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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian Manajemen 

Manajemen berperan dalam mengelola faktor-faktor produksi. Proses 

manajemen terdiri dari kegiatan-kegiatan utama yang disebut dengan fungsi-

fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen yang dimaksud adalah fungsi 

perencanaan, pengorganisasian, pengisian posisi, pengarahan, dan pengawasan 

atau pengendalian. Manajemen adalah proses kegiatan untuk mencapai tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan organisasi secara efektif dan efisien. 

Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, 

karyawan, dan masyarakat. Terdapat banyak definisi atau pengertian mengenai 

manajemen yang ditulis oleh beberapa ahli manajemen, di mana didalamnya 

memberikan rincian yang berbeda, tetapi pada dasarnya memiliki kesimpulan 

yang sama. 

Definisi Manajemen menurut G.R. Terry (1977 : 4) 

“Management is a distinct process consisting of pla nning, 
organizing, actuating, and controling performed to determine and 
accomplish stated objectives by the use of human be ing an other 
resources”. 

Artinya : 

“Manajemen adalah proses khas yang terdiri dari tin dakan-tindakan 
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan peng endalian 
yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasa ran-sasaran 
yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber da ya manusia 
dan sumber-sumber lainnya”. 
 

Definisi Manajemen menurut M. Fuad (2003 : 92) 

“Manajemen merupakan suatu proses yang melibatkan k egiatan 
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan peng endalian 
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yang dilakukan untuk mencapai sasaran perusahaan me lalui 
pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lai nnya”. 
 

Definisi Manajemen menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan (2001 : 2) 

“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pem enfaatan 
sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secar a efektif 
dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”. 
 
Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen 

adalah proses yang aktivitasnya saling berkaitan, yaitu perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan atau 

sasaran yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. 

 

2.2  Pengertian dan Fungsi Manajemen Sumber Daya Ma nusia 

2.2.1    Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat sehingga 

masalah-masalah yang timbul dan dihadapi oleh perusahaan semakin kompleks. 

Oleh karena itu peranan Manajemen Sumber Daya Manusia bagi kelangsungan 

hidup perusahaan semakin disadari dan diutamakan guna mencapai tujuan 

organisasi perusahaan. 

Bersamaan dengan meningkatnya peranan sumber daya manusia bagi 

perusahaan makin meningkat pula perhatian terhadap faktor utama manusia 

dalam perusahaan. Sebelumnya perhatian perusahaan lebih banyak difokuskan 

pada bidang teknologi dan ekonomi, sekarang perhatian terhadap manusia 

sebagai sumber daya manusia semakin besar, karena manusia merupakan salah 

satu dari faktor-faktor produksi yang menentukan keberhasilan perusahaan 

dalam usaha mencapai tujuan perusahaan. Bahkan dapat dikatakan bahwa 

faktor lainnya, seperti faktor modal, bahan baku, mesin tidak akan mampu 
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melaksanakan aktivitasnya tanpa bantuan sumber daya manusia dalam 

mencapai tujuan perusahaan. 

Karena peranan manusia sebagai sumber daya dalam perusahaan atas 

organisasi semakin diakui kepentingannya, sehingga semakin mendorong 

perkembangan ilmu tentang bagaimana mendayagunakan sumber daya manusia 

agar mencapai kondisi yang optimal sesuai dengan keahlian dan keterampilan 

khusus yang dibutuhkan oleh perusahaan. Manajemen Sumber Daya Manusia 

adalah suatu subsistem utama semua organisasi. Prinsip “the right man on the 

right place”, merupakan syarat pokok dalam perusahaan untuk mencapai 

keberhasilan yang optimal. 

Definisi Manajemen Sumber Daya Manusia menurut Drs. H. Malayu S.P. 

Hasibuan (1990 : 10) 

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

Definisi Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia menurut T. Hani 

Handoko (1987 : 5) 

“Manajemen personalia dan sumber daya manusia adala h 
pengakuan terhadap pentingnya satuan tenaga kerja o rganisasi 
sebagai sumber daya manusia yang vital bagi pencapa ian tujuan-
tujuan organisasi, dan pemanfaatan berbagai fungsi dan kegiatan 
personalia untuk menjamin bahwa mereka digunakan se cara efektif 
dan bijak agar bermanfaat bagi individu, organisasi , dan 
masyarakat”. 

 
Definisi Manajemen Sumber Daya Manusia menurut Gary Dessler (1997 : 2) 

“Manajemen Sumber Daya Manusia adalah kebijakan dan  praktik 
yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan aspek o rang atau 
sumber daya manusia dari posisi seseorang manajemen , meliputi 
perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbalan, da n penilaian”. 
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Definisi-definisi di atas mengemukakan bahwa Manajemen Sumber Daya 

Manusia berperan dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam segala 

bidang yang menyangkut peranan tenaga kerja yang ikut dalam setiap aktivitas 

perusahaan, agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien guna 

mencapai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. 

 

2.2.2    Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusi a 

Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia adalah menyediakan suatu 

angkatan kerja yang berkualitas bagi perusahaan dan sekaligus memberi 

perhatian besar bagi karyawan dan masyarakat pada umumnya. Fungsi 

Manajemen Sumber Daya Manusia sendiri berubah sepanjang waktu, mula-mula 

fungsi utamanya adalah untuk membantu manajemen puncak dalam usaha 

memperoleh dan memelihara suatu angkatan kerja yang penting bagi 

produktivitas suatu organisasi. 

Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan (1990 : 12)  Manajemen Sumber 

Daya Manusia mempunyai tugas yang mencakup pada tiga kekuatan utama, 

yaitu : 

1. Perusahaan 

Perusahaan menginginkan adanya tenaga kerja yang mampu dan mau 

bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan. 

2. Karyawan 

Para tenaga kerja yang ada diperusahaan menginginkan agar kebutuhan 

fisik dan psikolog mereka terpenuhi. 
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3. Masyarakat 

Lewat lembaga-lembaga perwakilannya yang menginginkan agar 

perusahaan mempunyai tanggung jawab yang luas untuk 

mengembangkan dan melindungi Sumber Daya Manusia dari perlakuan 

deskriminasi. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa Manajemen Sumber Daya Menusia adalah 

suatu sistem dari berbagai kegiatan yang saling bergantung satu sama lain yang 

mengatur hubungan dan fungsi tenaga kerja yang efektif dan efisien untuk 

mencapai tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 

Adapun fungsi-fungsi dari Manajemen Sumber Daya Manusia menurut 

Gary Dessler (1997 : 5)  adalah : 

1. Fungsi lini 

Manajer SDM menjalankan sebuah fungsi lini dengan mengarahkan kegiatan 

dari orang-orang di dalam departemennya sendiri dan dalam bidang-bidang 

jasa. 

2. Fungsi koordinatif 

Para manajer SDM juga berfungsi sebagai koordinator kegiatan personil, 

sebuah tugas yang yang sering direferensi sebagai kendali fungsional. 

3. Fungsi (jasa) staf 

Melayani dan membantu manajer lini adalah sama dengan “roti dan mentega” 

dari jabatan manajer SDM. Sebagai contoh, SDM membantu dalam hal 

pemekerjaan, pelatihan, penilaian, pengimbalan, penyuluhan, promosi, dan 

pemecatan karyawan. 
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Adapun fungsi-fungsi manajerial dari Manajemen Sumber Daya Manusia 

menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan (1990 : 24) , yaitu : 

1. Perencanaan 

Merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. 

2. Pengorganisasian 

Kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan 

pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan 

koordinasi dalam bagan organisasi. 

3. Pengarahan 

Kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja sama dan 

bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan. 

4. Pengendalian 

Kegiatan mengendalikan semua kegiatan karyawan, agar menaati peraturan-

peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. 

 

Adapun fungsi-fungsi operasional dari Manajemen Sumber Daya Manusia 

menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan (1990 : 25) , yaitu : 

1. Procurement (pengadaan)  

Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan 

mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

2. Development (pengembangan)  

Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, 

konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. 
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3. Compensation (kompensasi) 

Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung atau tidak langsung, 

uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikannya 

kepada perusahaan. 

4. Integration (integrasi) 

Integrasi adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan 

dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling 

menguntungkan. 

5. Maintenance (pemeliharaan) 

Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi 

fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau kerja sama 

sampai pensiun. 

6. Separation (pemberhentian) 

Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu 

perusahaan. 

Maksud dari semua kegiatan yang dilaksanakan baik dalam fungsi 

manajerial maupun operasional adalah untuk membantu pegawai agar bekerja 

sebaik mungkin sehingga tercapai tujuan organisasi atau perusahaan. 

 

2.3 Seleksi Tenaga Kerja 

2.3.1 Pengertian seleksi 

Setelah perusahaan berhasil memperoleh kumpulan pelamar yang 

memenuhi syarat yang diperoleh melalui proses penarikan, maka mulai diadakan 

kegiatan seleksi terhadap calon karyawan tersebut, sebab biasanya perusahaan 

memilih banyak calon karyawan untuk memberikan lebih banyak pilihan atas 
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karyawan yang dibutuhkan. Pada proses seleksi ini diadakan penilaian terhadap 

kemampuan calon karyawan yang disesuaikan dengan kualifikasi pekerjaan yang 

ditetapkan oleh perusahaan. 

Untuk lebih jelasnya penulis mengemukakan beberapa definisi seleksi, 

sebagai berikut : 

 Definisi Seleksi menurut T. Hani Handoko (1987 : 85) 

“Proses selaksi adalah serangkaian langkah kegiatan  yang 
digunakan untuk memutuskan apakah diterima atau tid ak”. 
 

Definisi Seleksi menurut Gary Dessler (1997 : 178) 

“Proses seleksi adalah kumpulan dari bentuk aplikas i yang lengkap 
dan langkah untuk memilih orang terbaik untuk jabat an”. 
 

Definisi Seleksi menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan (1990 : 51) 

“Seleksi adalah usaha pertama yang harus dilakukan perusahaan 
untuk memperoleh karyawan yang berkualitas dan komp eten yang 
akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan yan g ada pada 
perusahaan tersebut”. 
 
Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

seleksi untuk setiap penerimaan karyawan baru harus dilakukan dengan cermat, 

jujur, dan objektif supaya diperoleh karyawan yang berkualitas dengan 

penempatan yang sesuai, sehingga pembinaan, pengembangan, pengendalian, 

dan peratunran karyawan relatif mudah dan mencapai sasaran yang diinginkan. 

 

2.3.2 Tujuan seleksi penerimaan karyawan 

Perusahaan dalam menerima karyawan baru harus melakukan seleksi 

terlebih dahulu agar memperoleh karyawan yang sesuai dengan jabatan yang 

akan diisi, menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan (1990 : 55)  tujuan seleksi 

dalam perusahaan adalah untuk mendapatkan : 

1. Karyawan yang berkualitas 
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2. Karyawan yang jujur dan disiplin 

3. Karyawan yang cakap dengan penempatan yang tepat 

4. Karyawan yang terampil dan bergairah bekerja 

5. Karyawan yang memenuhi persyaratan Undang-Undang Perburuhan 

6. Karyawan yang dapat bekerja sama baik secara vertikal maupun horizontal 

7. Karyawan yang dinamis dan kreatif 

8. Karyawan yang inovatif dan bertanggung jawab sepenuhnya 

9. Karyawan yang loyal dan berdedikasi tinggi 

10. Karywan yang dapat bekerja secara mandiri 

 

2.3.3 Cara-cara seleksi 

Cara seleksi yang dilaksanakan organisasi perusahaan maupun 

organisasi sosial dalam penerimaan karyawan baru menurut Drs. H. Malayu S.P. 

Hasibuan (1990 :58)  dikenal dengan dua cara, yaitu : 

1. Non ilmiah dan tradisional 

Seleksi dengan cara ini adalah seleksi yang dilaksanakan tidak 

berdasarkan kepada kriteria atau standar kebutuhan nyata pekerjaan atau 

jabatan, tetapi hanya didasarkan kepada perkiraan dan pengalaman saja. Seleksi 

ini pada dasarnya tidak berpedoman kepada uraian pekerjaan dan dari jabatan 

yang akan diisi. Seleksi semacam ini kurang dapat dipertanggungjawabkan 

karena sering memperoleh karyawan baru yang kurang cakap dalam 

mengerjakan pekerjaannya. Unsur-unsur yang diseleksi biasanya adalah : 

a. Surat lamaran bermaterai atau tidak 

b. Ijazah sekolah dan daftar nilainya 

c. Surat keterangan pekerjaan dan pengalaman 
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d. Referensi atau rekomendasi dari pihak yang dapat dipercaya 

e. Wawancara langsung dengan pelamar 

f. Penampilan dan keadaan fisik 

g. Keturunan dari pelamar bersangkutan 

h. Tulisan pelamar 

2. Metode ilmiah 

Merupakan seleksi yang didasarkan kepada job specification dan 

kebutuhan nyata jabatan yang diisi, serta berpedoman kepada kriteria dan 

standar-standar tertentu. Dari penempatannya yang tepat, sehingga pembinaan 

dan pengembangannya relatif mudah. 

Seleksi ilmiah hendaknya dilaksanakan dengan cara : 

a. Metode kerja yang jelas dan sistemetis 

b. Berorientasi kepada prestasi kerja 

c. Berorientasi kepada kebutuhan riil karyawan 

d. Berdasarkan kepada job analysis, dan ilmu sosial lainnya 

e. Berpedoman kepada undang-undang perburuhan 

 

2.3.4 Kualifikasi yang mendasari proses seleksi 

Tujuan seleksi adalah untuk mendapatkan karyawan yang memenuhi 

syarat dan mempunyai kualifikasi sebagaimana tercantum dalam uraian 

pekerjaan. Penyeleksi harus mengetahui secara jelas kualifikasi yang akan 

diseleksi dari seorang pelamar. Hal sangat penting supaya sasaran itu dicapai 

dengan baik, karena tanpa mengetahui kualifikasi secara jelas dari seleksi 

kemungkinan sasaran dan tujuan badan usaha tidak tercapai. 
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Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan (1990 : 60)  kualifikasi yang 

digunakan sebagai dasar seleksi adalah, sebagai berikut : 

1. Umur 

Umur harus mendapat perhatian karena umur akan mempengaruhi kondisi 

fisik, mental, kemampuan kerja dan tanggung jawab seseorang. 

2. Keahlian 

Keahlian harus mendapat perhatian utama kualifikasi seleksi, karena hal ini 

yang akan menentukan mampu atau tidaknya seseorang mengerjakan 

pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. 

3. Kesehatan fisik 

Kesehatan fisik sangat penting untuk dapat menjabat suatu jabatan karena 

seseorang baru dapat bekerja dengan baik apabila didukung oleh fisik yang 

sehat. 

4. Pendidikan  

Pendidikan merupakan suatu indikator yang mencerminkan kemampuan 

seseorang untuk dapat mengerjakan atau menjabat suatu jabatan. 

5. Jenis kelamin 

Jenis kelamin harus diperhatikan karena sifat pekerjaan, waktu mengerjakan 

dan peraturan perburuhan. 

6. Tampang 

Tampang adalah keseluruhan penampilan dan kerapihan diri seseorang yang 

tampak di luar. Tampang hanya kualifikasi tambahan, artinya untuk jabatan 

tertentu tampang akan membantu keberhasilan seseorang dalam 

melaksanakan tugasnya. 
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7. Bakat 

Bakat perlu mendapat perhatian, karena orang yang berbakat mudah untuk 

dikembangkan dan cepat menangkap pengarahan-pengarahan yang 

diberikan. 

8. Temperamen 

Temperamen adalah pembawaan seseorang yang sulit dipengaruhi oleh 

lingkungan dan mempunyai pendirian yang keras. Untuk penilaian 

temperamen seseorang biasanya diserahkan kepada seorang psikolog. 

9. Karakter 

Karakter atau kepribadian merupakan sifat pembawaan seseorang yang 

dapat diubah dari lingkungan dan pendidikan. 

10. Pengalaman kerja 

Pengalaman kerja seseorang pelamar hendaknya mendapat pertimbangan 

utama dalam proses seleksi, karena orang yang berpengalaman merupakan 

calon karyawan yang telah siap pakai. 

11. Kerja sama 

Kerja sama harus diperhatikan dalam proses seleksi, karena kesediaan kerja 

sama merupakan kunci keberhasilan perusahaan. 

12. Kejujuran 

Kejujuran merupakan kualifikasi seleksi yang sangat penting, karena 

kejujuranlah kunci untuk mempercayakan tugas kepada seseorang. 

13. Kedisiplinan 

Kedisiplinan perlu diperhatikan dalam proses seleksi, karena untuk dapat 

menyelesaikan tugas dengan baik seseorang harus disiplin, baik pada dirinya 

sendiri maupun pada peraturan-peraturan perusahaan. 



 
BAB II Tinjauan Pustaka 

 19

14. Inisiatif dan kreatif 

Inisiatif dan kreatif merupakan kualifikasi seleleksi yang penting, karena 

seseorang yang mempunyai inisiatif dan kreatif akan dapat bekerja mandiri 

dalam mengerjakan pekerjaannya. 

 

2.3.5 Prosedur seleksi 

Prosedur atau langkah-langkah pelaksanaan seleksi perlu ditetapkan 

dengan cermat dan berdasarkan asas efisiensi untuk memperoleh karyawan 

yang berkualitas dengan penempatan yang sesuai. 

Berikut ini penyusun mengemukakan pendapat dari Gary Dessler (1997 : 

187) jenis-jenis tes proses seleksi yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Tes kemampuan kognitif 

Tes-tes dalam kelompok ini meliputi dari kemampuan penalaran umum 

(inteligens) dan tes-tes atas kemampuan mentak spesifik seperti ingatan 

(memori) dan penalaran induktif. 

2. Tes kemampuan motorik dan fisik 

Ada kemampuan motorik yang mungkin Anda ukur. Ini termasuk kecepatan 

jari, kecepatan tangan, kecepatan gerakan lengan, dan waktu reaksi. 

Sedangkan tes-tes atas kemampuan fisik bisa juga dituntut. Kemampuan fisik 

mencakup kekuatan static (angkat berat), kekuatan dinamik (mencabut), 

koordinasi tubuh (seperti lompat tali), dan stamina. 

3. Mengukur minat dan kepribadian 

Kemampuan fisik dan mental seseorang jarang cukup menjelaskan kinerja 

jabatannya. Faktor-faktor lain seperti motivasi dan keterampilan interpersonal 

seseorang itu penting juga. Untuk itu semua dapat dilakukan melalui tes 
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kepribadian. Tes kepribadian dapat mengukur aspek dasar dari kepribadian 

seorang pelamar seperti introversi, stabilitas, dan memori. Manfaat dari tes 

kepribadian tersebut, Anda akan menemukan suatu hubungan antara suatu 

ciri kepribadian yang dapat diukur (seperti introversi) dan keberhasilan dalam 

pekerjaan. Sedangkan bagi perusahaan tes kepribadian itu dapat membantu 

perusahaan mempekerjakan lebih banyak pekerja yang efektif. 

4. Tes prestasi 

Tes prestasi pada dasarnya merupakan suatu ukuran dari apa yang dipelajari 

seseorang. Tes-tes tersebut mengukur “pengetahuan pekerjaan” Anda 

dibidang-bidang seperti ekonomi, pemasaran, atau personal. Tes-tes prestasi 

juga secara luas banyak digunakan dalam penyaringan pekerjaan 

(employment).  

 

Berikut ini penyusun akan mengemukakan pendapat dari Drs. H. Malayu 

S.P. Hasibuan (1990 : 63)  prosedur atau langkah-langkah proses seleksi, 

sebagai berikut : 

1. Seleksi surat-surat lamaran 

Menyeleksi surat-surat lamaran artinya memilih surat-surat lamaran dan 

mengelompokan surat-surat yang memenuhi syarat dan yang tidak 

memenuhi syarat. 

2. Pengisian blanko atau formulir 

Pelamar yang dipanggil diharuskan mengisi blanko atau formulir lamaran 

yang telah disediakan. 
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3. Pemeriksaan referensi 

Memeriksa referensi adalah meneliti siapa referensi pelamar, dipercaya atau 

tidak untuk memberikan informasi mengenai sifat, perilaku, pengalaman kerja 

dan hal-hal lain yang dianggap penting dari pelamar. 

a. Personal references adalah referensi yang dapat memberikan informasi 

mengenai karakter, kesehatan atau penyakit yang pernah dialami 

pelamar. 

b. Employment references adalah refensi yang dapat memberikan informasi 

atau semacam jaminan mengenai latar belakang maupun pengalaman 

kerja pelamar. 

4. Wawancara pendahuluan 

Wawancara adalah tanya jawab dengan maksud memperoleh data atau 

informasi lebih mendalam secara langsung dari pelamar. Cara wawancara 

dikenal unstructured interview, structured interview, dan mixed interview. 

a. unstructured interview adalah secara bebas tanpa persiapan pertanyaan 

yang akan dipertanyakan. 

b. structured interview adalah wawancara yang pertanyaan-pertanyaannya 

telah dipersiapkan sehingga wawancara itu akan lebih terarah dan cepat. 

c. mixed interview adalah kombinasi antara unstructured interview dengan 

structured interview. Cara ini akan dapat memperoleh data atau informasi 

yang lebih komplit dan terinsi dari pelamar. 

5. Tes penerimaan 

Tes penerimaan adalah proses untuk mencari data calon karyawan yang 

disesuaikan dengan spesifikasi jabatan atau pekerjaan yang akan dijabat. 
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Bentuk-bentuk  tes penerimaan adalah physical test, academic test, dan 

phsychological test. 

a. Physical test adalah suatu proses yang menguji kemampuan fisik 

pelamar, misalnya pendengaran dan penglihatan. 

b. Academic test adalah proses menguji kecakapan yang dimiliki pelamar 

sesuai dengan kebutuhan jabatan yang akan diisinya. 

c. Phsycological test adalah proses menguji tentang kecerdasan, bakat, 

prestasi, minat, dan kepribadian dari pelamar. 

6. Tes psikologi 

Tes psikologi adalah proses menguji kemampuan mental pelamar untuk 

mengukur apakah mentalnya sesuai dengan yang diinginkan jabatan yang 

akan dijabatnya. Jenis-jenis tes psikologi : 

a. Tes kecerdasan adalah menguji kepribadian mental pelamar dalam hal 

daya piker secara menyeluruh. 

b. Tes kepribadian adalah menguji kepribadian mental pelamar dalam hal 

kesediaan bekerja sama, sifat kepemimpinan, kejujuran dan unsur-unsur 

kepribadian lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan. 

c. Tes bakat adalah menguji dan mengukur kemampuan mental potensial 

(IQ) pelamar. 

d. Tes minat adalah menguji jenis pekerjaan apa yang paling disenangi oleh 

pelamar dan mengukur apakah pelamar cocok serta antusias 

mengerjakan pekerjaan yang akan diberikan kepadanya. 

e. Tes prestasi adalah menguji dan mengukur apakah pelamar akan mampu 

berprestasi mengerjakan pekerjaan yang diberikan kepadanya. 
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7. Tes Kesehatan 

Tes kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan fisik pelamar apakah 

memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan untuk jabatan bersangkutan. 

8. Wawancara akhir oleh atasan langsung 

Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan praktis 

pelamar dalam mengerjakan pekerjaan dan juga untuk memperoleh 

gambaran apakah pelamar itu dapat diajak bekerja sama atau tidak. 

9. Memutuskan diterima atau ditolak 

Keputusan diterima atau ditolaknya pelamar yaitu oleh top manajer setelah 

memperoleh hasil dari seleksi-seleksi terdahulu. 

 

 Sedangkan langkah-langkah proses seleksi yang dikemukakan oleh T. 

Hani Handoko (1987 : 88) , antara lain : 

1. Penerimaan pendahuluan 

Proses seleksi merupakan jalur dua arah. Organisasi memilih karyawan dan 

para pelamar memilih perusahaan. Proses seleksi dimulai dengan kunjungan 

calon pelamar ke kantor personalia atau dengan permintaan tertulis untuk 

aplikasi. 

2. Tes-tes penerimaan 

Tes-tes penerimaan merupakan berbagai peralatan bantu yang menilai 

kemungkinan padunya antara kemampuan, pengalaman dan kepribadian 

pelamar dan persyaratan jabatan. Ada bermacam-macam tes penerimaan, 

yaitu sebagai berikut : 
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a. Tes psikologis 

Yaitu berbagai peralatan tes yang mengukur atau menguji kepribadian, 

bakat, minat, kecerdasan dan keinginan berprestasi. 

b. Tes-tes pengetahuan 

Yaitu bentuk tes yang menguji informasi atau pengetahuan yang dimiliki 

para pelamar. 

c. Tes kemampuan 

Yaitu bentuk tes yang mengukur para pelamar untuk melaksanakan 

beberapa bagian pekerjaan yang akan dipegangnya. 

3. Wawancara seleksi 

Wawancara seleksi adalah percakapan formal dan mendalam yang dilakukan 

untuk mengevaluasi hal dapat diterimanya atau tidak seorang pelamar. 

4. Pemeriksaan referensi 

Yaitu meneliti bagaimana tipe pelamar, apakah pelamar dapat dipercaya, dan 

sifat-sifat atau kepribadian pelamar. 

5. Evaluasi medis 

Proses seleksi juga mencakup pemeriksaan kesehatan pelamar sebelum 

keputusan penerimaan karyawan dibuat. 

6. Wawancara atasan langsung 

Atasan langsung pada akhirnya merupakan orang yang bertanggung jawab 

atas para karyawan baru yang diterima. 

7. Keputusan penerimaan 

Apakah diputuskan oleh atasan langsung atau departemen personalia, 

keputusan penerimaan menandai berakhirnya proses seleksi. 
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2.4 Masalah-Masalah Yang Dihadapi Dalam Proses Sele ksi 

Menurut T. Hani Handoko (1987 : 86)  dalam bukunya Manajemen 

Personalia dan Sumber Daya Manusia mengatakan bahwa ada tiga masalah 

yang dihadapi dalam proses seleksi, antara lain : 

1. Tantangan-tantangan suplai 

Semakin besar jumlah pelamar yang berkualitas maka akan semakin mudah 

bagi departemen personalia untuk memilih karyawan baru yang berkualitas. 

Keterbatasan suplai ini dapat diukur dengan ratio (baca rasio) seleksi. Rasio 

seleksi merupakan hubungan antara jumlah pelamar yang diterima dan 

jumlah total pelamar yang tersedia. Rasio seleksi dapat dihitung dengan 

rumusan : 

Rasio seleksi = Jumlah pelamar yang diterima : Jumlah total pelamar 

2. Tantangan-tantangan ethis 

Kita sering mendengar dan mengenal istilah sistem keluarga dalam proses 

seleksi atau penerimaan karyawan. Penerimaan karyawan baru karena 

hubungan keluarga, pemberian komisi dari kantor penempatan tenaga kerja, 

atau karena suap, semuanya merupakan tantangan bagi pengelola 

organisasi. 

3. Tantangan-tantangan organisasional 

Proses seleksi bukan merupakan tujuan akhir, tetapi prasarana di mana 

organisasi berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasarannya. 

Secara ilmiah, organisasi menghadapi keterbatasan-keterbatasan, seperti 

anggaran atau sumber daya lainnya yang mungkin akan membatasi proses 

seleksi. 

 


