
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian dan Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.1.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Marwansyah (2010:3) manajemen sumber daya manusia dapat di artikan 

sebagai pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi, yang dilakukan 

melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, 

pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, 

pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja dan 

hubungan industrial. 

 
Agar pengertian MSDM ini lebih jelas, di bawah ini di rumuskan Definisi-

definisi manajemen sumber daya manusia menurut para ahli yaitu :   

1) Menurut mathis & Jackson (2012:23), Manajemen sumber daya manusia 

MSDM dapat di artikan sebagai ilmu dan seni yang mengatur hubungan 

dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam penggunaan 

kemampuan manusia agar dapat mencapai tujuan di setiap perusahaan . 

2) Menurut Herman Sofyandi (2013:1) manajemen SDM merupakan salah 

satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. 

3) Sedangkan menurut  S.P Hasibuan (2011:11) MSDM adalah ilmu dan 

seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien 

membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat di ambil kesimpulan antara 

definisi Mathis & Jackson (2012:5) dan Drs. Malayu S.P Hasibuan (2011:11) serta 

Herman sofyandi (2013:1) bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan 

suatu ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja. 

 

Manajemen sumber daya manusia MSDM wajib di terapkan di perusahaan 

besar maupun perusahaan kecil untuk membuat perusahaa tersebut dapat terus 



berkembang karena keberhasilan suatu organisasi itu juga bergantung pada 

karyawan di dalam organisasi tersebut . 

 

2.1.2 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Fokus kajian manajemen sumber daya manusia adalah tenaga kerja yang 

di atur menurut urutan dan fungsi-fungsinya, agar efektif dan efisien dalam 

mewujudkan tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Fungsi manajemen 

sumber daya manusia Hasibuan (2012) meliputi : 

1. Perencanaan 

Perencanaan (planning) adalah merencanakan tenaga kerja secara 

efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam 

membantu terwujudnya tujuan . 

2. Pengorganisasian 

Pengorganisasian (organizing) adalah kegiatan untuk mengorganisasi 

semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja hubungan kerja, 

delegasi, wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam organisasi . 

3. Pengarahan 

Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan 

agar mau bekerja sama dan mau bekerja efektif dalam membantu 

tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat . 

4. Pengendalian 

Pengendalian (controlling) adalah kegiatan mengendalikan semua 

karyawan agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja 

sesuai dengan rencana . Apabila terdapat kesalahan, diadakan tindakan 

perbaikan dan penyempurnaan rencana . 

5. Pengadaan 

Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi, 

penempatan, orientasi dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan . 

6. Pengembangan 



Pengembangan (development) adalah proses peningkatan keterampilan 

teknis, teoritis, konsepsual, dan moral karyawan melalui pendidikan 

dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang di berikan harus seuai 

dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan. 

7. Kompensasi 

Kompensasi (compensation) adalah pemberian balas jasa langsung 

(direct) dan tidak langsung (indirect) . Uang atau barang kepada 

karyawan sebagai imbalan jasa yg di berikan pada perusahaan . Prinsip 

kompensasi adalah adil dan layak.  

8. Pengintegrasian 

Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk mempersatukan 

kepentingan perusahaan dengan kebutuhan karyawan, agar tercipta 

kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan . 

9. Pemeliharaan 

Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan memelihara atau 

meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar 

mereka tetap mau bekerja sama sampai pension .  

10. Kedisiplinan 

Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk mentaati 

peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma social . Kedisiplinan 

merupakan fungsi MSDM yang terpenting . 

11. Pemberhentian 

Pemberhentian (separation) adalah putusnya hubungan kerja seseorang 

dari suatu perusahaan . Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan 

karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pension dan 

sebab-sebab lainya . 

 

 

 

Peran dari manajemen sumber daya manusia adalah mengatur dan 

menetapkan program karyawan melalui fungsi-fungsi manajemen yang ada untu 



menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan kebutuhan karyawan 

sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan yang telah di rencanakan secara 

efektif dan efisien . 

 
2.2  Rekrutmen Karyawan 

2.2.1 Pengertian Rekrutmen Karyawan 

Salah satu kunci utama dalam menciptakan Sumber Daya Manusia yang 

professional adalah terletak pada proses rekrutmen, seleksi, training dan 

development calon tenaga kerja. Mencari tenaga kerja yang professional dan 

berkualitas tidaklah mudah. Merupakan sebuah kewajiban dalam sebuah 

organisasi dan perusahaan-perusahaan harus melakukan penyaringan untuk 

anggota atau para pekerja baru. Untuk itulah rekrutmen tenaga kerja dibutuhkan 

untuk menyaring para pelamar yang diinginkan. Dalam organisasi, rekrutmen ini 

menjadi salah satu proses yang penting dalam menentukan baik tidaknya pelamar 

yang akan melamar pada organisasi tersebut. 

Pengertian menurut beberapah ahli yaitu : 

1) Menurut Singodimedjo dalam Edy sutrisno (2011:45), rekrutmen adalah 

proses mencari, menemukan dan menarik para pelamar untuk di 

pekerjakan dalam suatu organisasi. 

2) Menurut Herman Sofyandi (2010:108), Rekrutmen adalah serangkaian 

kegiatan yang di mulai ketika sebuah perusahaan atau organisasi 

memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan sampai mendapatkan 

calon karyawan yang di inginkan sesuai dengan jabatan atau lowongan 

yang ada 

3) Sedangkan menurut Kaswan (2012:67), rekrutmen adalah bentuk 

kompetisi bisnis dan pada saat ini bisnis amat kompetatif. Sebagaimana 

korporasi berkompetisi mengembangkan, menghasilkan dan memasarkan 

produk atau jasa, merek juga bersaing untuk mengidentifikasi, menarik 

dan memperkerjakan orang yang paling qualified. Rekrutmen merupakan 

bisnis yang besar. Rekrutmen menuntut perhatian yang serius dari 



manajemen karena strategi bisnis apapun akan gagal tanpa talenta yang 

melaksanakannya. 

Maka, Rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon atau 

kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer atau tenaga kerja baru untuk 

memenuhi kebutuhan SDM organisasi atau perusahaa. Dalam tahapan ini 

diperlukan analisis jabatan yang ada untuk membuat deskripsi pekerjaan 

dan juga spesifikasi pekerjaan. 

Pada dasarnya pendapat-pendapat itu tidak ada bedanya, yang 

menjadi perbedaanya mungkin mengenai dimulainya proses rekrutmen itu 

sendiri. Rekrutmen sumber daya manusia itu sangat penting, untuk itu ada 

beberapa istilah yang berhubungan dengan pekerjaan, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Kerja 

Sejumlah aktivitas fisik dan mental yang dilakukan seseorang 

untuk mengerjakan suatu pekerjaan. 

b. Buruh/Kuli 

Seorang pekerja harian atau honorer yang bekerja dibawah 

perintah orang lain dan menerima balas jasa yang besarnya 

tertentu. 

c. Karyawan/Pegawai 

Seseorang pekerja yang tetep yang akan bekerja dibawah 

perintah orang lain dan mendapat kompensasi serta jaminan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Tujuan dan Manfaat Rekrutmen 



2.3.1  Tujuan Rekrutmen Karyawan 

Bangun (2012:144) secara umum tujuan penarikan tenaga kerja adalah untuk 

memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan persyaratan yang di tuntut suatu 

pekerjaan . Secara khusus, tujuan penarikan tenaga kerja adalah : 

a. Agar sesuai dengan program dan strategi perusahaan. 

b. Untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek dan 

panjang. 

c. Untuk mendukung kebijaksanaan perusahaan dalam mengelola sumber 

daya manusia yang beragam. 

d. Membantu dalam meningkatkan keberhasilan proses pemilihan tenaga 

kerja dengan mengurangi calon karyawan yang jelas tidak memenuhi 

syarat menjadi karyawan. 

e. Mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang baru bekerja. 

f. Sebagai upaya dalam mengkoordinasikan penarikan dengan program 

pemilihan dan pengembangan tenaga kerja. 

g. Melakukan evaluasi efektif tidaknya berbagai teknik yang di lakukan 

dalam penarikan tenaga kerja. 

h. Memenuhi kegiatan perusahaan untuk mendukung program pemerintah 

dalam hal mengurangi tingkat pengangguran. 

Berdasarkan pemaparan di atas maka tujuan dari rekrutmen menekankan pada 

kualitas yang di miliki para pelamar serta mencari pegawai dengan keahlian dan 

bakat untuk membantu mencapai tujuan dari sebuah organisasi . 

 

2.3.2  Manfaat Rekrutmen 

Dalam suatu organisasi, untuk menghasilkan sumber daya manusia yang 

berkualitas dan bekerja sesuai dengan kemampuan minat dan bakatnya, maka 

harus dilakukan proses rekrutmen . Hal ini di lakukan supaya dalam 

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam pekerjaan diakukan dengan 

baik oleh setiap individu dengan posisinya masing-masing .  



Manfaat rekrutmen itu sendiri sebagai “the right man on the right place” 

dimana hal ini menjadi pegangan bagi para manajer dalam menempatkan tenaga 

kerja yang ada di perusahaannya . 

 

2.4 Proses Rekrutmen Karyawan 

 Proses pelaksanaan rekrutmen biasanya terdiri dari beberapa langkah atau 

tahapan. Dibawah ini adalah langkah-langkah yang biasanya dilakukan dalam 

pelaksanaan rekrutmen. Adapun dalam proses rekrutmen, yaitu : 

1. Mengidentifikasi jabatan yang lowong dan berapa jumlah tenaga yang di 

perlukan, Proses rekrutmen dimulai saat adanya bidang pekerjaan baru 

diperusahaan, karyawan di pindahkan atau di promosikan ke posisi lain, 

mengajukan permintaan pegunduran diri, adanya PHK, atau karena 

pension yang di rencanakan. Dengan melihat dinamika dari beberapa hal 

tersebut dan mencocokkanya dengan perencanaan sumber daya manusia 

yang sudah tersusun (jika ada) maka akan diketahui jabatan apa saja yang 

sedang lowong dan berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk 

mengisi jabatan tersebut. 

2. Mencari informasi jabatan melalui analisa jabatan. Untuk memperoleh 

uraian jabatan (job description) dan spesifikasi jabatan (job  spessification) 

sebagai landasan dalam membuat persyaratan jabatan. Persyaratan jabatan 

harus dibuat secara hati-hati dan sejelas mungkin agar dalam 

penerapannya nanti tidak ditemui keburukan-keburukan yang mengganggu 

proses rekrutmen karyawan. 

3. Langkah berikutnya adalah menentukan dimana kandidat yang tepat harus 

di cari. Dua alternative untuk mencari kandidat yakni dari dalam 

perusahaan atau dari luar perusahaan. Jika dkandidat harus di cari dari luar 

perusahaan maka perlu dipertimbangkan dengan cermat metode rekrutmen 

yang tepat lalu jika kandidat di ambil dari dalam, apabila staf untuk masa 

yang akan dating telah direncanakan, maka perlu juga siapa kira-kira 

karyawan yang ada saat ini yang dapat di pindahkan atau di promosikan. 



4. Memanggil kandidat-kandidat yang di anggap memenuhi persyaratan 

jabatan mengumpulkan berkas-berkas lamaran mereka, dan meminta 

mereka mengisi formulir lamaran pekerjaan yang telah disediakan untuk 

selanjutnya di proses dalam tahap perekrutan. 

5. Menyaring/menyeleksi kandidat. Prosedur seleksi perlu dilakukan jika : 

a. Pelaksanaan tugas pada jabatan yang akan diisi memerlukan ciri-ciri 

fisik dan psikis tertentu yang tidak dimiliki oleh setiap orang. 

b. Ada lebih banyak kandidat yang tersedia dibandingkan jumlah jabatan 

yang akan diisi. 

 

Kajian tentang rekrutmen pun sudah banyak sekali yang membahas seperti 

pada jurnal jurnal yang di karang oleh beberapa pengarang di bawah ini :  

1. Widya, dengan judulnya “ Kajian sumber daya manusia dalam proses 

rekrutmen tenaga kerja di perusahaan ” pada tahun 2013 mei-juni 

2. Ellyta Yullyanti, dengan judulnya “ Analisis proses rekrutmen dan seleksi 

pada kinerja karyawan ” pada tahun 2009 september-desember 

3. Ade Rachmawati Nurfitri, dengan judulnya “ Proses perekrutan dan 

seleksi pegawai ” pada tahun 2011 

 

Kemudian peneliti terdahulupun pernah membahas tinjauan  tentang 

rekrutmen, seperti 3 peneliti terdahulu di bawah ini :  

1. Fikriatun Naziah Alatas, dengan judulnya “ Tinjauan pelaksanaan 

rekrutmen karyawan pada cv prima jaya abadi “ pada tahun 2012 

2. Heri Maulana “ Tinjauan pelaksanaan rekrutmen di PT industri 

telekomunikasi Indonesia “ pada tahun 2014 

3. Dun’yana Dudun “ Analis proses rekrutmen dan seleksi karyawan pada PT 

siloam motor bandung “ pada tahun 2008 

 

 

 



Kemudian pada repository pun pengarang sudah pernah membahas nya, 

seperti pengarang di bawah ini : 

1. Gumilar Gugum, dengan judulnya “ Tinjauan pelaksanaan rekrutmen 

karyawan pada sumber daya manusia PT bank btpn bandung “ pada tahun 

2012 

2. Pujawati Dini Sari, dengan judulnya “ Tinjauan pelaksanaan rekrutmen 

tenaga kerja pada PT kereta api persero “ tahun 2006 

3. Febria Elga “ Tinjauan proses rekrutmen calon karyawan pada anggrek 

shopping hotel “ tahun 2015 

 


