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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

Keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya ditentukan 

oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. SDM dalam 

sebuah organisasi, apa bila diikuti pengelolaan yang tepat akan menghasilkan 

SDM yang memiliki sikap mental yang baik, loyal, disiplin, dan memiliki 

kinerja yang tinggi. Hal ini merupakan unsur penting yang dapat 

memberikan pengaruh yang besar oleh manajerial terhadap keberhasilan 

sebuah organisasi.  

Mewujudkan visi organisasi melalui misi, organisasi memerlukan 

sistem perencanaan kegiatan atau suatu rangkaian langkah berurutan untuk 

merencanakan kegiatan yang ditempuh oleh organisasi dalam mewujudkan 

visi organisasi.  

Pada bab ini, penulis akan menguraikan tentang konsep-konsep yang 

berhubungan dengan pengelolaan SDM yaitu, pengertian SDM,  proses 

perencanaan dan manfaat SDM, rekrutmen SDM, penempatan dan mutasi, 

serta pengendalian manajemen. Hal ini penting untuk menjawab persoalan 

penelitian yang dirumuskan.  
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2.1 Pengertian Sumber Daya Manusia 

Wirawan (2009) mengatakan sumber daya manusia merupakan 

sumber daya yang digunakan untuk mengerakkan dan menyinergikan sumber 

daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa SDM, sumber daya 

lainnya menganggur (idle) dan kurang bermanfaat dalam mencapai tujuan 

organisasi. Istilah SDM mencakup semua yang terdapat dalam diri manusia 

yang terdiri dari:  

1. Fisik manusia. Kemampuan fisik digunakan untuk menggerakkan, 

mengerjakan, atau menyelesaikan sesuatu. 

2. Psikis manusia. Keadaan psikis/kejiwaan manusia antara lain 

meliputi sehat atau sakitnya  jiwa manusia, motivasi, semangat dan 

etos kerja, kreativitas, inovasi dan profesionalisme manusia. 

3. Sifat dan karakteristik manusia. Terdiri atas kecerdasan (intelektual, 

emosional, spiritual dan sosial), energi atau daya untuk melakukan 

sesuatu, bakat dan kemampuan untuk berkembang. 

4. Pengetahuan dan keterampilan manusia. Meliputi tinggi-rendahnya 

pendidikan, pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang dimiliki 

manusia. 

5. Pengalaman manusia. Meliputi pengalaman yang berhubungan 

langsung atau tidak langsung dengan pekerjaan. 
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Yusuf Suit-Almasdi (Ardana 2012) SDM adalah kemampuan yang 

potensial yang dimiliki oleh manusia yang terdiri dari kemampuan berfikir, 

berkomunikasi, bertindak dan bermoral untuk melaksanakan suatu kegiatan 

baik bersifat teknis maupun manajerial. Kemampuan yang dimiiki tersebut 

akan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku manusia dalam mencapai 

tujuan baik individual maupun bersama. 

Ardana (2012) mengartikan MSDM adalah suatu proses pemanfaatan 

SDM secara efektif dan efisien melalui kegiatan perencanaan, penggerakan 

dan pengendalian semua nilai yang menjadi kekuatan manusia untuk 

mencapai tujuan.  Nawawi (2011) mengemukakan manajeman sumber daya 

manusia adalah proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara 

manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi 

maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Dalam 

rumusan lain manajemen SDM adalah pengelolaan individu-individu yang 

bekerja dalam organisasi berupa hubungan antara pekerjaan dengan pekerja 

(employer-employee), terutama untuk menciptakan pemanfaatan individu-

individu secara proaktif sebagai usaha mencapai tujuan organisasi dan dalam 

rangka perwujudan kepuasan kebutuhan individu-individu tersebut. 

Yuniarsih et. all (2009) apabila dilihat dari sudut pandang proses 

manajemen secara keseluruhan, maka perencanaan SDM  bukan sekedar 

berkaitan dengan fungsi staffing. Didalamnya akan mencakup berbagai 
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pertimbangan berkenaan dengan operasi fungsi-fungsi lainnya dalam 

mengimplementasikan manajemen strategi bisnis. Perencanaan SDM 

merupakan bagian tak terpisahkan dari strategi bisnis secara keseluruhan. 

Sehubungan dengan hal itu, manajer SDM memiliki peran penting dalam 

mendesain berbagai kebijakan inovatif, terkait pemetaan profil kompetensi 

yang dibutuhkan serta optimalisasi pemberdayaan personil secara terintegrasi 

ke dalam stratejik bisnis. 

Definisi di atas memberikan pengertian sumber daya manusia bukan 

sekedar seni untuk menyelesaikan pekerjaan tetapi juga mencakup fungsi 

pengaturan,  perencanaan, rekrutmen, penempatan dan mutasi. 

1.2 Pengelolaan  Sumber Daya Manusia  

2.2.1 Pengertian Perencanaan (planning) 

Richard (2006) berpendapat bahwa suatu rencana (plan) merupakan 

cetak biru (blueprint) dari pencapaian tujuan dan merinci alokasi sumber 

daya, jadwal, tugas dan tindakan lain yang dibutuhkan. Siswojo (2007) 

mengemukakan rencana (plan) adalah suatu proyeksi tentang apa yang harus 

dilaksanakan untuk mencapai yang berharga. Perencanaan meliputi elemen-

elemen:  

1. Pengidentifikasian dan mendokumentasikan kebutuhan-kebutuhan. 

2. Pemilihan kebutuhan-kebutuhan (yang telah didokumentasikan), 

yang mempunyai prioritas untuk pelaksanaan. 
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3.  Perincian hasil yang harus dicapai untuk setiap kebutuhan yang telah 

dipilih. 

4.  Pengidentifikasian syarat-syarat untuk memenuhi setiap kebutuhan 

yang telah dipilih, termasuk perincian untuk memenuhi kebutuhan 

dengan cara pemecahan masalah (problem solving).  

5. Suatu urutan hasil-hasil yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhan 

yang diidentifikasikan.  

6. Pengidentifikasian alternatif-alternatif metode dan alat yang 

diperlukan setiap persyaratan untuk memenuhi setiap kebutuhan, 

termasuk suatu daftar mengenai kebaikan dan keburukan (advantages 

and disadvantages) dari setiap metode dan alatnya. 

Planning adalah suatu proses untuk menentukan “kemana organisasi 

harus pergi” (where to go) dan mengindentifikasian persyaratan-persyaratan 

untuk “sampai pada tempat tujuan” dengan efektif dan se-efisien mungkin. 

Berdasarkan pengertian tersebut jadi planning hanya memberikan informasi 

tentang apa yang harus dilaksanakan, sehingga penentuan tentang 

pelaksanaan yang sebenarnya dapat dilakukan setelah itu. Planning 

dilakukan sebelum pelaksanaan.  

 

 

 



19 
 

2.2.2 Perencanaan Sumber Daya Manusia  

Hadari Nawawi (2001) organisasi yang memiliki prospek maju ke 

masa depan, tidak boleh mengabaikan kegiatan perencanaan SDM. 

Perencanaan SDM yang dihadapi organisasi, tidak sekedar mengenai cara 

mengadakan SDM yang mampu bekerja secara efektif, efisien, produktif dan 

berkualitas pada saat yang dibutuhkan, tetapi mencakup mengenai masalah 

cara memperlakukan, mempertahankan dan mengembangkannya, agar secara 

terus menerus mampu memberikan kontribusi terbaik dalam usaha pencapai 

tujuan organisasi. 

Perencanaan adalah proses memilih sejumlah kegiatan untuk 

ditetapkan sebagai keputusan tentang suatu pekerjaan yang harus dilakukan, 

kapan, bagaimana dan siapa yang melakukannya. Pengertian ini menekankan 

bahwa perencanaan merupakan rangkaian kegiatan atau proses pembuatan 

keputusan. Kegiatan yang harus dilakukan adalah: 

1. Menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan di masa datang. 

2. Dalam proses pembuatan keputusan adalah menetapkan waktu 

pelaksanaannya yang berarti tidak boleh dikerjakan sebelum atau 

sesudah waktu atau melampaui batas waktu yang telah ditetapkan. 

3. Proses pembuatan keputusan itu adalah menetapkan cara 

melaksanakannya, berarti memilih metode agar pelaksanaan 

pekerjaan berlangsung secara efektif dan efisien. 
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4. Proses pembuatan keputusan adalah menetapkan SDM yang tepat 

atau yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakannya, agar 

pekerjaan tersebut dilaksanakan secara professional dalam rangka 

mewujudkan eksistensi organisasi yang sukses. 

Bangun (2008) mengemukakan bahwa perencanaan  merupakan suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi untuk memilih cara dan 

penggunaan sumber daya organisasi  yang tepat dalam mencapai tujuannya. 

Demikian juga, tanpa rencana yang tepat akan sulit untuk mengendalikan 

penggunaan sumber daya yang ada dalam organisasi, sehingga mempunyai 

dampak dalam pencapaian tujuan.  

Sumber daya manusia merupakan kunci bagi keberhasilan organisasi 

dalam setiap kegiatan.  Karena itu, organisasi harus membuat perencanaan 

jumlah dan jenis manusia yang dibutuhkan dalam waktu dan tempat yang 

tepat secara terus-menerus sesuai dengan kebijakan personalia dengan 

rencana jangka panjang organisasi (Immanuel HKBP, 2012). 

Masaaki Imai (1986) faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam 

memproyeksikan perencanaan sumber daya manusia sebagai berikut: 

1. Persediaan SDM sekarang, yang menyangkut jumlah tenaga kerja 

yang ada, masa kerja tiap pekerja, pengetahuan dan keterampilan 

yang dimiliki, bakat yang perlu dikembangkan dan minat pekerja 

yang bersangkutan.  
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2. Tingkat produktivitas, prediksi kebutuhan SDM masa yang akan 

datang.  

3.  Tingkat pergantian tenaga kerja.  

4. Tingkat kehadiran.  

5. Perpindahan antar pekerja. 

Yuniarsih et, all (2009) perencanaan SDM (Human Resource 

Planning) merupakan bagian dari alur proses manajemen dalam menentukan 

pergerakan SDM organisasi, dari posisi saat ini menuju posisi yang 

diinginkan di masa depan. Dengan demikian, keberhasilan perencanaan 

SDM akan ditentukan oleh ketepatan pemilihan strategi dalam merancang 

pemberdayaan personil yang ada saat ini dan memprediksi kebutuhan di 

masa depan. 

Bagun (2008) mengatakan dalam mencapai tujuannya, organisasi 

mempunyai dua macam rencana yaitu rencana strategis (strategis plan) dan 

rencana operasional (operational plan). Rencana strategik adalah suatu 

rencana yang ditetapkan manajer dalam menentukan sasaran organisasi 

secara luas. Rencana tersebut berhubungan dengan orang-orang yang berada 

di dalam maupun di luar organisasi. Rencana operasional adalah suatu 

rencana yang berisi rincian untuk melaksanakan rencana strategis. Dengan 

demikian, rencana operasional berkaitan dengan orang dalam suatu 
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organisasi. Sebelum rencana strategik dan operasional ditetapkan lebih 

dahulu ditetapkan adalah visi dan misi. 

Demikian keberhasilan menyusun perencanaan SDM secara 

komperhensif menjadi awal dari kelancaran implementasi program kerja dan 

pencapaian tujuan organisasi. Sebaliknya, kegagalan menyusun rencana akan 

menjadi penyebab potensial bagi timbulnya kendala implementasi 

manajemen SDM. 

 Gibsoan et all. (1997) perencanaan sumber daya manusia meliputi 

memperkirakan besar dan kondisi angkatan kerja masa depan. Proses ini 

menolong organisasi mendapatkan jumlah dan jenis orang-orang yang tepat 

apabila mereka diperlukan. Hadari Nawawi (2001) mengatakan setiap 

organisasi mewujudkan, mempertahankan dan mengembangkan 

eksistensinya memerlukan kegiatan manajemen yang efektif dan efisien, baik 

dalam menerapkan manajemen fungsional, manajemen berorientasi tujuan, 

manajemen pengendalian mutu terpadu maupun manajemen strategik. 

Pemilihan dan penggunaan salah satu bentuk manajemen tersebut di 

lingkungan sebuah organisasi dilakukan oleh manusia sebagai sumber daya, 

karena manusia yang membutuhkan dan membentuk organisasi. Disamping 

itu manusia adalah penggerak organisasi, tanpa manusia maka organisasi 

tidak akan berfungsi. Untuk itu dibutuhkan pelaksana manajemen SDM 

secara profesional sebagai pendukung utama dalam melaksanakan kerjasama 
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dan koordinasi sebagai usaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

pencapaian tujuan organisasi. 

Manajemen SDM dan perencanaan SDM adalah kegiatan yang harus 

dilaksanakan secara terintegrasi di lingkungan organisasi, yang dapat dilihat 

pada diagram berikut: 
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pokok yang terdiri dari philosphy, kebijaksanaan, program, kegiatan dan 

proses manajemen SDM yang disebut 5 P. 

Psikologi manajemen SDM adalah nilai-nilai yang dipedomani dalam 

perilaku dan dijadikan dasar setiap pengambilan keputusan dan 

kebijaksanaan, dalam memperlakukan SDM di lingkungan organisasi. Nilai-

nilai tersebut pada dasarnya telah dikristalisasikan di dalam budaya 

organisasi dan hal tersebut sangat penting peranannya dalam mewujudkan 

kegiatan manajemen SDM. Kegiatan manajemen SDM  yang juga termasuk 

perencanaan SDM hanya dapat dilaksanakan secara profesional, apabila 

philosopy dan kebijaksanaan di lingkungan organisasi didasari nilai-nilai 

demokratis. 

2.3 Tujuan dan Manfaat Perencanaan SDM 

2.3.1 Tujuan Perencanaan SDM  

Konsep tentang perencanaan SDM, memberikan gambaran bahwa 

perencanaan SDM dalam sebuah organisasi berlangsung berkesinambungan. 

Perencanaan SDM adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan 

secara sistematis dan strategis yang berkaitan dengan peramalan kebutuhan 

karyawan dimasa yang akan datang dalam sebuah organisasi dengan 

menggunakan sumber informasi yang tepat agar dapat menyediakan tenaga 

kerja dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan. Melalui 

perencanaan SDM yang baik maka sebuah organisasi akan mendapatkan 
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orang yang tepat, dalam jumlah yang tepat, pada tempat yang tepat dan saaat 

yang tepat. 

Edwin (2012) tujuan perencanaan SDM adalah memastikan bahwa 

orang yang tepat berada pada tempat dan waktu yang tepat, untuk mencapai 

tujuan tersebut maka perencanaan SDM harus disesuaikan dengan rencana 

organisasai secara menyeluruh. Oleh karena itu untuk mencapai perencanaan 

SDM yang efektif haruslah ada integrasi antara perencanaan SDM dengan 

perencanaan strategik. Selanjutnya Hadari mengatakan secara umum  tujuan 

perencanaan pada setiap organisasi adalah untuk mempertahankan dan 

mengembangkan eksistensinya. Tujuan tersebut secara operasional dan 

kongkrit di bidang bisnis sebuah organisasi adalah untuk meraih laba 

kompetitif secara berkelanjutan, karena hanya dengan laba eksistensi 

organisasi dapat dipertahankan dan dikembangkan. Oleh karena itu berarti 

perencanaan SDM harus mampu menetapkan keputusan mengenai jumlah 

dan kualifikasi SDM yang memilih kemampuan untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

Secara khusus tujuan perencanan SDM menyangkut prediksi 

kebutuhan SDM di masa datang di lingkungan sebuah organisasi, maka 

tujuan khusus terkait dengan waktu yang terdiri dari: 

1. Tujuan perencanaan SDM jangka pendek (perspektif tahunan) adalah 

menetapkan prediksi posisi/jabatan dan pekerjaan yang kosong satu 
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tahun mendatang yang harus diisi, baik jumlah maupun 

kualifikasinya di lingkungan sebuah organisasi. Tujuan ini 

bermaksud untuk mencegah terjadinya kekurangan SDM yang dapat 

berdampak pelaksanaan pekerjaan menjadi tidak efektif dan tidak 

efisien dalam menyelesaikan tugas-tugas dan masalah selama satu 

tahun mendatang. 

2. Tujuan perencanaan SDM jangka sedang/panjang adalah menetapkan 

prediksi permintaan (demand) SDM selama 2-3 tahun atau lebih 

maksimal 5 tahun mendatang, agar organisasi memiliki kemampuan 

mempertahankan dan mengembangkan eksistensi kompetitifnya 

melalui meraih laba secara berkelanjutan. Prediksi permintaan SDM 

cenderung sulit dilakukan untuk jangka waktu yang terlalu lama 

karena tidak mudah untuk melakukan prediksi perubahan dan 

perkembangan lingkungan bisnis yang harus beradaptasi untuk 

jangka waktu yang terlalu  lama dalam perencanaan SDM. 

3. Tujuan khusus perencanaan SDM tersebut mengharuskan organisasi 

menetapkan prediksi jumlah dan kualifikasi SDM secara akurat, agar 

memperoleh SDM yang potensial sebagai SDM kompetitif dan 

berkualitas dalam bidang bisnis, yang tidak sama antara organisasi 

yang satu dengan yang lain. 
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2.3.2  Manfaat Perencanaan SDM 

Richard (2002) berpendapat sumber daya manusia (human resources) 

yang dimiliki organisasi adalah karyawan. Manfaat sumber daya manusia 

adalah merekrut, menyeleksi, melatih, memindahkan, mempromosikan dan 

memberhentikan karyawan dalam rangka meraih sasaran strategis. 

Sejalan dengan tujuan SDM di lingkungan sebuah organisasi di atas, 

terdapat beberapa manfaatnya jika perlaksanaannya berlangsung secara 

obyektif, yaitu: 

1.  Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan SDM. 

Perencanaan SDM harus dimulai dengan kegiatan pengaturan 

kembali atau penempatan ulang SDM yang dimiliki, ini dimaksudkan 

agar setiap dan semua SDM yang dimiliki bekerja pada jabatan atau 

pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya.  

2. Menyelaraskan aktivitas SDM berdasarkan potensinya masing-

masing dengan tugas-tugas yang sasarannya berpengaruh pada 

peningkatan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. 

Artinya setiap dan semua SDM berpeluang untuk berperilaku proaktif 

dalam bekerja, karena setiap tugas dan masalah yang berada dalam 

lingkup kemampuannya akan dapat diselesaikan secara baik sebagai 

prestasi yang memberikan kepuasan dalam bekerja.  
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3. Meningkatkan kecermatan dan penghematan pembiayaan (cost) dan 

tenaga dalam melaksanakan rekrutmen dan seleksi. 

4. Perencanaan SDM yang profesional mendorong usaha menciptakan 

dan menyempurnakan sistem informasi SDM agar selalu akurat siap 

pakai untuk sebagai kegiatan manajemen SDM lainnya. 

5. Perencanaan SDM dapat meningkatkan koordinasi antar manajer unit 

kerja/departemen, yang akan berkelanjutan juga dalam melaksanakan 

kegiatan manajemen SDM lainnya, bahkan dapat dikembangkan 

dalam melaksanakan kegiatan bisnis yang memerlukan kerjasama. 

2.4  Rekrutmen Sumber Daya Manusia 

2.4.1  Pengertian Rekrutmen 

 Ruky (2006) mendefinisikan rekrutmen sebagai sebuah proses 

mencari dan menarik pelamar yang memenuh syarat untuk mengisi jabatan 

tertentu. Melalui rekrutmen sebuah organisasi dapat mengkomunikasikan 

akan kebutuhan SDM dengan pihak-pihak tertentu, sehingga memungkinkan 

adanya para pencari kerja yang mengenal dan mengetahui organisasi tersebut 

sehingga memutuskan untuk bekerja pada organisasi tersebut. Dengan 

demikian organisasi memiliki kesempatan yang lebih besar dalam melakukan 

seleksi terhadap calon-calon pekerja yang dianggap memenuhi persyaratan 

yang ditetapkan oleh organisasi. 
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 Suwatno et. all (2011) mengatakan rekrutmen merupakan proses 

komunikasi dua arah. Organisasi  sangat menginginkan informasi yang 

akurat tentang seperti apakah pelamar jikalau kelak di angkat sebagai 

pegawai. Pelamar maupun organisasi saling berkirim sinyal tentang 

hubungan kepegawaian. Para pelamar menunjukkan bahwa mereka adalah 

calon-calon yang menarik dan harus mendapat tawaran kerja, para pelamar 

juga mencoba untuk meminta organisasi agar memberikan informasi guna 

menentukan apakah mereka akan bergabung dengannya. Organisai ingin 

menunjukkan bahwa mereka merupakan tempat yang nyaman untuk bekerja, 

mereka ingin mendapatkan sinyal dari pelamar yang memberikan gambaran 

sejujurnya tentang nilai potensial mereka kelak sebagai karyawan 

(Simamora, 2004). 

 Rekrutmen merupakan kegiatan untuk mendapatkan sejumlah tenaga 

kerja dari berbagai sumber, sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, 

sehingga mereka mampu menjalankan misi organisasi untuk merealisasikan 

visi dan tujuannya (Yuniarsih et all, 2008). 

2.4.2.  Tujuan Rekrutmen 

 Gibsoan et all. (1997) tujuan utama rekrutmen, suatu langkah penting 

dalam penyusunan staf orgnisasi, adalah menarik pelamar yang berkualitas 

terbaik untuk mengisi lowongan. Namun, bahkan sebelum memanggil 

pelamar, sangat penting untuk memahami dengan jelas pekerjaan yang perlu 
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diisi. Metode dan prosedur yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman 

tentang pekerjaan yang disebut analisis pekerjaan (job analysis). Melalui 

analisis pekerjaan, manajer memutuskan orang seperti apa yang akan 

diterima. Analisis pekerjaan yang efektif memberikan informasi yang 

digunakan oleh setiap unit dalam departemen manajemen sumber daya 

manusia. 

 Suwatno et.all (2011) rekrutmen merupakan serangkaian kegiatan 

yang dimulai ketika sebuah organisasi memerlukan tenaga kerja dan 

membuka lowongan sampai mendapat calon karyawan yang ada. Dengan 

demikian, tujuan rekrutmen adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya 

sesuai dengan kualifikasi kebutuhan organisasi dari berbagai sumber 

sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualitas 

tertinggi dari yang terbaik (Rivai, 2009). Tujuan utama rekrutmen adalah 

menemukan pelamar-pelamar berkualifikasi yang akan tetap bersama 

perusahaan dengan biaya yang paling sedikit. Oleh karena itu, individu yang 

overqualified yang belakangan tentunya akan diberhentikan, dan individu 

yang underqualified yang akan diangkat menjadi pegawai. Tujuan lainnya 

adalah bahwa upaya rekrutmen hendaknya mempunyai efek luberan 

(spillover effects), yakni citra umum organisasi harus menanjak, dan bahkan 

pelamar yang gagal haruslah mempunyai kesan positif terhadap perusahaan 

dan produk-produknya.  
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2.4.3  Proses Rekrutmen 

 Gibson et all. (1997)  tingkat efektivitas sebuah organisasi sama 

dengan efektivitas pegawai yang menjalankan kantor, toko, pabrik atau 

perlengkapan. Oleh karena itu, mendapatkan pegawai yang memenuhi syarat 

yang diperlukan merupakan tahap pertama setiap program MSDM. Tahap ini 

dilaksanakan oleh divisi rekrutmen tenaga kerja. penerimaan pelamar, 

seleksi, penempatan dan kegiatan lain divisi rekrutmen tenaga kerja berasal 

dari rencana sumber daya manusia yang disusun oleh para manajer seluruh 

organisasi. Simamora (1997) mengatakan proses rekrutmen meliputi 

beberapa poin yaitu: 

1. Menyusun strategi untuk merektrut, yang di dalam menentukan 

kualifikasi-kualifikasi pekerjaan, bagaimana karyawan akan direkrut, 

waktu dan tempat. 

2. Pencarian pelamar-pelamar kerja, banyak atau sedikitny pelamar 

dipengaruhi oleh usaha dari pihak perekrut di dalam 

menginformasikan lowongan, salah satunya adanya ikatan kerjasama 

yang baik antara perusahaan dengan sumber-sumber perekrutan 

external seperti, universitas. 

3.  Penyisihan pelamar-pelamar yang tidak cocok/penyaringan. Setelah 

lamaran- lamaran diterima, haruslah disaring guna menyisihkan 
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individu yang tidak memenuhi syarat berdasarkan kualifikasi-

kualifikasi pekerjaan. 

4. Pembuatan kumpulan pelamar. Kelompok pelamar (applican pool) 

terdiri atas individu-individu yang telah sesuai dengan kriteria yang 

telah ditetapkan oleh perekrut dan merupakan kandidat yang layak 

untuk posisi yang dibutuhkan. 

2.4.4 Landasan Rekrutmen 

Simamora (2004) landasan proses rekrutmen yang baik mencakup 

faktor-faktor berikut: 

1. Program rekrutmen memikat banyak pelamar yang memenuhi syarat. 

2. Program rekrutmen tidak pernah mengompromikan standar seleksi. 

3. Berlangsung atas dasar berkesinambungan. 

4. Program rekrutmen itu kreatif, imajinatif dan inovatif. Rekrutmen 

dapat menarik individu dari kalangan karyawan yang saat ini 

dikaryakan oleh perusahaan, karyawan yang bekerja di perusahaan 

lain, atau orang yang tidak bekerja. 

2.4.5 Sistem  Rekrutmen 

Simamora (1997) untuk menciptakan suatu sistem rekrutmen yang 

efektif, maka perlu diterapkan beberapa hal:  

1.  Mendiagnosis seefektif mungkin (berdasarkan kendala waktu, 

sumber daya finansial, dan ketersediaan staff pelaksana yang ada) 
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faktor-faktor lingkungan dan organisasional yang mempengaruhi 

posisi yang perlu diisi dan aktivitas rekrutmen. 

2.  Membuat deskripsi, spesifikasi dan standart kinerja yang rinci. 

3.  Menentukan tipe individu-individu yang sering dikaryakan oleh 

organisasi dalam posisi yang sama. 

4.  Menentukan kriteria-kriteria rekrutmen. 

5.  Mengevaluasi berbagai saluran dan sumber rekrutmen, 

6.  Menyeleksi sumber rekrutmen yang kemungkinan menghasilkan 

kelompok kandidat   yang paling besar dan paling sesuai pada biaya 

yang serendah mungkin.  

7. Mengidentifikasikan saluran-saluran rekrutmen untuk membuka 

sumber-sumber tersebut, termasuk penulisan iklan, menjadwalkan 

program rekrutmen. 

8.  Menyeleksi saluran rekrutmen yang paling efektif biaya. 

9.  Menyusun rencana rekrutmen yang mencakup daftar aktivitas dan 

daftar untuk menerapkannya.  

 Apabila setiap organisasi menjalankan sistem rekrutmen dengan 

tepat, maka sumber daya manusia yang dihasilkan dapat sesuai dengan 

kebutuhan organisasi berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan. 
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2.4.6 Metode Rekrutmen 

Meteode-metode rekrutmen karyawan antara lain: 

1. Waiting line/gucing theory methode (teori deret), mencoba 

menentukan jumlah karyawan yang bekerja atas beban kerja yang 

bervariasi setiap harinya. 

2. Sampling methode, pengontrolan daftar inventaris pembukuan, 

kesimpulan ciri-ciri populasi karyawan dan tingat reabilitas yang 

khusus. 

3. Linear programming methode, menetapkan sumber-sumber yang 

jarang dalam kebiasaan yang umum dalam suatu perusahaan. 

Memilah-milah calon pekerja melalui simbol-simbol atau variabel-

variabel yang diterima untuk menjadi linier. 

4. Decision theory methode, badan korelasi fungsional departemen, 

terisi satu apakah menyebabkan terganggunya departemen yang lain. 

5. Game theory methode, persaingan antara pelamar kerja. 

6. Indeks number methode, ukuran dari turun naiknya harga, jumlah 

kegiatan perusahaan dikaitkan dengan suatu periode, disajikan dalam 

nomor-nomor variabel. 

7. Time series analysis methode, penafsiran penarikan tenaga kerja, 

biaya pelatihan, dan produksi, dalam suatu periode tertentu. 
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8. Simulation methode, pengetesan pekerja melalui suatu simulasi 

proses pekerjaan rutin dalam jangka pendek atau pada waktu tes. 

9. Program evaluasi review technique (PERT), memberi gambaran 

kepada calon pekerja yang diterima tentang jaringan kejadian dan 

kegiatan kerja, penetapan sumber-sumber, pertimbangan waktu dan 

ongkos, menyusun jaringan dan saluran kritik dari prosedur 

penarikan. 

10. Statistical quality control chart methode, menentukan kelas-kelas 

departemen dengan kualifikasi syarat pekerja tertentu untuk dapat 

memasukinya, sehingga dapat mengontrol dan menentukan laminasi 

pekerja. 

11. Inventori model methode, menentukan karyawan dihubungkan 

dengan inventaris perusahaan. 

12. Integrated production models methode, mengurangi sekecil mungkin 

biaya pekerja, produksi dan inventaris. 

2.5  Penempatan Sumber Daya Manusia 

 Penempatan ialah mengalokasikan para karyawan pada posisi kerja 

tertentu, khusus terjadi pada karyawan baru. Hal ini menegaskan bahwa 

penempatan pegawai tidak sekedar menempatkan saja, melainkan harus 

mencocokkan dan membandingkan kualifikasi yang dimiliki pegawai dengan 

kebutuhan dan persyaratan dari suatu jabatan tertentu. Sehingga the right 
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man on the right place tercapai. Keputusan penempatan lebih banyak dibuat 

oleh manajer lini dan supervisor karyawan dalam divisi tertentu, (Rivai 

2009). 

Peranan departemen SDM adalah memberikan usulan dan nasihat 

kepada manajer lini tentang kebijakan perusahaan dan memberikan 

konseling kepada para karyawan. Penempatan staf terdiri dari dua cara, 

yaitu: karyawan baru dari luar perusahaan dan penugasan di tempat baru bagi 

karyawan lama yang disebut inplacement. Dalam alur ini, terdapat tiga 

konteks yang penting dari penempatan yaitu promosi, transfer dan demosi. 

Setiap keputusan harus diiringi dengan orientasi dan tindak lanjut, apapun 

penyebabnya seperti perampingan, merger, akuisisi atau perubahan internal 

lainnya. 

2.6. Sistem Pengendalian Manajemen 

Arief (2001) pengendalian manajemen dilaksanakan dalam suatu 

organisasi yang mempunyai struktur organisasi dengan tujuan tertentu dan 

pelaksana yang memiliki tujuan pribadi. Sistem pengendalian manajemen 

adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa anak sistem yang saling 

berkaitan yaitu: pemprograman, penganggaran, akuntansi, pelaporan dan 

pertanggungjawaban untuk membantu manajemen mempengaruhi orang lain 

dalam sebuah perusahaan, agar mau mencapai tujuan perusahaan melalui 

strategi tertentu secara efektif dan efisien. Penentuan tujuan perusahaan dan 
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strategi untuk mencapainya dilakukan dalam suatu proses yang dinamakan 

perencanaan strategis. Oleh karena itu perencanaan strategis tidak dapat 

lepas dari lingkungan. 

 Richard (2002) mengatakan sistem informasi dan pengendalian 

(information and control system) meliputi sistem imbalan, intensif 

pembayaran, anggaran bagi alokasi sumberdaya, sistem informasi dan 

peraturan, kebijakan serta prosedur suatu organisasi. Perubahan yang terjadi 

pada sistem ini merupakan alat-alat utama untuk menterjemahkan strategi 

menjadi tindakan. 

 


