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BAB II 

TIJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Manajemen  

Manajemen berasal dari kata To Manage yang berarti mengatur, 

mengurus, melaksanakan, dan mengelola. Manajemen dalam bahasa inggris 

berarti mengatur. Dalam hal mengatur ini akan timbul masalah dengan berbagai 

macam pertanyaan, mengenai apa yang diatur dan apa tujuan serta membagi-bagi 

tugas dan kewajiban secara efektif dan efisien. Dalam manajemen terdapat unsur–

unsur yang harus diatur diantaranya yaitu manusia (man), uang (money), metode 

(methode), mesin (machines), meterial (materials), dan pasar (market). 

Manajemen merupakan proses yang khas, terdiri atas kegiatan-kegiatan 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian 

yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran melalui 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya. 

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian manajemen. Berikut ini 

adalah pendapat dari beberapa ahli mengenai manajemen. 

Menurut Dr. Buchari Alma (2001:130) dalam bukunya yang mengutip 

dari John G. Glover dalam bukunya “Fundamentals of professional 

management” mengemukakan bahwa: 

“Manajemen sebagai kepandaian manusia menganalisa, 
merencanakan, memotivasi, menilai, dan mengawasi penggunaan 
secara efektif sumber-sumber manusia dan bahan yang digunakan 
untuk mencapai tujuan tertentu.”  
 
Menurut Dr. Buchari Alma (2001:131) dalam bukunya “Pengantar 

Bisnis”  mengemukakan bahwa: 

“Manajemen sebagai suatu kegiatan planning, organizing, staffing, 
coordinating, dan controlling pekerjaan orang lain untuk mencapai 
satu atau lebih tujuan.” 
 

 Menurut Dr. Mutiara S. Panggabean, M. E. (2004:13) dalam  bukunya 

“Manajemen Sumber Daya Manusia” mengemukakan bahwa: 



 8 

“Manajemen adalah sebuah proses yang terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengendalian karena apa yang direncanakan harus 
dilaksanakan dalam pelaksanaan suatu kegiatan untuk menyesuaikan 
rencana dengan struktur organisasi dan gaya kepemimpinan, dan 
selanjutnya pelaksanaan pengendalian untuk menjamin agar 
pelaksanaan sesuai dengan rencana.” 
 

Menurut Prof. Dr. Buchari Zainun, MPA (2001:17) dalam bukunya 

yang berjudul “Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia” mengemukakan 

bahwa: 

“Manajemen adalah suatu usaha atau kegiatan, kemampuan, 
keterampilan, dan kewenangan untuk mencapai tujuan dengan 
memanfaatkan bantuan manusia lain dan menggunakan sarana-
sarana lainnya yang tersedia.”  
 
Manajemen juga sering dikatakan sebagai suatu seni karena adanya 

penerapan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai tujuan. Sedangkan 

manajemen sebagai science karena di dalam manajemen ada penggunaan teknik 

manajemen. Oleh karena itu manajemen dikatakan sebagai science. 

Dari sejumlah pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

manajemen adalah suatu proses atau kegiatan mulai dari planning, organizing, 

actuating, dan controlling untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya secara efektif dan efisien. 

 

2.1.1 Fungsi-Fungsi Manajemen 

Dari beberapa fungsi diatas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen 

berkaitan dengan pelaksanaan fungsi manajemen agar dapat mencapai tujuan 

secara efisien. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia terdiri dari fungsi 

manajemen dan fungsi operasional. Kedua fungsi tersebut harus dijalankan 

dengan baik karena fungsi-fungsi tersebut saling berkaitan. Berikut ini Penulis 

akan menjelaskan Fungsi-fungsi manajemen dan fungsi-fungsi operasional 

sumber daya manusia secara singkat.  

a. Fungsi-fungsi manajemen menurut Drs. Malayu S.P. Hasibuan dalam 

bukunya “Manajemen Sumber Daya Manusia” (2003:21) diantaranya 

adalah: 
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1. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan adalah suatu kegiatan atau proses pemikiran dan penentuan 

secara matang mengenai hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan 

datang dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya. Rencana tersebut dapat berupa rencana strategis dan rencana 

operasional. 

2. Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian adalah suatu proses kegiatan untuk mengorganisasikan 

semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, 

delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam suatu organisasi untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena organisasi 

yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif.  

3. Pengarahan (Actuting) 

Pengarahan adalah suatu proses dimana untuk mengarahkan bawahan, 

agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan. 

Pengarahan ini dilakukan oleh pemimpin dengan menugaskan bawahan 

agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik.  

4. Pengendalian (Controlling) 

Pengendalian adalah suatu kegiatan mengendalikan semua karyawan, agar 

menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan 

rencana. Dan jika terjadi kesalahan maka diadakan tindakan perbaikan dan 

penyempurnaan rencana. Pengendalian Pekerja ini meliputi kehadiran, 

kedisiplinan, perilaku, kerjasama, pelaksanaan pekerjaan, dan menjaga 

situasi lingkungan pekerjaan. 

 

b. Menurut Dr. Mutiara S. Panggabean, M. E. dalam bukunya “Manajemen 

Sumber Daya Manusia” (2004:15) dan Menurut Drs. Malayu S.P. Hasibuan 

dalam bukunya “Manajemen Sumber Daya Manusia” (2003:21)  yang 

mengemukakan beberapa Fungsi-fungsi Operasional  Manajemen Sumber 

Daya Manusia diantaranya adalah : 
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1. Pengadaan Sumber Daya Manusia/Tenaga Kerja 

Fungsi pengadaan tenaga kerja ini dikenal juga sebagai fungsi 

pendahuluan yang terdiri atas analisis pekerjaan, perencanaan tenaga kerja, 

penarikan, dan seleksi. Fungsi ini bertujuan untuk memperoleh jenis dan 

jumlah tenaga kerja atau sumber daya manusia yang tepat, sesuai dengan 

kemampuan yang telah dibutuhkan oleh unit-unit kerja yang bersangkutan. 

2. Pengembangan 

Pengembangan pekerja ini dapat dilakukan melalui orientasi, pelatihan, 

dan pendidikan. Pada hakikatnya pengembangan pekerja ini ditujukan 

untuk menyesuaikan persyaratan atau kualifikasi yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan pekerjaannya (sekarang atau di masa yang akan datang) 

dengan kualifikasi yang dimiliki oleh pekerja sekarang. Sehingga, Sumber 

daya yang telah ada dalam suatu organisasi perlu adanya pengembangan 

sampai pada taraf tertentu sesuai dengan pengembangan organisasi itu. 

Pengembangan sumber daya ini dapat dilaksanakan melalui pendidikan 

dan pelatihan yang berkesinambungan. 

3. Kompensasi 

Kompensasi adalah suatu fungsi manajemen yang sangan penting karena 

mengenai pemberian balas jasa yang memadai dan layak kepada Pekerja. 

Dengan adanya pemberian kompensasi yang adil maka dapat memberikan 

motivasi kepada Pekerja agar dapat meningkatkan kinerjanya. Prinsip 

kompensasi adalah adil dan layak. Adil diartikan sesuai dengan prestasi 

kerjanya, layak diartikan dapat memenuhi kebutuhan primernya serta 

berpedoman pada batas upah minimum pemerintah dan berdasarkan 

internal dan eksternal konsistensi. Kompensasi ini terdiri atas gaji pokok, 

insentif, dan kesejahteraan pekerja. 

4. Integrasi 

Integrasi adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan 

dan kebutuhan pekerja agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling 

menguntungkan. Pengintegrasian ini merupakan hal yang sulit dalam 
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manajemen sumber daya manusia kerena mempersatukan dua kepentingan 

yang bertolak belakang.   

5. Pemeliharaan 

Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan 

kondisi fisik, mental, dan loyalitas pekerja agar mereka tetap mau bekerja 

sama sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program 

kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagian besar pekerja serta 

berpedoman kepada internal dan eksternal ketentuan yang berlaku di 

perusahaan. Kemampuan sumber daya manusia yang telah dimiliki oleh 

suatu organisasi perlu dipelihara karena kemampuan tersebut merupakan 

aset yang penting bagi terlaksananya tugas dan tujuan organisasi. 

Contohnya: jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja. 

6. Kedisiplinan 

 Kedisiplinan ini 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. Pemutusan Hubungan Kerja 

 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini adalah suatu pengakhiran 

hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha sehingga berakhir pula 

hak–hak dan kewajiban di antara mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh 

berbagai macam alasan. 

 

2.2 Pengertian Sumber Daya Manusia 

 Dalam pembangunan di suatu bangsa memerlukan dua aset pokok yang 

penting diataranya yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kedua 

sumber daya tersebut sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu 

pembangunan di suatu negara. Menurut pengamatan Prof. DR. Soekidjo 

Notoatmodjo (2003:2) mengemukakan dalam bukunya yang berjudul 

“Pengembangan Sumber Daya Manusia” yang mempertanyakan sumber daya 
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mana yang lebih penting maka beliau menjawab sumber daya manusialah yang 

lebih penting karena pembangunan di suatu negara tidak akan maju dan 

berkembang tanpa adanya sumber daya manusia yang bagus.   

 Pengertian sumber daya manusia dapat dilihat dari dua sisi, yaitu secara 

makro dan secara mikro. Pengertian sumber daya manusia secara makro adalah 

suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka untuk 

mencapai tujuan pembangunan bangsa, sedangkan pengertian sumber daya 

manusia secara mikro adalah segolongan masyarakat yang memenuhi kebutuhan 

hidupnya dengan bekerja keras pada suatu unit atau organisasi tertentu baik 

pemerintah ataupun swasta. 

 Menurut Drs. Faustino Cardosa Gomes (2005:1) dalam bukunya yang 

berjudul “Manajemen Sumber Daya Manusia” mengemukakan bahwa: 

“Sumber Daya Manusia adalah salah satu sumber daya yang terdapat 
dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas.”  
 

Sumber daya manusia ini terbagi menjadi dua yaitu sumber daya manusia 

(human resource) dan sumber daya Non–manusia (Non–human resource). 

Sumber daya manusia ini terdiri dari pekerja yang terlibat langsung dalam suatu 

kegiatan diperusahaan, sedangkan yang termasuk sumber daya Non–manusia ini 

adalah modal, teknologi, bahan-bahan (material), dll. 

 Dari beberapa uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa sumber 

daya manusia adalah suatu proses atau suatu aktivitas dan perogram yang 

bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja, pengembangan dan pemeliharaan, 

dalam meningkatkan efektifitas organisasi dengan suatu cara yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

2.3 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia memberikan pengaruh terhadap pencapaian tujuan 

organisasi secara efektif dan efisien. Pekerja juga merupakan sumber daya 

manusia yang dapat menjadi penentu kunci keberhasilan perusahaan. Sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan sumber daya manusia yang baik, 
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dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Menurut Prof. DR. Soekidjo Notoatmodjo (2003:117) dalam bukunya 

“Pengembangan Sumber Daya Manusia” mengemukakan bahwa: 

“Manajemen Sumber Daya Manusia adalah seni untuk 
merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi 
kegiatan-kegiatan sumber daya manusia atau Pekerja, dalam rangka 
mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.”  
 

Menurut Dr. Mutiara S. Panggabean, M. E. (2004::15) dalam bukunya 

yang berjudul “Manajemen Sumber Daya Manusia” mengemukakan bahwa: 

“Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu proses yang terdiri 
atas perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengendalian 
kegiatan–kegiatan ynag berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi 
pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi, dan 
pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan.” 
 

Menurut Dr. A. A. Anwar Prabu Mangkunegara, Drs., M. Si. Psi., 

(2001:2) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Sumber Daya Manusia 

Perusahaan” mengemukakan bahwa: 

“Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu pengelolaan dan 
pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu (pekerja) 
dimana pengelolaan dan pendayagunaan tersebut dikembangkan 
secara maksimal di dalam duania kerja untuk mencapai tujuan 
organisasi dan pengembangan individu pegawai.” 
 

 Jadi, manajemen sumber daya manusia adalah salah satu fungsi 

manajemen yang terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling, 

dimana dalam setiap aktivitas atau fungsi operasional SDM mulai dari proses 

penarikan, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penempatan yang meliputi 

promosi, demosi, transfer, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, hubungan 

industrial, hingga pemutusan hubungan kerja, yang ditujukan untuk peningkatan 

kontribusi produktif dari SDM organisasi terhadap pencapaian tujuan organisasi 

secara efektif dan efisien. 
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2.4 Pengertian Proses 

Pengertian proses menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga 

(2002:899) mengemukakan bahwa: 

“Proses adalah runtunan perkembangan suatu perubahan 

(peristiwa).” 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan mengenai pengertian 

proses yaitu suatu susunan kegiatan dari awal hingga akhir dalam suatu kegiatan 

baik yang akan maupun yang sedang berjalan. Proses juga dapat diartikan sebagai 

serangkaian tahap kegiatan mulai dari menentukan sasaran sampai tercapainya 

suatu tujuan. 

 

2.5 Pengertian Pekerja atau Karyawan 

Pengertian Pekerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 

ketiga (2002:554) mengemukakan bahwa: 

“Pekerja adalah pekerja atau orang yang bekerja dengan mendapat 
gaji atau upah.” 
 

Pengertian pekerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 

Tahun 2003 mengemukakan bahwa: 

“Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan penerimaan upah 
atau imbalan dalam bentuk lain.” 
 

Pengertian pekerja menurut PT. PERTAMINA (PERSERO)  dalam buku 

“Perjanjian Kerja Bersama Periode 2004-2006” (2004:59) yang dibuat oleh 

Pihak PT. PERTAMINA (PERSERO) dengan Federasi Serikat Pekerja Pertamina 

Bersatu mengemukakan bahwa: 

“Pekerja adalah tenaga kerja Warga Negara Indonesia yang bekerja 
menerima upah di dalam hubungan kerja dengan perusahaan.” 
 
Sehingga Penulis dapat menyimpulkan bahwa Pekerja atau karyawan 

adalah orang atau pekerja yang bekerja di suatu perusahaan atau organisasi 

dengan mendapatkan balas jasa berupa upah atau gaji. 
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2.6 Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

Jika fungsi pertama dalam manajemen sumber daya manusia adalah 

memperoleh karyawan dari masyarakat untuk dipekerjakan di dalam organisasi, 

maka fungsi terakhirnya adalah Pemutusan Hubungan Kerja. Pemutusan 

hubungan kerja merupakan salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian dari 

manajer karena proses pemutusan hubungan kerja (PHK) ini dapat memberikan 

dampak bagi Pekerja yang bersangkutan maupun bagi perusahaan itu sendiri. 

Pekerja dan perusahaan merupakan dua hal yang saling melengkapi. Karena 

Pekerja merupakan suatu bagian yang penting dalam perusahaan untuk mencapai 

tujuannya, dan perusahaan tidak akan dapat mencapai tujuan tanpa bantuan dari 

Pekerja. Dengan demikian fungsi dari Manajemen SDM, yaitu Pemutusan 

Hubungan Kerja merupakan suatu hal yang penting. 

Menurut Drs. Malayu S. P. Hasibuan (2003:209) dalam bukunya 

“Manajemen Sumber Daya Manusia” mengemukakan: 

“Pemutusan hubungan kerja adalah pemutusan hubungan kerja 
seorang Pekerja dengan suatu organisasi perusahaan karena dengan 
adanya pemutusan hubungan kerja ini maka berakhirnya keterikatan 
kerja Pekerja terhadap perusahaan.”  
 

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 

mengemukakan bahwa: 

“Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja 
karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan 
kewajiban antara pekerja dan pengusaha.” 
 
Menurut Marwansyah dan Mukaram (1999:245) dalam bukunya yang 

berjudul “Manajemen Sumber Daya Manusia” mengemukakan bahwa: 

“Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja 
antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan izin Panitia 
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) atau Panitia 
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P).” 

  
Pemutusan hubunga kerja ini menyangkut masalah pengembalian Pekerja 

kepada masyarakat dan merupakan tanggung jawab perusahaan. Jika Pekerja 

dinilai memiliki motivasi dan prestasi kerja yang sangat merugikan perusahaan, 



 16 

sementara tindakan pemindahan Pekerja dari jabatan satu ke jabatan yang lebih 

rendah (demosi) juga tidak mungkin dipertimbangkan, maka tindakan terakhir 

yang dapat dilakukan oleah seorang manajer adalah melakukan pemutusan 

hubungan kerja Pekerja (PHK). Jika pemutusan hubungan kerja (PHK) dilakukan 

oleh suatu perusahaan maka perusahaan tersebut dapat memberikan uang 

pesangon berdasarkan peraturan yang berlaku atau membantu mencari pekerjaan 

baru yang lebih cocok bagi Pekerja yang di PHK tersebut. Jika proses pemutusan 

hubungan kerja (PHK) dilakukan dengan benar maka tidak hanya memberikan 

dampak atau pengaruh terhadap efektivitas organisasi melainkan juga bagi 

individu yang bersangkutan karena dapat memungkinkan Pekerja tersebut untuk 

mengembangkan potensinya yang sesuai dengan pengetahuan, keterampilan dan 

kemampuan yang dimilikinya secara utuh dilingkungan kerjanya yang baru.  

Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menurut PT. 

PERTAMINA (PERSERO) dalam buku “Perjanjian Kerja Bersama Periode 

2004-2006” (2004:59) yang dibuat oleh Pihak PT. PERTAMINA (PERSERO) 

dengan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu mengemukakan bahwa: 

“Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah terputusnya hubungan 
kerja antara perusahaan dengan pekerja akibat berbagai sebab yang 
menimbulkan atau tidak menimbulkan hak-hak pekerja yang harus 
diselesaikan oleh perusahaan.” 
 
Berdasarkan uraian diatas maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah suatu proses dimana berakhirnya suatu 

hubungan kerja antara Pekerja dengan Perusahaan yang dapat disebabkan oleh 

beberapa alasan baik dari pihak pekerja itu sendiri maupun dari pihak perusahaan. 

Inisiatif pemutusan hubungan kerja yang datang dari pekerja dapat disebabkan 

karena pekerja tidak merasa puas dengan perusahaan atau dari pihak perusahaan 

yaitu karena perusahaan mengalami kemunduran (likuidasi) atau kerena tidak 

senang dengan prilaku pekerja tersebut. 

 

2.6.1 Alasan-Alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

Ada beberapa alasan yang menjadi dasar dari proses pemutusan hubungan 

kerja (PHK). Berikut ini beberapa alasan yang dikemukakan oleh Herman 
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Sofyandi dan Iwa Garniwa dalam bukunya “Manajemen Sumber Daya 

Manusia” (2005:183) diantaranya adalah: 

1. Pemutusan hubungan kerja karena keinginan perusahaan 

Pemutuasan hubungan kerja karena keinginan perusahaan dapat disebabkan 

karena Pekerja tidak mampu bekerja sesuai dengan harapan perusahaan, 

Pekerja melakukan tidakan-tindakan yang merugikan perusahaan, Pekerja 

berperilaku dan berdisiplin tidak baik, Pekerja mempunyai konflik dengan 

Pekerja yang lainnya, dan karena Pekerja melakukan tindakan amoral dalam 

perusahaan. 

2. Pemutusan hubungan kerja karena keinginan Pekerja itu sendiri 

Pemutusan hubungan kerja karena kainginan pekerja itu sendiri dapat 

disebabkan karena beberapa hal yaitu karena pekerja pindah ketempat kerja 

lain, karena pekerja mengalami kesehatan yang kurang baik, karena 

pendapatan yang tidak sesuai, karena pekerjaan yang tidak sesuai dengan 

bidangnya, dan karena lingkungan kerja yang tidak nyaman. 

3. Pemutusan hubungan kerja karena kontrak kerja habis 

Pemutusan hubungan kerja didasarkan karena kontrak kerja telah habis atau 

berakhir, hal ini sesuai dengan kesepakatan pada saat menandatangani 

kontak kerja yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. 

4. Pemutusan hubungan kerja karena masa pensiun 

 Pemutusan hubungan kerja karena pensiun ini merupakan pemutusan 

hubungan kerja atas keinginan perusahaan, undang-undang, dan dapat 

disebabkan karena pekerja itu sendiri. 

a. Jika pemutusan hubungan kerja karena keinginan perusahaan adalah 

karena produktivitas tersebut rendah hal ini disebabkan karena usianya 

yang sudah lanjut (sudah tidak produktif). 

b. Pemutusan hubungan kerja karena undang-undang, dimana undang-

undang mengatur tentang masa pensiun pekerja dimana telah mencapai 

masa kerja yang telah ditentukan atau Pekerja tersebut telah mencapai 

batas usia yang sudah tidak produktif lagi. 
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c. Pemutusan hubungan kerja karena pekerja mengalami masa pensiun atas 

permintaan sendiri yaitu dimana pekerja tersebut mengajukan 

permohonan pensiun setelah melewati masa minimum kerja tetapi 

Pekerja tersebut akan pensiun jika permohonan pensiun tersebut 

dikabulkan oleh pemimpin. 

5. Pemutusan hubungan kerja karena kesehatan Pekerja 

Pemutusan hubungan kerja yang disebabkan karena kesehatan pekerja ini 

dapat dijadikan alasan untuk melakukan proses pemutusan hubungan kerja 

antara pekerja dan perusahaan. Pemutusan hubungan kerja karena kesehatan 

ini dapat timbul karena keinginan perusahaan maupun karena keinginan 

pekerja itu sendiri. 

6. Pemutusan hubungan kerja karena perusahaan likuidasi 

Perusahaan dapat memberhentikan pekerjanya karena perusahaan tersebut 

mengalami kebangkrutan. Proses pemutusan hubungan kerja ini dapat 

dilakukan jika perusahaan benar-benar tidak dapat lagi beraktivitas, dan 

pekerja yang diberhentikan juga mendapatkan uang pesangon. 

7. Pemutusan hubungan kerja karena musibah atau meninggal dunia 

 Pemutusan hubungan kerja ini terjadi jika pekerja mengalami musibah 

kecelakaan yang menyebabkan pekerja tersebut cacat sehingga tidak dapat 

lagi bekerja atau pekerja tersebut meninggal dunia maka secara otomatis 

pemutusan hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan itu akan 

berakhir. 

8. Pemutusan hubungan kerja karena undang-undang yang berlaku 

Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena undang-undang sehingga 

menyebabkan pekerja diberhentikan dari pekerjaannya, baik secara 

terhormat maupun secara tidak terhormat. 

 

2.6.2 Ketentuan-Ketentuan yang Berkaitan dengan Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) 

Proses pemutusan hubungan kerja (PHK) harus sesuai dengan persyaratan 

dan prosedur yang telah ditentukan serta menjamin bahwa warga masyarakat 
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(Pekerja) yang dikembalikan tersebut berada dalam keadaan sebaik mungkin. 

Pemutusan hubungan kerja (PHK) ini diatur dalam Undang-Undang 

Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 

Tahun 2000, Undang–Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2004, Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Kep-150/Men/2000, dan diatur 

oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Kep-

171/Men/2000, dan Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat oleh PT. PERTAMINA 

(PERSERO) dengan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). 

Jika perusahaan melakukan proses pemutusan hubungan kerja secara 

terhormat maka perusahaan tersebut harus memberikan uang pesangon kepada 

pekerja yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku 

tetapi jika perusahaan melakukan proses pemutusan hubungan kerja secara tidak 

terhormat maka pekerja yang bersangkutan tersebut tidak perlu mendapatkan uang 

pesangon. 

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 ada beberapa 

kriteria besarnya uang pesangon untuk Pekerja yang diberhentikan antara lain: 

1. Masa kerja kurang dari satu tahun maka diberikan pesangon sebesar satu 

bulan upah. 

2. Masa kerja satu tahun atau lebih tetapi kurang dari dua tahun diberikan 

pesangon sebesar dua bulan upah. 

3. Masa kerja dua tahun atau lebih tetapi kurang dari tiga tahun diberikan 

pesangon sebesar tiga bulan upah. 

4. Masa kerja tiga tahun atau lebih tetapi kurang dari empat tahun diberikan 

pesangon sebesar empat bulan upah. 

5. Masa kerja empat tahun atau lebih tetapi kurang dari lima tahun diberikan 

pesangon lima bulan upah. 

6. Masa kerja lima tahun atau lebih tetapi kurang dari enam tahun diberikan 

pesangon enam bulan upah. 

7. Masa kerja enam tahun atau lebih tetapi kurang dari tujuh tahun diberikan 

pesangon tujuh bulan upah. 
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8. Masa kerja tujuh tahun atau lebih tetapi kurang dari delapan tahun 

diberikan pesangon delapan bulan upah. 

9. Masa kerja delapan tahun atau lebih tetapi kurang dari sembilan tahun 

diberikan pesangon sembilan bulan upah, dan seterusnya. 

Sedangkan ketentuan pemberian uang penghargaan yang harus diberikan 

selain uang pesangon adalah sebagai berikut: 

a. Masa kerja tiga tahun atau lebih tetapi kurang dari enam tahun diberikan 

dua bulan upah. 

b. Masa kerja enam tahun atau lebih tetapi kurang dari sembilan tahun 

diberikan tiga bulan upah. 

c. Masa kerja sembilan tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun diberikan 

empat bulan upah. 

d. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun diberikan lima 

bulan upah. 

e. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun diberikan enam 

bulan upah. 

f. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun diberikan tujuh 

bulan upah. 

g. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun diberikan 

delapan bulan upah. 

h. Masa kerja 24 tahun atau lebih diberikan 10 bulan upah. 

Ketentuan pemberian uang penggantian hak yang seharusnya di terima 

adalah sebagai berikut: 

a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur 

b. Biaya atau ongkos pulang pekerja dan keluarganya ketempat dimana 

pekerja diterima bekerja 

c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% 

dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang 

memenuhi syarat. 

d. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan 

atau perjanjian kerja bersama. 
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Tetapi dalam pemberian uang pesangon setiap perusahaan dapat 

memberikannya dengan jumlah yang berbeda sesuai dengan peraturan-peraturan 

masing-masing perusahaan tersebut, tetapi pemberian uang pesangon tersebut 

tidak boleh kurang dari besarnya yang telah ditetapkan oleh peraturan undang-

undang. 

 

2.6.3 Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

Proses pemutusan hubungan kerja harus sesuai dengan peraturan dan 

perundang-undangan yang ada agar tidak menimbulkan perselisihan. Pemutusan 

hubungan kerja ini harus sesuai dangan peraturan yang ada karena setiap pekerja 

mendapat perlindungan hukum sesuai dengan statusnya. Proses Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) menurut Drs. H. Malayu Hasibuan dalam Bukunya 

yang berjudul “Manajemen Sumber Daya Manusia” (2003:213) yang 

mengemukakan bahwa proses pemutusan hubungan kerja ini hendaknya sesuai 

dengan prosedur sebagai berikut: 

1. musyawarah antara pekerja dengan pimpinan perusahaan. 

2. musyawarah pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan. 

3. musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4D. 

4. musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4P. 

5. pemutusan berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri. 

Prosedur ini tidak perlu dilakukan semuanya, jika pada tahap tertentu telah 

dapat diselesaikan dengan baik, tetapi sebaliknya jika tidak dapat terselesaikan 

maka penyelesaiannya hanya dengan keputusan pengadilan negeri.  

 Menurut Dr. Mutiara S. Panggabean, M. E. dalam bukunya 

“Manajemen Sumber Daya Manusia” (2004:122) perusahaan dapat melalukan 

PHK terhadap Pekerjanya dikarenakan beberapa alasan diantaranya yaitu: 

1. Untuk mengurangi biaya tenaga kerja 

2. Menggantikan kinerja yang buruk. Bagian integral dari manajemen adalah 

mengidentifikasi kinerja yang buruk dan membantu meningkatkan 

kinerjanya. 
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3. meningkatkan inovasi. PHK meningkatkan kesempatan untuk memperoleh 

keuntungan  yaitu: 

a. Pemberian penghargaan melalui promosi atas kinerja individualyang 

tinggi, 

b. Menciptakan kesempatan untuk level posisi yang baru masuk, 

c. Tenaga kerja dipromosikan untuk mengisi lowongan kerja sebagai 

sumber daya yang dapat memberikan inovasi/menawarkan pandangan 

baru. 

4. Kesempatan untuk perbedaan yang lebih besar. Dimana meningkatkan 

kesempatan untuk mempekerjakan Pekerja dari latar belakang yang 

berbeda-beda dan mendistribusikan ulang komposisi budaya dan sejenis 

kelamin tenaga kerja. 

 

2.6.4 Konsekuensi Pemutusan Hubungan Kerja 

Menurut Dr. Mutiara S. Panggabean, M. E. dalam bukunya 

“Manajemen Sumber Daya Manusia” (2004:123) yang mengutip penjelasan 

menurut Balkin, Mejia, dan Cardy (1995:231) yang mengemukakan mengenai 

biaya yang dapat dikategorikan sebagai kerugian dari Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK), diantaranya adalah: 

1. Biaya Penarikan Pekerja (recruitment) yang meliputi: 

a) Pengiklanan lowongan pekerjaan. 

b) Menggunakan pekerja rekruitmen yang profesional untuk mencari di 

berbagai lokasi sehingga banyak yang melamar untuk bekerja. 

c) Untuk mengisi jabatan eksekutif yang tinggi secara teknologi diperlukan 

perusahaan pencari yang umumnya mengenakan biaya jasa yang cukup 

tinggi. 

2. Biaya seleksi yang meliputi: 

a) Biaya interview dengan pelamar pekerjaan. 

b) Biaya testing atau psikotes. 

c) Biaya untuk mengisi ulang refrensi. 

d) Biaya penempatan. 
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3. Biaya pelatihan meliputi: 

a) Orientasi terhadap nilai dan budaya perusahaan. 

b) Biaya training secara langsung seperti instruksi, diklat, dan materi untuk 

kursus training. 

c) Waktu untuk memberikan training. 

d) Kehilangan produktivitas pada saat training. 

4. Biaya pemutusan hubungan kerja yang meliputi: 

a) Pembayaran untuk PHK atau uang pesangon untuk pekerja yang 

diberhentiakan sementara tanpa kesalahan dari pihak pekerja itu sendiri. 

b) Karyawan tetap menerima tunjangan kesehatan sampai mendapatkan 

pekerjaan baru. 

c) Biaya asuransi bagi pekerja yang di PHK tetapi belum bekerja lagi. 

d) Bantuan penempatan merupakan program dimana perusahaan membantu 

pekerja mendapatkan pekerjaan baru lebih cepat dengan memberikan 

training pekerjaan. 

 

 


