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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian dan Fungsi Manajemen 

2.1.1  Pengertian Manajemen 

 Manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian aktivitas-aktivitas perusahaan untuk 

mencapai tujuan. 

 Beberapa definisi manajemen menurut para ahli sebagai berikut : 

1. Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2012:1) Manajemen merupakan ilmu dan 

seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia lainnya secara 

efektif dan efisien untuk mencapai satu tujuan tertentu. 

2. Menurut Stoner yang dikutip T. Hani Handoko (2011:8) Mendefinisikan 

bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan 

dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber 

daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan. 

 

Dalam Perusahaan, terutama yang skala bisnisnya besar, seringkali dapat 

dijumpai berbagai tingkata manajer atau Management Levels yang terdiri dari : 

a. Manajemen Puncak (Top Management) 

Manajemen puncak merupakan para eksekutif senior yang bertanggung jawab 

atas manajemen perusahaan secara keseluruhan. Bertugas untuk membuat 

rencana-rencana strategis dan berjangka panjang, menetapkan tujuan 

perusahaan, misi, dan strategi yang  akan digunakan, sehingga mereka sering 

juga disebut strategic managers. Mereka memegang jabatan seperti presiden 

direktur, direktur utama, direktur. 

b. Manajemen Menengah (Middle Manaegement)  
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Bertugas mentransfer rencana-rencana, misi, dan tujuan yang dibuat oleh 

manajemen puncak kedalam program-program yang lebih spesifik, seringkali 

mereka juga sering disebut sebagai Tactical Managers. Manager menengah 

dapat mencakup lebih dari satu tingkat dalam perusahaan dengan jabatan 

seperti manajer departemen atau kepala bagian. 

c. Manajemen Pelaksana (Supervisory Management)  

Seringkali disebut sebagai operational manager karena bertanggung jawab 

mengawasi aktivitas-aktivitas operasional dalam perusahaan. Bertugas untuk 

membawahi langsung para pekerja dan bertanggung jawab atas pelaksanaan 

tugas mereka. 

 

2.1.2  Fungsi Manajemen 

Berdasarkan beberapa pengertian manajemen seperti yang dikemukakan 

sebelumnya, terlihat bahwa manajemen merupakan suatu proses. Manajemen sebagai 

suatu proses, terdiri dari beberapa aktivitas yang disebut Managerial Functions. 

Fungsi-fungsi manajerial ini terdiri dari : 

a. Planning (Perencanaan) 

Merupakan aktivitas penentuan tujuan atau sasaran yang akan dicapai dan 

menentukan bagaimana cara pencapaian tujuan dengan memanfaatkan 

Sumber Daya yang tersedia.  

b. Organizing (Pengorganisasian) 

Pengorganisasian adalah sebagai proses yang melibatkan dua orang atau lebih 

untuk bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan.  

c. Directing (Pengarahan) 

Pengarahan meliputi tindakan untuk membimbing dan mengusahakan agar 

semua anggota organisasi melakukan kegiatan yang sudah ditentukan ke arah 

tercapainya tujuan. 

d. Controlling (Pengendalian)fungsi pengendalian bertujuan untuk memastikan 

apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai. 
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2.2 Bidang – Bidang Manajemen 

 Bidang- bidang manajemen sangat berperan penting dalam suatu keberhasilan 

perusahaan. Dalam manajemen terdapat beberapa bidang didalamnya yang harus 

diketahui, antara lain sebagai berikut : 

a. Manajemen Produksi 

Manajemen produksi adalah proses manajemen yang bertanggung jawab 

terhadap perencanaan (aktifitas) produksi, distribusi atau manajemen 

proyek yang dijalankan oleh sebuah organisasi. Manajemen produksi 

meliputi : 

1. Perencanaan produksi (berkaitan dengan desain) 

2. Pengendalian produksi (berkaitan dengan persediaan)  

3. Pengawasan produksi (berkaitan dengan mutu/quality control) 

b. Manajemen Pemasaran 

Manajemen pemasaran adalah suatu rencana kegiatan yang dilakukan oleh 

perusahaan berdasarkan analisa situasi dan tujuan yang telah ditetapkan. 

Kegiatan pemasaran antara lainmenetapkan produk yang disukai pasar, 

harga, promosi, dan penempatan jalur distribusi. Kegiatan manajemen 

pemasaran antara lain : 

1. Riset pasar, merupakan bagian terpenting untuk mengetahui 

keinginan, sikap dan tingkah laku konsumen terhadap produk yang 

akan dijual. 

2. Segmentasi pasar yaitu proses kegiatan membagi pasar kedalam 

kelompok – kelompok konsumen yang akan dilayani oleh 

perusahaan. 

3. Promosi terpadu (promotional mix) merupakan usaha 

memperkenalkan produk secara terpadu yang dapat dilakukan 

melalui periklanan, promosi penjualan, publisitas, dan personal 

selling. 
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c. Manajemen Keuangan  

Manajemen keuangan adalah suatu bagian dari manajemen yang fokusnya 

adalah pengelolaan dana perusahaan yang efektif dan efisien guna 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Tugas manajemen 

keuangan antara lain : 

1. Memanfaatkan peluang dalam meperoleh dana intern maupun 

ekstern. 

2. Pengalokasian dana untuk menunjang kegiatan perusahaan. 

3. Penggunaan dana yang dilakukan secara efektif dan efisien. 

d. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen SDM adalah bagian dari manajemen yang memfokuskan 

perhatiannya pada factor produksi tenaga kerja dalam suatu organisasi 

agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal. 

Kegiatan manajemen SDM antara lain : 

1. Pengadaan pegawai. 

2. Pemilihan tenaga kerja. 

3. Penyeleksian pegawai untuk menentukan posisi jabatan yang 

sesuai. 

4. Mengadakan pelatihan dan pendidikan untuk pegawai. 

5. Menyediakan fasilitas, kesejahteraan dan gaji yang memuaskan. 

6. Melakukan rotasi jabatan. 

7. Memotivasi pegawai dengan memberikan penghargaan kepada 

pegawai yang berprestasi. 

8. Melakukan pemberhentian dan pensiun pegawai. 
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2.3  Pengertian dan Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.3.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Menurut Stoner Manajemen adalah suatu proses dalam membuat 

perencanaan, pengorganisasian, mengendalikan dan memimpin segala macam usaha 

daripada anggota organisasi dan menggunakan segala sumber daya organisasi dalam 

mencapai sasaran/tujuan. 

Adapun pengertian manajemen sumber daya manusia menurut para ahli yaitu 

sebagai berikut : 

1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia dari Jurnal dengan alamat 

situs : www.humancapitaljournal.com yang di unduh pada tanggal 26 

maret 2016. 

Menurut Mary Parker Follet Manajemen Sumber Daya Manusia adalah 

suatu seni untuk mencapai tujuan – tujuan organisasi melalui pengaturan 

orang – orang lain untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang 

diperlukan, atau dengan kata lain tidak melakukan pekerjaan – pekerjaan 

itu sendiri. 

2. Menurut Marwansyah (2010:3) Manajemen Sumber Daya Manusia dapat 

diartikan 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. 

3. Menurut A.F. Stoner (2013) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah 

suatu prosedur yang berkelanjutan, yang bertujuan untuk memasok suatu 

organisasi atau perusahaan dengan orang – orang yang tepat untuk 

ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi 

memerlukannya. 

 

http://www.humancapitaljournal.com/
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Dari beberapa definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan : 

1. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah suatu proses 

pengelolalan sumber daya manusia dalam suatu organisasi dengan 

memilih karyawan – karyawan yang berkualitas agar tercapainya tujuan 

suatu organisasi. 

2. Karyawan adalah pelaku suatu organisasi yang selalu berperan aktif dalam 

setiap aktifitas di dalam perusahaan. 

 

 

2.3.2  Fungsi – fungsi Manajerial dan Operasional Manajemen Sumber Daya  

Manusia 

 Menurut Malayu S.P, Hasibuan (2011:21) fungsi manajemen sumber daya 

manusia meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, 

pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, 

dan pemberhentian. 

1. Fungsi Manajerial 

a. Perencanaan 

Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif dan 

efisien sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu 

terwujudnya suatu tujuan. 

b. Pengorganisasian  

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua 

karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, 

delegasi wewenang., integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi 

(organization chart).  

c. Pengarahan  

Pengarahan adalah kegiatan yang mengarahkan semua karyawan, agar 

mau bekerja sama dan efektif serta efisien dalam membantu 
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tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengarahan  

tugasnya dengan baik. 

d. Pengendalian 

Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar 

mentaati peraturan – peraturan perusahaan dan bekerja sesuai rencana.  

 

2. Fungsi Operasional 

a. Pengadaan 

Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, 

induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. 

b. Pengembangan  

Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, 

teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan 

pelatihan. 

c. Kompensasi  

Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung (direct) dan tidak 

langsung (indirect), uang atau barang kepada karyawan sebagai 

imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. 

d. Pengintegrasian  

Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan 

perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerjasama yang 

serasi dan saling menguntungkan. 

e. Pemeliharaan  

Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan 

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

sampai pensiun. 
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f. Kedisiplinan  

Kedisiplinan adalah fungsi MSDM yang terpenting dan kunci 

terwujudnya tujuan yang maksimal.  

g. Pemberhentian  

Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu 

perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, 

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

sebab lainnnya.  

 

2.4  Rekrutmen Karyawan 

2.4.1  Pengertian Rekrutmen Karyawan  

 Beberapa pengertian menurut para ahli sebagai berikut : 

1. Menurut Herman Sofyandi (2010:108) Rekrutmen adalah serangkaian 

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. 

2. Menurut Rivai (2009) Rekrutmen sebagai suatu rangkaian kegiatan yang 

dimulai ketikan sebuah perusahaan memerlukan tenaga kerja dan 

membuka lowongan pekerjaan sampai mendapatkan calon yang 

diinginkan atau memenuhi kualifikasi sesuai dengan jabatan atau 

lowongan yang ada. 

3. Menurut Samsudin (2009:81) Rekrutmen adalah proses mendapatkan 

sejumlah calon tenaga kerja yang kualified untuk jabatan/pekerjaan 

tertentu dalam suatu organisasi atau perusahaan. 
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Menurut Herman Sofyandi  “Sumber Daya Manusia” (2008:101), proses 

rekrutmen digambarkan secara ringkas dapat dilihat sebagai berikut : 

 

Proses Rekrutmen Karyawan  

Gambar 2.1 

 

  

             

      

      

 

                                                                           

                                                                                       

                                                                                     

                                                                                         

                                                                                                                      

                                                             

 

 

 

 

                                                                

 

Perencanaan Sumber Daya 

Manusia 

Alternatif terhadap rekruitmen 

Rekruitmen 

 

Sumber Internal Sumber Eksternal 

Metode Internal Metode Eksternal 

Pelamar 

(Sumber : Mondy & Noe, Human Resource Management, 1990.h. 175) 



14 
 

2.4.2  Laporan Menurut Jurnal  

1.  Menurut Alpius Rama Kusuma Bellionardi dengan Jurnal yang 

berjudul “Model Analisis Perekrutan dan Seleksi Karywan di PT. Semarang 

Autocomp Manufacturing Indonesia (SAMI), dengan alamat situs : 

http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/jideb/article/download/253/309  yang 

di unduh pada tanggal 26 Maret 2016. Berdasarkan hasil penelitian diatas 

maka diperoleh kesimpulan yaitu, Usaha perusahaan untuk mendapatkan staf 

dalam upaya meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan membutuhkan 

perencanaan model rekrutmen dan seleksi karyawan yang tepat. Pelaksanaan 

sistem rekrutmen dan seleksi karyawan staf yang ada saat ini didasarkan pada 

beberapa kebijakan dan terdiri dari beberapa tahap yaitu, adanya permintaan 

staf dari bagian, mencari alternatif sumber karyawan, melakukan kegiatan 

seleksi dan diakhiri dengan proses penempatan. 

2.  Menurut H. Sonny Hersona, dengan Judul Jurnal “Pengaruh 

Rekruitmen Sumber Daya Manusia Terhadap Penempatan Karyawan Kerja 

Tetap Pada PT. Bina San Prima Karawang” dengan alamat situs : 

http://feuniska.ac.id/Jurnal-online/wp-content/uploads/2015/12/YAYA-

SONI.pdf yang di unduh pada tanggal 26 Maret 2016. Berdasarkan hasil 

penelitian diatas maka dapat diperoleh kesimpulan. Pertama, dari hasil 

rekapitulasi rekruitmen yang digunakan di PT. Bina San Prima diperoleh skor 

363,3 yang artinya indicator-indikator yang mempengaruhi rekrutmen 

mendapatkan respon yang setuju, kecuali penyisihan pelamar-pelamar yang 

tidak cocok dan pembuatan perkumpulan pelamar yang masih harus 

ditingkatkan. Kedua, dari hasil rekapitulasi mengenai penempatan karyawan 

diperoleh dengan skor 379,3 yang artinya semua indicator-indikator 

menunjukan bahwa tingkat respon setuju dan sangat setuju penempatan 

karyawan di PT. Bina San Prima. 

3.  Menurut Ellyta Yulianti dengan Judul Jurnal “Analisi Proses 

Rekrutmen dan seleksi Pada Kinerja Pegawai” dengan alamat situs : 

http://journal.ui.ac.id/indekx.php/jbb/article/viewFile/615/600 ,yang di unduh 

pada tanggal 26 Maret 2016. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

kesimpulan  yaitu bahwa seleksi signifikan dipengaruhi oleh rekrutmen yang 

mencakup perencanaandan waktu pelaksanaan rekrutmen. Rekrutmen juga 

mempengaruhi secara tidak langsung terhadap kinerja melalui proses seleksi. 

 

http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/jideb/article/download/253/309
http://feuniska.ac.id/Jurnal-online/wp-content/uploads/2015/12/YAYA-SONI.pdf
http://feuniska.ac.id/Jurnal-online/wp-content/uploads/2015/12/YAYA-SONI.pdf
http://journal.ui.ac.id/indekx.php/jbb/article/viewFile/615/600
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2.4.3 Laporan Berdasarkan Repository Universitas Widyatama 

1.  Laporan Tugas Akhir yang di susun oleh Ibnu A Pratama dengan Judul 

“Tinjauan Pelaksanaan Proses Rekrutmen Pada PT. Telekomunikasi Indonesia 

Tbk, (TELKOM)”. 

2. Laporan Tugas Akhir yang di susun oleh Romandes dengan Judul “ Studi 

Pelaksanaan Rekrutmen Dan Seleksi Karyawan Pada PT. Yomart Rukun 

Selalu”. 

3. Laporan Tugas Akhir yang di susun oleh Febby Ambar Sari dengan Judul “ 

Tinjauan Terhadap Program Rekrutmen Karyawan Pada Café La Cucina 

Bandung”. 

 

2.4.4 Laporan Berdasarkan Penelitian Sebelumnya 

1. Laporan Tugas Akhir yang di susun oleh Uswatun Kasanah dari STAIN 

Salatiga dengan Judul “ Analisa Proses Rekrutmen Karyawan Pada Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Artha Amanah Ummat Ungaran” pada 

tahun 2014. 

2. Laporan Tugas Akhir yang di susun oleh Syarifah Aini Parinduri dari 

Politeknik Medan dengan Judul “ Tinjauan Terhadap Proses Perekrutan 

Pegawai Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Divisi 

Regional I SUMUT dan NAD Medan” pada tahun 2014 

3. Laporan Tugas Akhir yang di susun oleh Lidya Tri Cahyaningsih dari 

Universitas Sebelas Maret, Surakarta dengan Judul “ Proses Penerimaan 

Karyawan PT. Persada (KOPINDOSAT) Yogyakarta” pada tahun 2009. 
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2.5 Tujuan dan Manfaat Rekrutmen 

2.5.1 Tujuan Rekrutmen Karyawan  

 Tujuan Rekrutmen menurut Henry Simamora yaitu untuk memikat 

sekumpulan besar pelamar kerja sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan 

yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon-calon pekerja yang 

dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi dan tujuan pasca pengangkatan 

adalah penghasilan karyawan-karyawan yang merupakan pelaksana-pelaksana yang 

baik dan akan tetap bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu yang masuk 

akal. 

 

2.5.2 Manfaat Rekrutmen  

 Manfaat rekrutmen karyawan adalah “The Right Man On The Right Place” 

dimana hal ini menjadi acuan bagi perusahaan dan para manager dalam menempatkan 

karyawan sesuai dengan keahliannya masing-masing. 

2.6 Proses Rekrutmen Karyawan 

  Penentuan sumber – sumber penarikan  

  a.  Sumber dari dalam organisasi (Internal) 

Yaitu suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari dalam 

perusahaan sendiri, dari para karyawan yang telah bekerja diperusahaan itu sendiri 

untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Caranya antara lain melalui promosi 

jabatan dan pemindahan karyawan. 

 b.  Sumber dari luar organisasi (Eksternal) 

 Yaitu suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari orang – orang 

di luar perusahaan, dengan merekrut tenaga kerja baru untuk mengisi lowongan 

pekerjaaan yang ada di perusahaan, biasanyan dilakukan dengan cara anatara lain : 

- Pemasangan iklan lowongan kerja di media. 

- Dinas ketenagakerjaan 

- Rekomendasi dari tenaga kerja lama. 

- Institusi pendidikan 
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Metode – metode penarikan karyawan 

a. Metode tertutup  

Penarikan yang hanya diberitahukan kepada karyawan atau orang – orang 

tertentu saja. Akibatnya, lamaran yang masuk relatif lebih sedikit sehingga 

kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang baik cukup sulit. 

 

b. Metode terbuka  

Penarikan diberitahukan secara luas dengan iklan pada media masa, 

maupun media online, agar tersebar luas kepad masyarkat. Dengan metode 

ini diharapakan lamaran banyak masuk sehingga kesempatan untuk 

mendapatkan karyawan yang berkualitas dan sesuai dengan yang 

diharapkan lebih besar. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


