebijakan perusahaan, 

kualitas pengawasan, hubungan dengan pengawas, hubungan dengan 

subordinat, upah, keamanan kerja, kondisi kerja dan status. Sedangkan 

faktor pemotivasian meliputi dorongan berprestasi, pengenalan, kemajuan, 

kesempatan berkembang, dan tanggung jawab. 

f. Teori Pengharapan (Exceptancy Theory)   

Pengharapan merupakan kekuatan keyakinan pada suatu perlakuan yang 

diikuti dengan hasil khusus. Hal ini menggambarkan bahwa keputusan 

pegawai yang memungkinkan mencapai suatu hasil dapat menuntun hasil 

lainnya. Pengharapan merupakan suatu aksi yang berhubungan dengan 

hasil, dari range 0-1. Jika pegawai tidak merasa mungkin mendapatkan 

hasil maka harapannya adalah 0. Jika aksinya berhubungan dengan hasil 
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tertentu maka harapannya bernilai 1. Harapan pegawai secara normal 

adalah diantara 0-1. 


