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A. Pengertian  Manajemen Sumber Daya Manajemen 

        Manajemen Sumber Daya Manusia  merupakan faktor sentral dalam suatu orgnisasi suatu  

apapun bentuk serta tujuan nya, Organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan 

manusia  dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia.  Jadi manusia 

merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi atau organisasi. Manajemen sumber 

daya manusia (MSDM) adalah: Suatu  proses berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, 

pegawai, buruh, manager dan tenaga kerja lain nya untuk dapat menunjang aktifitas organisasi 

atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah di tentukan. ( Sya’roni,2013).                

        Flippo (1980:5) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian 

kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumberdaya manusia  agar tercapai 

berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat. Sedangkan Hadari Nawawi (1996:42) 

menyimpulkan bahwa manajemen 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. 

        Sedang French menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah penerikan, 

seleksi, pengembangan, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai 

baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi. (Hani Handoko,2011:3).  Manajemen sumber 

daya manusia (MSDM) didasari  pada suatu  konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia- 

bukan mesin - dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis.
 
Kajian MSDM menggabungkan 

beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi. 

B. Fungsi Operasional Manajemen Sumber Daya Manajemen (M SDM) 

Fungsi operasional dalam Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan dasar  

pelaksanaan proses MSDM yang efisien dan efektif dalam  pencapaian  tujuan organisasi 

perusahaan. Fungsi operasional tersebut terdiri dari 5 sebagai berikut: 
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1. Fungsi Pengadaan 

Pengadaan tenaga-kerja ini haruslah didasarkan pada prinsip apa, barulah kemudian 

disusul dengan siapa. Apa maksudnya kita harus terlebih dahulu menetapkan pekerjaan-

pekerjaannya berdasarkan job description. Sedangkan siapa maksudnya adalah kita akan 

mencari orang-orang yang tepat untuk menjabat di posisi tersebut yang didasarkan pada 

job specification. Kegiatan pengadaan meliputi  penarikan, seleksi, penempatan, 

orientasi,  dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai kebutuhan perusahaan 

(the right man in the right place). 

 

1.1. Penarikan 

                 Pengertian Penarikan  

Proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan  (pelamar) yang mampu untuk 

melamar sebagai   karyawan. Proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir 

bila lamaran-lamran mereka diserahkan. Proses penarikan penting mengingat kualitas 

sumber daya manusia organisasi tergantung pada kualitas penarikan nya. (Hani 

Handoko,2011:69) 

            Sumber Tenaga Kerja Internal & Ekksternal  

Penarikan Internal:  

 Rencana Suksesi 

 Penawaran Terbuka untuk suatu Jabatan 

 Perbantuan Pekerja 

 Kelompok pekerja sementara 

 Promosi dan pemindahan 

Penarikan Internal:  

 Hubungan dengan Universitas 

 Eksekutif Mencari Perusahaan 

 Agen tenaga kerja 

Penarikan dengan Advertensi  ((Mathis & Jackson,2002:284-288) 

           Kendala-kendala Penarikan 

a). Kebijaksanaan kebijaksanaan Organisasional 

 Kebijaksanaan promosi 



 Kebijaksanaan kompensasi 

 Kebijaksanaan status karyawan 

 Kebijaksanaan penerimaan tenaga lokal 

b).Rencana-rencana SDM 

c).Kondisi pasar tenaga kerja  

d).Kondisi-kondisi lingkungan eksternal 

e).Persyaratan-persyaratan jabatan 

f).Kebiasaan-kebiasaan pelaksana penarikan.  (Hani Handoko,2011:71-74) 

           Evaluasi Penarikan 

Perusahaan –perusahaan tidak selalu berhasil dalam program-program penarikannya, karena nya 

sumber-sumber yang digunakan harus dievaluasi dan dinilai derajat kesuksesan nya dalam 

memperoleh tenaga kerja yang cakap dan memenuhi persyaratan. Kriteria kesuksesan dalam 

fungsi penarikan dapat dinilai dengan urutan sesuai derajat pentingnya, yaitu: 

-Jumlah pelamar; 

-Jumlah usul tentang pelamar yang diajukan untuk diterima; 

-Jumlah penerimaan atau pelamar yang diterima; 

-Jumlah penempatan karyawan yang berhasil. (Hani Handoko,2011:78) 

 

   1.2 Seleksi 

Pengertian Seleksi  

 Pemilihan seseorang tertentu dari sekelompok karyawan-karyawan yang memiliki 

kemampuan yang sesuai dengan tugas-tugas yang akan dikerjakan pada suatu jabatan 

tertentu. Kesesuaian itu pada dasar nya dapat di ketahui dengan mengacu pada Deskripsi 

Pekerjaan atau Jabatan yang telah di buat. (Hadari Nawawi, 2011:189-190) 

 Sedang Hani Handoko (2011:85) menyatakan bahwaproses seleksi tergantung pada tiga 

masukan penting yakni Informasi analisis jabatan,yang memmberikan deskripsi jabatan, 

Spesifikasi jabatan dan standar-standar prestasi yang disyaratkan setiap jabatan. 

Tantangan-tantangan Proses Seleksi 

 Tantangan-tantangan suplai 

 Tantangan-tantangan etnis 

 Tantangan-tantangan organisasional  
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