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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.1.1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

      Manajemen sumber daya manusia merupakan tata cara pengelolaan manusia 

dalam organisasi agar dapat berperan secara efektif dan efisien. Manajemen terdiri 

dari enam (6M) unsur yaitu: Men, Monet Method, Material, Machine, dan Market. 

Unsur manusia (Men) berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang 

disebut dengan manajemen sumber daya manusia. Berikut adalah pendapat para 

ahli tentang pengertian pengembangan sumber daya manusia: 

      Hasibuan (2014:10) bahwa manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan 

seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien 

membantu  terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 

      Sedangkan amstrong (2009:17) menyatakan bahwa manajemen sumber daya 

manusia berkaitan dengan semua aspek tentang bagaimana orang bekerja dan 

dikelola dalam organisasi, mencakup perencanaan sumber daya manusia, 

manajemen kinerja, pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia. 

      Serta pandangan Rivai dan Sagala (2013:18) menyatakan bahwa manajemen 

sumber daya manusia merupakan salah satu dari bidang manajemen umum yang 

meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, 

sumber daya manusai dalam sebuah organisasi. 
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2.1.2. Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia  

      Tujuan ini dapat dijabakan ke dalam empat tujuan yang lebih operasional 

sebegai berikut (Notoatmodjo, 1991: 109) : 

1. Tujuan masyarakat. 

      Untuk bertanggung jawab secara sosial, dalam hal kebutuhan dan 

tantangan-tantangan yang timbul dari masyarakat. Suatu organisasi yang 

berada di tengah-tengah masyarakat diharapkan membawa manfaat atau 

keuntungan bagi masyarakat. Oleh sebab itu suatu organisasi mempunyai 

tanggung jawab dalam mengelola sumber daya manusianya agar tidak 

mempunyai dampak negatif terhadap masyarakat. 

2. Tujuan organisasi. 

      Untuk mengenal bahwa manajemen sumber daya manusia itu ada, perlu 

memberikan kontribusi terhadap pendayagunaan organisasi secara 

keseluruhan. Oleh sebab itu suatu unit atau bagia manajemen sumber daya di 

suatu organisasi diadakan untuk melayani bagian-bagian lain organisasi 

tersebut.  

3. Tujuan fungsi. 

      Untuk memelihara kontribusi bagian-bagian lain agar mereka (sumber 

daya manusia dalam tiap bagian) melaksanakan tugasnya secara optimal. 

Dengan kata  lain setiap sumber daya manusia atau karyawan dalam 

organisasi itu menjalankan fungsinya dengan baik.  
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4. Tujuan  personal. 

      Untuk membantu karyawan atau pegawai dalam mencapai tujuaj-tujuan 

pribadinya, dalam  rangka pencapaian tujuan organisasinya. Tujuan-tujuan 

pribadi karyawan seharusnya dipenuhi, dan ini sudah merupakan motivasi  dan 

pemeliharaan terhadap karyawan itu. 

 

2.1.3. Peranan Manajemen Sumber Daya Manusia 

      Manajemen sumber daya manusia mengatur dan menetapkan program 

kepegawaian yang mencakup masalah masalah sebagai berikut (Hasibuan, 

2014:14). 

a. menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job deskroption, job, 

spesification, job requirement, dan job evaluation. 

b. Menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan berdasarkan asas 

the right man in the right place and the right man in the right job. 

c. Menetapkan program kesejahteraan, mengembangan, promosi, dan 

pemberhentian. 

d. Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa 

yang akan datang. 

e. Memperkiraan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan 

perusahaan pada khususnya. 

f. Memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan kebijaksanaan 

pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan sejenis. 
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g. Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh. 

h. Melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi karyawan. 

i. Mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal. 

j. Mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangonnya. 

 

2.1.4. Fungsi Sumber Daya Manusia 

      Fungsi sumber daya manusia meliputi (Hasibuan, 2014:21)  : 

1. Perencanaan. 

      Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien 

agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya 

tujuan perusahaan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan program 

kepegawaian. Program kepegawaian meliputi pengorganisasian, pengarahan, 

pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, 

pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Program 

kepegawaian yang baik akan membantu tercapainya tujuan perusahaan, 

karyawan, dan masyarakat.  

2. Pengorganisasian 

      Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan 

dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, 

integrasi, dan koordinasi dalambagian organisasi. 

3. Pengarahan. 

      Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau 

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

pemimpin dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan semua tugasnya 

dengan baik. 

4. Pengendalian.  

      Pengendalian (controlling) adalah kegiatan mengendalikan semua 

karyawan agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai 

dengan rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, diadakan 

tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. Pengendalian karyawan 

meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerja sama, pelaksanaan pekerjaan, 

dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan. 

5. Pengadaan. 

      Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan , seleksi, penempatan, 

orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya 

tujuan. 

6. Pengembangan. 

      Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, 

konseptual, dan morel karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. 

Pendidikan dan pelatihan dan diberikan harus sesuai dengan kebutuhan 

pekerjaan masa kini maupun masa depan. 

7. Kompensasi. 

      Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung (direct) dan tidenk 

langsung (indirect), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa 
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yang diberiakan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan 

layak. Adil diartikan sesuai dengan prestasi kerjanya, layak diartikan dapat 

memenuhi kebutuhan primernya serta berpedoman pada batas upah minimum 

pemerintah dan berdasarkan internal dan eksternal konsistensi. 

8. Pengintegrasian. 

      Pengintegrasian adalah kegiatan unuk mempersatukan kepentingan 

perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan 

saling menuntungkan. Perusahaan memperoleh laba, karyawan dapat 

memenuhu kebutuhan dari hasil pekerjaanya. Pengintegrasian merupaka hal 

penting dan sulit dalam manajemen sumber daya manusia, karena 

mempersatukan dua kepentingan yang bertolak belakang. 

9. Pemeliharaan. 

      Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan 

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

sama sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program 

kesejagteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagian besar karyawan serta 

berpedoman kepada internal dan eksternal konsistensi. 

10. Kedisiplinan. 

      Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang 

terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit 

terwujud yang maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran utuk 

mentaati praturan-peraturan perusahaan serta norma-norma sosial.  
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11. 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 

lainnya. 

 

2.2. Pengembangan Sumber Daya Manusia       

2.2.1. Pengertian Pengembangan Sumber Daya Manusia 

      Istilah human resource development atau pengembangan sumber daya 

manusia telah banyak digunakan dalam berbagai konteks. Untuk menghindari 

kebingungan dan memperjelas pengertianya, di bawah ini adalah teori- teori 

tentang pengembangan sumber daya manusia. 

      Menurut Hasibuan (2014:69) Pengembangan adalah suatu usaha untuk 

meningkatkan kemampuan tekis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai 

dengan kebutuhan kekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan.  

            Sedangkan menurut pendapat oleh Chalofsky (dalam Wilson, 2001:10) 

pengembangan sumber daya manusia dimaknai sebagai kajian dan praktek 

meningkatkan kapasitas belajar individu, kelopok, dan organisasi melalui 

pengembangan dan apliasi intervensi berbasis pembelajaran dengan tujuan 

mengoptimalkan pertumbuhan dan efektivitas manusia/karyawan dan organisasi. 

      Serta menurut pendapat Stewart and Mc Goldbrick (dalam Wilson, 2001:10) 

pengembangan suber daya manusia mencakup aktivitas dan proses yang dimaksud 

memberi dampak terhadap pembelajaran individu maupun organisasi.  
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2.2.2. Prinsip Pengembangan Sumber Daya Manusia 

      Prinsip pengembangan pada dasarnya adalah peningkatan kualitas, kuantitas, 

maupun kemampuan kerja pegawai dalam mengemban tugasnya di masa depan. 

Upaya tersebut akan berhasil jika sudah diprogram terlebih dahulu. Agar kegiatan 

pengembangan sumber daya manusia yang sudah diprogram dapat dilaksanakan 

secara efektif, maka pemimpin organisasi perlu memberikan harapan sekaligus 

rangsangan kepada pegawai agar mampu teribat dengan baik dalam 

pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh organisasi.    

      Berikut beberapa prinsnip lainya yang penting dalam pengembangan sumber 

daya manusia (Sumardjo dan Priansa, 2018:93): 

1. Motivasi 

      Tingginya motivasi yang dimiliki oleh pegawai mendorong pegawai untuk 

semakin cepat dan sungguh-sungguh dalam mempelajari prilaku, pengetahuan, 

keterampilan, maupun beradaptasi dengan organisasi. Motivasi timbul dari 

dorongan diri sendiri (internal) maupu dorongan  dari luar (eksternal). 

Pengembangan sumber daya manusia harus berhubungan dengan motivasi 

pegawai, sehigga pegawai akan terlibat dengan baik dalam proses 

pengembangan sumber daya manusia. 

2. Laporan kemajuan 

      Hasil pengembangan sumber daya manusia dapat dijadikan sebagai bahan 

informasi untuk mengetahui bahagaimana perbandingan antara pegawai pada 

saat sebelum mendapat pengembangan, dan pegawai pada saat setelah 

memperoleh program pengembangan. 
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3. Latihan  

      Pegawai pada dasarnya dapat menguasai pengetahuan dan keterampilan 

yang baru. Untuk itu, diperlukan program pengembangan sumber daya 

manusia yang diatur secara cermat dan tepat sehingga program pengembangan 

sumber daya manusia yang diberikan mampu dipraktikkan dalam pekerjaan.  

4. Perbedaan individu 

      Perbedaan individu perlu diajdikan pijakan dalam melaksanakan program 

pengembangan sumber daya manusia. Perbedaan tersebut bukan perbedaan 

jenis kelamin, status sosial, ekonomi tetapi perbedaan tingkat kecerdasan dan 

bakat pegawai, maka dari itu pengembangan sumber daya manusia yang paling 

efektif ialah dengan menyesuaikan kemampuan individu dengan program 

pengembangan sumber daya manusia yang diberikan. 

 

2.2.3. Tujuan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

      Pengembangan sumber daya manusia memiliki banyak tujuan. Kegiatan 

dalam pengembangan hakikatnya memiliki tujuan yang menyangkut hal-hal 

berikut (Hasibuan, 2014:69) : 

1. Produktivitas kerja 

      Dengan pengembangan, produktivitas kerja karyawan akan meningkat, 

kualitas dan kuantitas produksi semakin baik, karen technical skill, Human 

skill, dan managerial skill karyawan yang semakin baik. 
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2. Efisiensi  

      Pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tenaga, 

waktu, bahan baku, dan mengurangi khususnya mesin-mesin. Pemborosan 

berkurang, biaya produksi relatif kecil sehingga daya saing perusahaan semakin 

basar.  

3. Pelayaanan 

      Pengembangan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik 

dari karyawan kepada nasabah perusahaan, karena pemberian pelayanan yang 

baik merupakan daya penarik yang sangat penting bagi rekanan-rekanan 

perusahaan yang bersangkutan.  

4. Moral 

      Dengan pengembangan, moral karyawan akan lebih baik karena keahlian 

dan keterampilanya sesuai dengan pekerjaanya sehingga mereka antusias untuk 

menyelesaikan pekerjaanya dengan baik.  

5. Karier 

      Dengan pengembangan, kesempatan untuk meningkatkan karier karyawan 

semakin besar, karena keahlian, keterampilan, dan prestasi kerjanya lebih baik.  

Promosi inilah biasanya didasarkan kepada keahlian dan prestasi kerja 

seseorang. 

6. Kepemimpinan 

      Dengan pengembangan, kepemimpinan seorang manajer akan lebih baik, 

human relations-nya lebih luwes, motivasinya lebih terarah sehingga 

pembinaan   kerja sama vertikal dan horizontal semakin harmonis. 
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7. Balas jasa 

      Dengan pengembangan, balas jasa (gaji, upah, insentif, dan benefit) 

karyawan akan meningkat karena prestasi kerja mereka semakin besar. 

8. Konsumen 

          Pengembangan karyawan akan memberikan manfaat yang baik bagi 

konsumen karena akan memeperoleh barang atau pelayanan yang lebih 

bermutu.  

 

2.2.4. Jenis-Jenis Pengembangan Sumber Daya Manusia 

      Jenis pengembangan sumber daya manusia yang dapat diberikan bagi pegawai 

antara lain adalah (Sumardjo dan Priansa, 2018:95) :  

1. Pengembangan secara formal. 

      Pengembangan ini dilakukan karena tuntutan perubahan dan persaingan 

yang semakin tinggi. Pengembangan semacam ini diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan organisasi, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Bagi 

pegawai, pengembangan semacam ini sangatlah bermanfaat karena mereka 

akan mempunyai dan memiliki kemampuan, keahlian, serta keterampilan yang 

lebih tanpa mengeluarkan biaya tinggi.  

2. Pengembangan secara informal. 

      Pengembangan secara informal bagi pegawai dapat dilakukan atas inisiatif 

pribadinya. Pegawai dapat melatih dan mengembangkan kompetensinya 

dengan mempelajari berbagai macam konsep berikut aplikasinya yang 

berhubungan langsung dengan pekerjaandan jabatan yang diembanya. Jenis 
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pengembangan seperti ini sangatlah bermanfaat bagi organisasi dikarenakan 

organisasi tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk melaksanakan 

pengembangan bagi sumber daya manusia.  

 

2.2.5. Metode Pengembangan Sumber Daya Manusia 

      Metode pengembangan sumber daya manusia yang paling umum diadopsi 

dalam organisasi bisnis adalah metode pendidikan dan  pelatihan. Pendidikan 

diberikan kepada pegawai manajerial, sedangkan pelatihan diberikan untuk 

pegawai dalam level operasional. (sumardjo dan Priansa, 2018:97) 

1. Metode pendidikan (Education). 

      Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting dari 

pengembangan sumber daya manusia. Lembaga pendidikan, terutama 

pendidikan formal, pada dasarnya memeberikan output  berupa perubahan 

sikap dan perilaku yang disertai dengan tingkat pengetahuan, pemahaman, dan 

analisis yang lebih mendalam. Pada dasarnya tujuan pendidikan ialah 

penambahan pengetahuan, sikap, tindakan, penampilan, dan sebagainya, yang 

diharapkan memiliki sasaran pendidikan pada metode tertentu. Itulah sebabnya, 

perubahan sikap dan perilaku sebagai output pendidikan perlu dirumuskan 

terlebih dahulu dalam tujuan pendidikan, dengan kata lain bahwa tujuan 

pendidikan merupakan rumusan-rumusan penting sikap dan perilaku.  

2. Metode pelatihan (Training). 

      Pelatihan dipilih bedasarakan analisa kebutuhan yang berasal dari 

kepentingan organisasi dan kebutuhan pegawai. Hal-hal yang berkaitan dengan 
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pelatihan adalah menyangkut waktu pelaksanaan, biaya, jumlah peserta, tingkat 

pendidikan, latar belakang pegawai, dan berbagai hal lainya terkait dengan 

pegawai. Ruang lingkup pelatihan lebih sempit dibandingkan dengan 

pendidikan. Pelatihan pada dasarnya dipandang sebagai penerapan kecakapan 

dan keterampilan pekerjaan, oleh karenanya pelatihan terfokus pada 

mempelajari bagaimana melaksanakan tugas-tugas khusus dalam waktu 

tertentu.  

 

2.2.6. Tahap-Tahap Penyusunan  Pengembangan  

      Berikut adalah tahapan-tahapan pelatihan dan pengembangan: 

1. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan/pengembangan (job study). 

2. Menetapkan tujuan dan sasaran pelatihan dan pengembangan. 

3. Menetapkan kriteria keberhasilan dengan alat ukur. 

4. Menetapkan metode pelatihan/pengembangan. 

5. Mengadakan percobaan (try out) dan revisi. 

6. Mengimplementasikan dan mengevaluasi. 

 

2.2.7.  Evaluasi Program Pengembangan 

      Evaluasi pengembangan dapat dilihat melalui kriteria dan rancangan 

percobaan tentang tingkat keberhasilan program pengembangan. Berikut 

merupakan kriteria-kriteria yang dijabarkan oleh Goldstien dan Buxton (dalam 

Mangkunegara, 2003:69): 

 



  20 

 

 

 

1. Kriteria pendapat 

     Kriteria ini didasarkan pada pendapat peserta pelatihan mengenai program 

pelatihan yang telah dilakukan. Hal ini dapat diungkapkan dengan 

menggunakan kuisioner mengenai pelaksanaan pelatihan. 

2. Kriteria belajar 

    Kriteria belajar dapat diperoleh dengan menggunakan tes pengetahuan, tes 

keterampilan yang mengukur skill, dan kemampuan peserta. 

3. Kriteria perilaku 

Kriteria perilaku dapat diperoleh dengan menggunakan tes kemampuan kerja. 

Sejauh mana ada perubahan perilaku peserta sebelum sebelum pelatihan dan 

setelah pelatihan. 

4. Kriteria hasil 

Kriteria hasil dapat dihubungkan dengan hasil yang diperoleh seperti menekan 

turnover, berkurangnya tingkat absen, meningkatnya produktivitas, 

meningkatnya penjualan, dan meningkatnya kualitas kerja dan porduksi. 

  


