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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Manajemen 

Manajemen mempunyai arti yang sangat luas, dapat berarti proses, seni 

ataupun ilmu. Dikatakan proses karena manajemen terdapat beberapa tahapan 

untuk mencapai tujuan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengawasan. Dikatakan seni karena manajemen merupakan suatu cara atau alat 

untuk seorang manajer dalam mancapai tujuan. Dimana penerapan dan 

penggunaannya tergantung pada masing-masing manajer yang sebagaian besar 

dipengaruhi oleh kondisi dan pembawaan manajer. Dikatakan ilmu karena 

manajemen dapat dipelajari dan dikaji kebenarannya (Athoillah, 2010)  

Hasibuan (2012:1) dalam buku manajemen sumber daya manusia 

mengemukakan bahwa:  

“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber 

daya manusia dan suber-sumber lainnya secara efektif untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu”. 

Sedangkan menurut G.R Terry (2010:16) menjelaskan bahwa manajemen 

merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian untuk menentukan serta 

mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya 

lainnya.  
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Sehingga dari definisi di atas penulis menarik kesimpulan bahwa 

manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengawasan kegiatan-kegiatan dalam suatu organisasi untuk mecapai tujuan yang 

telah ditetapkan oleh organisasi tersebut.  

2.2 Manajemen Sumber Daya Manusia  

2.2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Agar pengertian Manajemen Sumber Daya ini lebih jelas, di bawah ini 

dirumuskan dan dikutip definisi yang dikemukakan oleh para ahli. (Drs. H. 

Malayu S.P. Hasibuan:2012:11) 

1. Menurut Drs. Malayu S.P Hasibuan MSDM adalah ilmu dan seni 

mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan 

efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan 

masyarakat.  

2. Menurut Edwin B. Flippo menyatakan bahwa manajemen 

personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, kompensasi, 

integrasi, perawatan, dan pemutusan hubungan kerja sumber-

sumber daya manusiauntuk mencapai tujuan sehingga sasaran-

sasaran perseorangan, organiasi, dan kemasyarakatan dapat 

dicapai.  

3. Menurut John B. Miner dan Mary Green Miner mamajemen 

personalia didefinisikan sebagai suatu proses pengembangan, 
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menerapakan, dan program-program yang berhubungan dengan 

individu karyawan dalam organiasi. 

Sedangkan menurut Gary Dessler (2010:4) yaitu : “manajemen sumber 

daya manusia sebagai kebijakan dan latihan untuk memenuhi kebutuhan 

karyawan atau aspek-aspek yang terdapat dalam sumber daya manusia seperti 

posisi manajemen, pengadaan karyawan rekrutmen, panyaringan, pelatihan, 

kompensasi dan penilaian prestasi kerja karyawan.  

Jadi manajemen sumber daya manusia adalah pengolahan sumber daya 

manusia dengan menerapkan fungsi manajemen dalam aktifitas operasional untuk 

mencapai tujuan organisasi. 

2.2.2 Ruang Lingkup Manajemen Sumber Daya Manusia  

 Menurut Gary Dessler (2010:4), mengklasifikasikan ruang lingkup 

Manajemen Sumber Daya Manusia menjadi dua fungsi pokok, kedua fungsi 

Manajemen Sumber Daya Manusia tersebut yaitu : 

1. Fungsi Manajerial  

a. Perencanaan  

Menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai oleh 

perusahaan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Untuk 

seorang manajer personalia perencanaan berarti menetapkan 

terlebih dahulu program personalia yang akan membantu tujuan 

perusahaan. 

b. Pengorganisasian 
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Mengadakan pembagian tugas atau struktur hubungan antara 

pekerjaan pengelompokan tenaga kerja sehingga tecapai suatu 

organisasi yang dapat digerakan sebagai suatu kesatuan dalam 

rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

c. Pengarahan  

Setelah perencanaan dan pengorganisasian telah ditetapkan, maka 

fungsi ini adalah sebagai pelaksananya seperti menunjukan dan 

memberitahukan kesalahan karyawan, melatih memikirkan suatu 

perangsang, hadiah atau sanksi kepada karyawan sesuai dengan 

prestasi kerja yang mereka raih. 

d. Pengendalian  

Tindakan atau aktifitas yang dilakukan manejer untuk melakukan 

pengamatan, penelitian, serta penilaian dari pelaksanaan seluruh 

kegiatan organisasi yang sedang atau telah berjalan untuk 

mencapai tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

2. Fungsi Operasional 

a. Pengadaan  

Merupakan usaha untuk menyediakan tenaga kerja yang 

dibutuhkan menurut jumlah dan mutu atau keahlian tertentu 

dengan mencariasal sumber tenaga kerja yang dibutuhkan, 

melaksanakan proses seleksi dan memanfaatkan tenaga kerja atau 

prinsip penyesuaian antara kebutuhan dan penyediaan tenaga kerja. 
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b. Pengembangan  

Merupakan proses peningkatan kemampuan dan keterlampilan, 

baik kemampuan manajerial maupun kemampuan teknis 

operasional, sebab penarikan, seleksi dan penempatan karyawan 

dijalankan dengan baik belum tentu menjamin bahwa mereka dapat 

menjalankan pekerjaannya di tempat yang baru dengan sebaik 

mungkin. Untuk itu diperlukan pengembangan karyawan baru 

dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterlampilan, 

dan kemampuannya. Biasanya ini dilakukan melaui program 

pendidikan dan pelatihan karyawan. 

c. Kompensasi  

Kompenasasi ini di artikan dengan pemberian imbalan atau 

penghargaan yang adil dan layak dari pihak perusahaan terhadap 

para karyawannya atas prestasi yang telah diberikan oleh 

karyawan. Kompensasi ini dapat berupa upah, gaji, insentif, 

tunjangan-tunjangan, sarana-sarana lain yang dapat memberikan 

kepuasan kepada karyawan.  

d. Integrasi  

Yaitu usaha mempengaruhi para karyawan sedemikian rupa 

sehingga segala tindakan-tindakan mereka dapat diarahkan pada 

tujuan yang menguntungkan perusahaan, pekerjaan dan rekan 

sekerja. 
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e. Pemeliharaan  

Fungsi ini mempermasalahkan bagaimana memelihara para 

karyawan sehingga nyaman dam mampu bekerja dengan baik di 

perusahaan. Pemeliharan karyawan yang baik akan memberikan 

hal yang baik, salah satunya adalah tingkat perputaran tenaga kerja 

yang rendah. Dua hal ini yang perlu diperhatikan perusahaan dalam 

pemeliharaan karyawan adalah pemeliharaan kondisi fisik dan 

sikap karyawan.  

f. Pemutusan 

Merupakan kegiatan perusahaan untuk mengembalikan tenaga 

kerja kedalam masyarakat setelah membaktikan tenaganya dalam 

perusahaan diantaranya dengan: pemensiunan, pemberhentian 

sementara, pemberhentian dengan hormat, pemecatan, penggantian 

tenaga kerja. Biasanya pemutusan hubungan kerja ini terjadi 

karena lanjut usia atau sudah melampaui batas kerja yang diizinkan 

oleh perusahaan, perusahaan sudah tidak memerlukan karyawan itu 

lagi, perusahaan sudah tidak puas dengan prestasi kerja, atau 

karyawan mengajukan pemohonan pengunduran diri dari 

perusahaan. 

Pelaksanaan dari fungsi-fungsi manajemen personalia tersebut diarahkan 

pada optimalisasi dalam suatu organisasi yang dapat menciptakan kondisi yang 

dapat mendorong setiap karyawan untuk memberikan sumbangan yang berguna 

bagi kemajuan organisasi tersebut. 
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2.3 Aktivitas-aktivitas Sumber Daya Manusia  

 Adalah berbagai tindakan yang diambil untuk menyediakan dan 

mempertahankan tenaga kerja yang efektif bagi organisasi, yaitu berupa program 

yang dirancang untuk merespon tujuan sumber daya manusia dan dikelola untuk 

mencapai tujuan tersebut. Adapun hubungan antara aktivitas manajemen sumber 

daya manusia dengan manajemen sumber daya manusia diantaranya : 

(http://andiblogku.blogspot.com)  

1. Perencanaan Sumber Daya Manusia (human resources planning) 

Perencanaan Sumber Daya Manusia terfokus kepada bagaimana 

organisasi harus bergerak dari kondisi sumber daya manusianya saat 

ini menuju kondisi sumber daya manusia yang dikehendakinya, 

bagaimana merapatkan kesenjangan antara efisiensi dan ekuitas. 

Perencanaan ini menciptakan hubungan antar seluruh strategi 

organisasi dengan kebijakan sumber daya manusianya. Melalui 

perencanaan sumber daya manusia, organisasi memastikan bahwa 

aktivitas sumber daya manusia senantiasa konsisten dengan arah 

strategik dan tujuan organisasi. 

2. Perencanaan Kepegawaian (employment planning)  

Organisasi menetapkan jumlah dan spesifikasi orang-orang yang 

dibutuhkan. Jikalau terjadi surplus atau kelebihan karyawan, maka 

dijalankan kebijakan pengurangan karyawan begitupun sebaliknya jika 

kekurangan maka dilakukan rekruitmen. Penentuan jumlah pegawai 

http://andiblogku.blogspot.com/
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yang dibutuhkan haruslah berpedoman pada tugas pekerjaan yang telah 

dirancang sebelumnya. 

3. Rekrutmen  

Dalam efektivitas sebuah organisasi tergantung pada efektivitas para 

karyawan. Maka dari itu, rekruitmen sumber daya manusia menjadi 

aktivitas sumber daya manusia yang kritis. Rekruitmen merupakan 

aktivitas yang dirancang untuk memperoleh pelamar kerja yang 

memenuhi persyaratan perusahaan. 

4. Seleksi  

Ketika menyeleksi karyawan baru, biasanya ada penyaringan melalui 

tes, wawancara, dan penyelidikan latar belakang pelamar. Berikutnya 

jika telah ditemukan pelamar yang memenuhi persyaratan 

direkomendasikan kepada manajer atau supervisor untuk keputusan 

pengangkatan terakhir. 

5. Penilaian Kinerja  

Penilaian kinerja (performance appraisal) membandingkan kinerja 

pekerjaan seseorang terhadap tolok ukur dan tujuan yang ditetapkan 

untuk posisi orang tersebut. Evaluasi terhadap kinerja manajer maupun 

non manajer merupakan tanggung jawab manajer sumber daya 

manusia dan juga manajer dari departemen lain. Departemen sumber 

daya manusia mungkin perlu melatih para penyelia bagaimana 

membuat standar kinerja yang masuk akal, melakukan penilaian yang 

akurat, dan mengadakan wawancara kinerja. 
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6. Pelatihan dan Pengembangan 

Pertumbuhan organisasi terkait erat dengan pertumbuhan sumber daya 

manusianya. Program pelatihan dan pengembangan dirancang untuk 

meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, dan kinerja individu, 

kelompok atau seluruh organisasi. Aktivitas pelatihan dirancang untuk 

meningkatkan keahlian pada pekerjaan saat ini. Sedangkan aktivitas 

pengembangan dirancang untuk mendidik karyawan di luar keperluan 

posisi mereka saat ini sehingga mereka dipersiapkan untuk promosi 

dan mampu memandang peran mereka di dalam organisasi secara lebih 

luas.  

7. Pemberian Kompensasi  

Kompensasi merupakan pemberian upah yang memadai dan adil 

kepada para karyawan atas kontribusinya dalam pencapaian tujuan 

organisasi. Pengelolan kompensasi memerlukan upaya terorganisasi 

dari manajer sumber daya manusia dengan manajer operasi. Sistem 

kompensasi yang efektif membutuhkan keseimbangan antara gaji dan 

tunjangan. Gaji meliputi upah, bonus, insentif, dan pembagian laba 

yang diterima karyawan, sedangkan tunjangan meliputi semua unsur 

bukan gaji seperti asuransi jiwa, layanan karyawan dan lain-lain. 

8. Hubungan Karyawan  

Di dalam organisasi yang memiliki serikat pekerja, departemen sumber 

daya manusia mempunyai peranan aktif dalam negosiasi dan 

pelaksanaan perjanjian kerja. Aktivitas departemen sumber daya 
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manusia dapat membantu meyakinkan bahwa perusahaan akan tetap 

survive dan berjaya. 

2.4 Rekrutmen Karyawan  

2.4.1 Pengertian Rekrutmen Karyawan 

 Mencari tenaga kerja/karyawan yang profesional dan berkualitas tidaklah 

gampang. Merupakan sebuah kewajiban dalam sebuah organisasi dan perusahaan-

perusahaan harus melakukan penyaringan untuk anggota atau para pekerja yang 

baru. Karena itulah rekrutmen dibutuhkan untuk menyaring para pelamar yang 

ingin melamar. Dalam organisasi dan perusahaan rekrutmen ini menjadi salah satu 

proses yang sangat penting dalam menentukan baik tidaknya pelamar yang akan 

melamar pada organisasi tersebut. 

 Menurut Herman Sofyandi (2010:108) menjelaskan bahwa rekrutmen 

adalah serangkian kegiatan yang dimulai ketika sebuah perusahaan atau organisasi 

memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan sampai mendapatkan calon 

karyawan yang diinginkan sesuai dengan jabatan atau lowongan yang ada.  

 Sementara menurut sumber lainnya rekrutmen dapat diartikan sebagai 

suatu proses untuk mendapatkan calon karyawan yang memiliki kemampuan 

sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan suatu organisasi/perusahaan. Prosesnya 

dimulai dari penempatan kualifikasi calon karyawan yang butuhkan, pencarian 

sumber tenaga kerja, pengumpulan surat lamaran dan dokumen-dokumen yang 

dibutuhkan dan diakhiri dengan pengumpulan orang-orang yang tertarik dengan 

pekerja yang lowong. Sedangkan seleksi, dapat dimaknai sebaai suatu proses yang 

terdiri dari serangkaian langkah untuk memilih dan memutuskan calon karyawan 
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yang akan dipilih untuk diperjakan. Proses dimulai dari penenpatan metode 

seleksi yang digunakan, pelaksanaan metode seleksi terhadap para calon 

karyawan, dan diakhiri dengan pembuatan keputusan untuk menentukan calon 

karyawan yang mana yang sesuai untuk bergabung dengan perusahaan. (Adi 

Mardianto, (2014): Management Recruitmen. Jakarta, Pinasthika Publisher)  

 Jadi rekrutmen, adalah uasaha mencari dan menarik tenaga kerja agar 

pelamar lowongan kerja yang ada pada satu perusahaan. Maka, pengertian tenaga 

kerja lebih luas daripada pengertian kayawan, karena tenaga kerja orang yang 

bekerja didalam maupun diluar hubungan kerja.  

2.5 Tujuan dan Manfaat Rekrutmen 

2.5.1 Tujuan Rekrutmen Karyawan  

Tujuan utama dari rekrutmen sendiri sebenarnya bukan hanya untuk 

menghasilkan sejumlah orang tertentu saja, ternyata tujuan rekrutmen juga 

harusnya mampu untuk memikat para pelamar yang kompeten bagi perusahaan 

atau instansi tersebut dengan mengacu kepada kemampuan atau ability, 

kecocokan antara persyaratan pekerjaan dengan pengetahuan dan motifasi yang 

merujuk kepada kecocokan antara karakteristik pekerjaan dengan kepribadian si 

pelamar. (http://pakarkinerja.com/strategi-rekrutmen-karyawan-untuk-mendapatkan-

sdm-terbaik) 

Salah satu tujuan dari rekrutmen menurut website ini yaitu 

(http://www.insanperforma.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=143

%3Arekrutmen-karyawan-definisi-tujuan-proses-dan-sistem-rekrutmen-

&catid=38%3Anews&lang) 

http://pakarkinerja.com/strategi-rekrutmen-karyawan-untuk-mendapatkan-sdm-terbaik
http://pakarkinerja.com/strategi-rekrutmen-karyawan-untuk-mendapatkan-sdm-terbaik
http://www.insanperforma.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=143%3Arekrutmen-karyawan-definisi-tujuan-proses-dan-sistem-rekrutmen-&catid=38%3Anews&lang
http://www.insanperforma.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=143%3Arekrutmen-karyawan-definisi-tujuan-proses-dan-sistem-rekrutmen-&catid=38%3Anews&lang
http://www.insanperforma.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=143%3Arekrutmen-karyawan-definisi-tujuan-proses-dan-sistem-rekrutmen-&catid=38%3Anews&lang
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1. Menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja/karyawan yang 

memenuhi syarat  

2. Agar konsisten dengan strategi, wawasan dan nilai perusahaan  

3. Untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan 

yang belum lama bekerja 

4. Untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan progam 

seleksi dan pelatihan 

5. Untuk memenuhi tanggungjawab perusahaan dalam upaya 

menciptakan kesempatan kerja  

2.5.2 Manfaat Rekrutmen Karyawan  

 Manfaat rekrutmen karyawan sebagai “ The Right Man on The Right 

Place”, dimana hal ini menjadi pegangan bagi para manager dalam menenpatkan 

tenaga kerja yang ada di perusahaannya.  

2.6 Proses Rekrutmen Karyawan 

2.6.1 Proses Rekrutmen  

Proses rekrutmen di banyak perusahaan di Indonesia menggunakan 

alur/tahapan yang hampir sama. Bila kita skemakan proses rekrutmen berdasarkan 

alurnya, maka proses yang akan terjadi adalah sebagai berikut: (Adi Mardianto, 

(2014): Management Recruitmen. Jakarta, Pinasthika Publisher) 

a. Sourcing Process 

Adalah proses untuk mendapatkan pelamar sesuai dengan 

kebutuhan yang ada, melalui sumber-sumber yang tersedia. 

Metodenya menggunakan internal resourcing dan external 
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resourcing. Cara menarik pelamar cukup beragam yaitu direct 

mail, job fair/bursa kerja, iklan, head hunter, asosiasi profesi dan 

sebagainya.Proses rekrutmen dimuali ketika perusahaan 

mengidentifikasikan posisi yang lowong melalui manpower 

planning/perencanaan tenaga kerja dan permintaan dari manajer. 

Manpower planning disini berfungsi untuk memberikan informasi 

tentang lowongan/kekosongan saat ini dan masa yang akan datang 

sehingga bagian rekrutmen dapat membuat  recruitment plan-nya 

secara efektif. Ketika lowongan pekerjaan telah teridentifikasi 

maka perusahaan harus menemukan dan mempelajari persyaratan 

yang cocok dengan man-review informasi persyaratan pekerjaan 

yang memuat dalam job description. Setelah diketahui persyaratan-

persyaratannya, maka akan diidentifikasi metode yang tepat untuk 

memperoleh calon pelamar yang sesuai dengan kebutuhan. 

b. Selection process  

Adalah proses untuk menyaring pelamar menjadi kandidat sesuai 

dengan kriteria yang ada. Cara yang dilakukan bisa berupa : 

1. Psychological Test/psikometri 

2. Wawancara Psikologi   

3. Managerial Skill Test, dan sebagainya 

Setelah mendapatkan gambaran tentang hasil analisis pekerjaan dan 

rancangan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan, maka 

tugas departemen HRD adalah mengisi kekosongan jabatan tersebut dengan SDM 
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yang mempunyai pengetahuan dan keahlian serta sikap mental yang sesuai dengan 

persyaratan yang ditentukan. Kualitas SDM yang disaring sangat tergantung pada 

suatu proses rekrutmen yang dilakukan oleh perusahaan. 

c. User process  

Adalah proses untuk mencari orang yang tepat sesuai dengan posisi 

yang tersedia, diperoleh antara kandidat yang telah lolos dari 

proses seleksi. Tahapan yang biasa dilakukan adalah  

1. wawancara oleh direct user (manager) dan inderect 

(director) 

2. medical chek up 

3. sign contract & adminitration 

4. orientasi karyawan baru  

2.7 Sumber Tenaga Kerja   

Setelah perusahaan menetapkan karakteristik atau ciri-ciri karyawan dan 

jumlah yang dibutuhkan, maka perusahaan tersebut selanjutnya akan berusaha 

untuk mendapatkan personalia tersebut, yaitu personalia yang paling tepat baik 

dalam arti kualitas maupun dalam arti kuantitas. Adapun sumber-sumber tenaga 

kerja itu meliputi : 

2.7.1 Tenaga Kerja Internal  

 Tenaga kerja diambil dari karywan intenal perusahaan sendiri melalui 

program mutasi (pemindahan), rotasi, promosi, (pengangkatan), penempatan 

pekerjaan melalui buletan atau papan pengumuman dan inventarisasi keahlian.  
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 Malakukan perekrutan internal berfokus pada para tenaga kerja yang ada 

sekarang dan tenaga-tenaga kerja yang lain dengan kontak sebelumnya dengan 

organisasi pemberi kerja. Teman-teman dari tenaga kerja sekarang, tanaga kerja-

tenaga kerja sebelumnya dan pelamar-pelemar sebelumnya bisa menjadi sumber  

perekrutan, promosi, penurunan jabatan dan transfer dapat juga menyediakan 

orang-orang tambahan untuk unit organiasi, jika tidak untuk seluruh organisasi. 

Alokasi sumber-sumber perekrutan internal yang dapat kita prospek untuk 

mengisi posisi yang lowong adalah : (Adi Mardianto, (2014): Management 

Recruitmen. Jakarta, Pinasthika Publisher) 

1. Promosi jabatan  

Pemindahan pegawai dari suatu jabatan yang lebih rendah ke jabatan yang 

lebih tinggi. 

2. Transfer atau Rotasi Jabatan  

Pemindahan bidang jabatan pekerjaan pegawai pada bidang pekerjaan 

yang lainnya tanpa mengubah jabatannya.  

3. Demosi Jabatan 

Penurunan jabatan pegawai dari satu tingkat jabatan yang lebih rendah atas 

dasar kondite dan prestasi kerjanya atau akibat terjadinya penyederhanaan 

struktur organisasi.  

4. Merekrut Mantan Karyawan dan Mantan Pelamar  

Mantan tenaga kerja dan mantan pelamar juga merupakan sumber internal 

yang baik untuk perekrutan. Untuk kedua hal ini ada keuntungan 

penghematan waktu karena tenaga kerja tersebut sudah dikenal. 
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5. Mantan Tenaga Kerja  

Mantan tenaga kerja di anggap sebagai sumber internal karena mereka 

memiliki ikatan dengan perusahaan. Beberapa tenaga kerja yang telah 

pensiun kemungkinan bersedia bekerja kembali sebagai paruh waktu tau 

merekomendasikan seseorang yang tertarik untuk bekerja di perusahaan 

itu. 

6. Mantan Pelamar dan Pernah Diwawancarai  

Sumber potensial lainnya untuk mencari pelamar dapat ditemukan di 

dalam berkas-berkas organisasi. Meskipun tidak sepenuhnya merupakan 

sumber internal mereka yang dahulu pernah melamar pekerjaan dapat 

dikontak kembali dengan surat atau dengan cara komunikasi yang lain. 

7. Kenalan Tenaga Kerja Lama  

Sumber yang andal untuk mengisi lowongan pekerjaan terdiri dari teman-

teman atau anggota keluarga dari tenaga kerja yang lama. Para tenaga 

kerja dapat memberitahukan pelamar-pelamar potensial tentang adanya 

lowongan pekerjaan di dalam perusahaan dan mendorong mereka untuk 

melamar. Ini adalah pelamar-pelamar eksternal yang direkrut dengan 

sumber informasi internal. 

8. Database Perekrutan Internal  

Bank data internal yang terkomputerisasi atau sistem penelusuran pelamar 

digunakan untuk mencari daftar pengetahuan. Keterlampilan dan 

kemampuan yang tersedia untuk organiasi. Keuntungan database yang 

terkomputerisasi ini adalah memungkinkan para petugas perekrut untuk 
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mengidentifikasi calon yang potensial dengan lebih cepat daripada 

dilakukan secara manual.  

9. Karyawan Tidak Tetap  

Pengertian tenaga kerja tidak tetap adalah sumber-sumber perekrutan dari 

para tenaga kerja yang bukan karyawan tetap, mereka hanya bekerja pada 

periode tertentu diperusahaan tersebut dan belum diangkat sebagai 

karyawan tetap berdasarkan prosedur perusahaan. Dalam hal ini yang 

dimaksudkan adalah tenaga kerja sementara, kontraktor independen dan 

penyewaan tenaga kerja. 

a. Tenaga Kerja Sementara  

Tenaga kerja sementara adalah staf kompeter yang diambil dari 

perusahaan penyedia tenaga kerja dengan memberikan pembayaran 

perhari, perminggu atau perbulan. Penggunaan tenaga kerja sementara 

ini bisa menguntungkan jika pekerjaan merka hanya untuk mengisi 

fluktuasi musiman dan bersifat sementara. 

b. Kontraktor Independen  

Yang dimaksudkan adalah para tenaga kerja yang mrlakukan 

pekerjaan-pekerjaan tertentu berdasarkan kontrak. 

c. Penyewaan Tenaga Kerja  

Penyewaan tenaga kerja adalah perusahaan melakukan perjanjian 

dengan perusahaan penyedia tenaga kerja dimana perusahaan 

menyewa tenaga kerja yang mempunyai keahlian tertentu untuk 

melakukan suatu pekerjaan pada kurun waktu tang ditentukan. 
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2.7.2 Tenaga Kerja Eksternal 

 Tenaga kerja diambil dari luar perusahaan, setelah mempertimbangkan 

rekrutmen internal, jika sumber-sumber internal tidak dapat menghasilkan 

sejumlah calon yang cukup untuk lowongan pekerjaan yang tersedia maka 

perusahaan harus mencari sumber tenaga kerja dari luar organisasi. Sumber-

sumber tersebut dapat berasal dari : 

1. Perekrutan Sekolah  

Sekolah menengah atau sekolah kejuruan bisa menjadi sumber yang baik 

untuk mncari tenaga kerja yang baru. Sekolah tesebut memang 

dikembangkan untuk mecetak tenaga kerja siap pakai dari berbagai 

jurusan seperti teknik mesin industri, teknik mesin otomotif, teknik 

bangunan, akutansi, sekretaris dan sebaginya. Perekrutan ke sekolah-

sekolah akan efektif bila ada relasi yang baik dengan Bursa Kerja Khusus 

(BKK) dan staf pengajar. 

2. Perekrutan Akademi atau Institusi Pendidikan  

Pada tingkat akademi atau universitas perekrutan pada lulusan merupakan 

kegiatan besar bagi banyak organisasi. Dasar pemilihan institusi 

pendidikan biasanya berdasarkan institusi pendidikan yang sesuai dengan 

lowongan pekerjaan yang ada dan institusi yang dikenal baik oleh 

masyarakat dan memiliki lulusan yang potensial. 

3. Serikat-serikat Tenaga Kerja  
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Serikat-serikat tenaga kerja adalah sumber tenaga kerja tertentu dibeberapa 

industri seperti konstruksi serikat tenaga kerja biasanya mensuplai para 

tenag kerja pada perusahaan. 

4. Iklan  

Pemasangan iklan untuk menarik kayawan baru merupakan jalur 

rekrutmen yang paling banyak digunakan. Biasanya didalam iklan tersebut 

berisikan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan untuk membatasi jumlah 

pelamar. 

5. Asosiasi Profesi  

Sumber-sumber lain untuk perekrutan adalah asosiasi-asosiasi profesi dan 

bisnis. Sebuah perusahaan bisa menemukan pelamar yang  potensial yang 

sekarang sedang dipekerjaan oleh pesaing di asosiasi-asosiasi profesi dan 

pertemuan-pertemuan industri. 

6. Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja 

Salah satu sumber recourcing adalah perusahaan penyalur tenaga kerja. 

Biasanya mereka mempunyai database calon karyawan yang cukup 

lengkap, sehingga kita bisa mencari calon tenaga kerja sesuai kriteria yang 

diinginkan. 

7. Perusahaan-perusahaan Pencari Eksekutif 

Beberapa agen tenaga keja memfokuskan upaya-upaya mereka pada 

jabatan-jabatan eksekutif manajerial dan profesional. Perusahaan-

perusahaan pencari eksekutif ini dibagai menjadi 2 kelomok yaitu 

perusahaan yang menerima biaya hanya setelah seorang kandidat telah 
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direkrutoleh perusahaan klien dan perusahaan yang memungut biaya dari 

klien tidak peduli apakah pencarian itu berhasil atau tidak. Sebagaian 

besar perusahaan berada pada golongan yang kedua. 

8. Perekrutan melaui Internet  

Media ini cuckup efektif, karena bukan saja info kerja yang ditampilkan, 

namun juga menjelaskan profil perusahaan tersebut, sehingga banyak para 

pencari kerja sejak awal sudah mengenal karakteristik perusahaan tersebut 

dan menjadi tertarik untuk bergabung di dalamnya. Aksesnya mengirim 

aplikasi pun menjadi relatif mudah. Para pencari kerja tinggal mengisi 

database pelamar perusahaan tersebut lewat email. 

9. Rekomendasi Karyawan  

Para karyawan perusahaan bisa merekomendasikan pencari pekerjaan 

kpada baian rekrutmen. Metode ini mempunyai beberapa kebaikan, yaitu : 

a. Karyawan yang memberikan rekomendasi berarti telah melakukan 

penyaringan pendahuluan. 

b. Perushaan memperoleh informasi lengkap dari pemberi rekomendasi 

tentang pelamar.  

c. Karyawan akan cenderung merekomendasikan teman-temannya yang 

mempunyai kebiasaan dan sikap yang hampir sama.  

10. Professional Association Mailling List 

Saat ini banyak bermunculan perkumpulan milis misalnya sdmlist, HR 

Forum, HRI, Diskusi HRD Forum dan sebainya. Perkumpulan ini hampir 
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scara rutin melakukan kopi darat untuk mengembangkan/ menambah 

wawasan bagi anggotanya. 

11. Job Search Provider  

Sumber tenaga kerja juga bisa diperoleh dari job search provider, seperti 

jobsdb, jobstreet, karir.com dan sebagainya 

12. Bursa Tenaga Kerja/ Job Fair 

Fungsi bursa tenaga kerja/ job fair biasanya adalah untuk mengenalkan 

perusahaan-perusahaan kepada para pencari kerja. Media ini cukup efektif 

untuk mencari tenaga kerja fresh graduate. 

13. Siswa Magang  

Siswa magang merupakan sumber tenaga kerja yang potensial bila mau 

disumberdayakan. Biasanya siswa mengajukan proposal terlebih dahulu 

umtuk melakukan praktek kerja lapangan ke perusahaan dalam kurun 

waktu 2-3 bulan. Keuntungan dari program ini adalah perusahaan 

mendapatkan kandidat yang sudah mengenal perusahaan dengan baik dan 

memperoleh kandidat yang potensial.  

2.8 Hambatan-hambatan Dalam Proses Rekrutmen dan Untuk Mengatasi 

Hambatan-hambatan Tersebut  

2.8.1 Hambatan-hambatan Dalam Proses Rekrutmen 

Menurut Askolani (2010:19)agar proses penarikan berhasil, perusahaan 

perlu menyadari berbagai hambatan yang bersumber dari organisasi, pelaksana 

penarikan, dan lingkungan eksternal hambatan yang dihadapi seiap perusahaan 

tidak sama. 
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a. Kebijaksanaan-kebijaksanaan organisasi  

Berbagai kebijaksanaan organisasi merupakan cermin utama 

berhasil atau tidaknya penariakan calon karyawan. Kebijaksanaan 

yang akan mempengaruhi penaraikan adalah: 

1) Kebijaksanaan kompensasi dan kesejahteraan  

2) Kebijaksanaan promosi  

3) Kebijaksanaan status karyawan 

4) Kebijaksanaan sumber tenaga kerja  

b. Persyaratan jabatan  

Semaakin banyak persyaratan yang harus dimili pemalar maka 

pelamar semakin sedikit. Sebaliknya jika persyaratan sedikit 

pelamar akan semakin banyak. 

c. Metode pelaksanaan penarikan 

Semakin terbuka penarikan memalui surat kabar, radio, atau TV 

pelamar semakin banyak. 

d. Kondisi pasar tenaga kerja  

Semakin besar penawaran tenaga kerja semakin banyak pula 

pelamar yang serius. Sebaliknya, jika penawaran tenaga kerja 

sedikit, pelamar juga sedikit. 

e. Solidaritas perusahaan  

Solidaritas perusahaan diartikan besarnya kepercayaan masyarakat 

terhadap perusahaan, misalnya besarnya persaudaraan.  

f. Kondisi-kondisi lingkungan eksternal  
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Jika kondisi perekonomian tumbuh dengan cepat dan saingan 

banyak, pelamar akan sedikit, sebaliknya, jika tingkat pertumbuhan 

perekonomian kecil/depresi pelamar semakin banyak. 

2.8.2 Untuk Menghadapi Hambatan/Masalah Rekrutmen 

 Secara keseluruhan, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan 

dalam masalah-masalah rekrutmen pegawai baru, yaitu: 

1. Faktor-faktor eksternal yang menyangkut kondisi keberadaan lapangan 

penyediaan tenaga kerja, lokasi geografis, kondisi pasar tenaga kerja, 

kebijakan negara dan aspek hukum ketenagakerjaan, serta isu-isu 

ketenagakerjaan yang berkembang. 

2. Pasar tenaga kerja. Kegiatan rekrutmen harus memahami betul kondisi 

pasar tenaga kerja dan karakteristik kompetitifnya. Informasi 

ketenagakerjaan dapat diperoleh melalui surat kabar, organisasi 

ketenagakerjaan, lembaga pendidikan, Departemen Tenaga Kerja, dan 

organisasi profesi lainnya. 

3. Kebijakan Negara dan Aspek Hukum Ketenagakerjaan. Unsur penting 

dalam kebijakan negara adalah peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang 

berlaku, serta organisasi buruh atau profesi yang sangat berpengaruh pada 

kondisi kerja para pegawai. 

4. Aggaran Rekrutmen. Komponen-komponen anggaran rekrutmen yang 

perlu diperhatikan adalah: Advertensi, Transport dan akomodasi pelamar, 

Fee untuk agen-agen yang ikut merekrut pegawai, Relokasi/penempatan 
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pegawai baru, Program refferal dari pekerja, dan Pelatihan pegawai baru. 

(http://triwidodowutomo.blogspot.com)  

2.9 Penelitian-penelitian Sebelumnya 

 Penulis tidak hanya meneliti bagaimana proses rekrutmen di Anggrek 

Shopping Hotel, tetapi penulis juga melihat bagaimana hasil proses rekrutmen di 

perusahaan-perusahaan lain. Sebagai berikut : 

 

Jurnal Penelitian Sebelumnya 

Tabel 2.1  

No Peneliti Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian Sumber 

1. Gita 

Nurfitriana 

(2014 

Peninjauan 

Perekrutan di 

PPPGL (Pusat 

Penelitian dan 

Pengembangan 

Geologi 

Kelautan) 

dibutuhkan perbaikan dalam 

melakukan perekrutan CPNS di 

PPPGL terutama di dalam 

memberikan informasi 

lowongan jabatan, akan lebih 

baik jika ditambah lagi melalui 

surat kabar, media elektronoik 

lainnya ataupun sosial media 

agar calon pelamar dapat 

mengetahui informasi lowongan 

jabatan secara lebih luas. 

(http://repositor

y.widyatama.ac.

id/) 

2. Heri 

Maulana 

(2014) 

Tinjauan 

Pelaksanaan 

Rekrutmen di PT 

Industri 

Telekomunikasi 

Metode penelitian yang 

digunakan adalah pengumpulan 

data dengan cara observasi serta 

wawancara langsung dengan 

pihak Divisi Human Capital 

(http://repositor

y.widyatama.ac.

id/) 

http://triwidodowutomo.blogspot.com/
http://repository.widyatama.ac.id/
http://repository.widyatama.ac.id/
http://repository.widyatama.ac.id/
http://repository.widyatama.ac.id/
http://repository.widyatama.ac.id/
http://repository.widyatama.ac.id/
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Indonesiam(studi 

kasus pada divisi 

Human Capital 

Management) 

Management yang bekerja di 

PT. Industri Telekomunikasi 

Indonesia serta menggunakan 

studi pustaka. Sedangkan jenis 

pengamatan yang dilakukan 

bersifat deskriftif yaitu 

menggambarkan realita yang 

ada tentang PT. Industri 

Telekomunikasi Indonesia. 

3. Nenta Feni 

Septian 

Rosani 

(2013) 

Tinjauan 

Pelaksanaan 

Online 

Recruitment 

pada PT. 

Pertamina 

(persero) di sub 

Lpg Marketing 

Region Iiii 

Bandung 

Kurangnya kedisplinan dari 

pelamar yang tidak aktif 

membuka email kembali setelah 

pengiriman lamaran pekerjaan 

melalui online, validitas atau 

keabsahan data yang diinput 

oleh pelamar, masih ada 

pelamar yang hanya iseng 

mengirimkan lamaran pekerjaan 

tanpa memperdulikan job 

description yang menjadi 

persyaratan perusahaan, tetapi 

perusahaan mempunyai solusi 

untul mengatasi permasalahan 

tersebut yaitu perusahaan tidak 

memberikan kesempatan 

kepada pelamar yang tidak 

hadir pada tahap interview, 

memberikan kesempatan 

kepada semua kandidat yang 

terpilih untuk mengikuti tahap 

interview yang nantinya akan 

(http://repositor

y.widyatama.ac.

id/) 

http://repository.widyatama.ac.id/
http://repository.widyatama.ac.id/
http://repository.widyatama.ac.id/
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disaring kembali. 

4. Fikriatun 

Naziah 

Alatas 

(2012) 

Tinjauan 

Pelaksanaan 

Rekrutmen 

Karyawan pada 

CV. Prima Jaya 

Abadi Bandung 

sulit memperoleh tenaga kerja 

yang sesuai dengan persyaratan 

perusahaan,tenaga kerja yang 

baru apabila tidak sesuai 

dengan yang diharapkan 

memilih berpindah tempat 

kerja, terkadang calon pegawai 

yang sudah sesuai dengan 

persyaratan perusahaan tidak 

mengikuti program berikutnya 

yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. Dari penelitian 

yang dilakukan, penulis 

mengambil kesimpulan bahwa 

dibutuhkan beberapa perbaikan 

yang harus dilakukan oleh CV. 

Prima Jaya Abadi Bandung. 

Diantaranya melakukan sistem 

reward dan melakukan 

perencanaan dan pengontrolan 

yang lebih matang agar dapat 

meminimalisir masalah-masalah 

yang terjadi. 

(http://repositor

y.widyatama.ac.

id/) 

5. Annisa 

Kusumawa

ti (2012) 

Tinjauan 

Pelaksanaan 

Prose Rekrutmen 

Karyawan pada 

PT. Inti Bandung 

Divisi sumber daya manusia 

pada PT.INTI ( PERSERO) 

telah melaksanakan kegiatan 

rekrutmen dengan cukup baik 

karena menggunakan metode-

metode pada proses rekrutmen. 

(http://repositor

y.widyatama.ac.

id/) 

http://repository.widyatama.ac.id/
http://repository.widyatama.ac.id/
http://repository.widyatama.ac.id/
http://repository.widyatama.ac.id/
http://repository.widyatama.ac.id/
http://repository.widyatama.ac.id/
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Adapun metode yang digunakan 

dalam proses rekrutmen adalah 

metode rekrutmen internal dan 

metode rekrutmen eksternal. 

6. Randi 

Septiansya

h 2014 

Studi tentang 

rekrutmen 

pekerja penyapu 

jalan pada dinas 

kebersihan dan 

pertamanan kota 

samarinda 

Kesimpulan dari hasil penelitian 

dapat diketahui bahwa 

perekrutan pekerja penyapu 

jalan dalam memenuhi 

kebutuhan jumlah tenaga kerja 

penyapuan dilakukan 

berdasarkan penyesuaian 

terhadap Kondisi dan situasi 

Lingkungan kerja, beban kerja 

dan  anggaran yang diterima, 

hal ini ditunjukan bahwa 

rekrutmen penyapu jalan relatif 

kecil dalam mendapatkan 

pekerja baru. Walaupun jumlah 

pekerja penyapu jalan yang 

direkrut belum sesuai dengan 

kebutuhan pekerja yang 

direncanakan Dinas Kebersihan 

dan Pertamanan akan tetapi 

cukup berarti dalam upaya 

menciptakan dan menjaga 

kebersihan lingkungan jalan-

jalan protokol Kota Samarinda. 

www.e-

jurnal.com 

7. Elga 

Septhinna, 

2013 

Proses 

Rekrutmen 

Sumber Daya 

Proses rekrutmen tidak 

dilakukan secara langsung oleh 

Dinas Pendidikan Kota Malang, 

www.e-

jurnal.com 

http://www.e-jurnal.com/
http://www.e-jurnal.com/
http://www.e-jurnal.com/
http://www.e-jurnal.com/
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Aparatur Dinas 

Pendidikan  

melainkan dengan mengajukan 

jumlah sumber daya aparatur 

yang dibutuhkan kepada Badan 

Kepegawaian Daerah (BKD), 

kemudian pihak BKD akan 

mengirimkan beberapa jumlah 

pegawai yang dibutuhkan pihak 

Dinas Pendidikan Kota Malang 

yang di peroleh dari hasil 

pengadaan atau rekrutmen 

sumber daya aparatur baik itu 

tenaga honorer atau Pegawai 

Tidak Tetap (PTT) maupun 

sumberdaya aparatur yang 

diperoleh melalui proses seleksi 

Calon Pegawai Negeri Sipil 

(CPNS) dari pelamar umum 

 


