
MODEL KARIR

1. Model .

Terdapat beberapa pengertian tentang model. Menurut

Meyer dalam Esthy Wati, (2003) misalnya, model adalah suatu

obyek atau konsep yang digunakan untuk menyajikan sesuatu

yang lain, merupakan suatu realitas dalam skala kecil dan

dikonversi ke dalam suatu bentuk yang dapat dipahami secara

komprehensif. Sedangkan menurut Irianto (2001 : 96) sebuah

model dapat dipahami sebagai gambaran atau representasi dari

sebuah kenyataan. Di dalam sebuah model terdapat seperangkat

variabel yang saling berkaitan dalam pola hubungan tertentu

sehingga realitas yang ada dapat dipahami secara rinci.

Model dapat pula diartikan suatu pola (contoh, acuan,

ragam) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan

(Departemen P & K , dalam Esthy, 2003).

Definisi lain dari model adalah sebagai abstraksi dari

realitas dengan hanya memusatkan perhatian pada beberapa

bagian atau sifat dari kehidupan yang sebenarnya (Simamarta,

dalam Esthy, 2003). Ada beberapa jenis model antara lain :

1. Menurut fungsinya terdiri dari :

a. Model Deskriptif, merupakan model yang menggambarkan

situasi sebuah sistem tanpa rekomendasi dan peramalan

sebagai miniatur obyek yang dipelajari. Contoh : peta

organisasi.



b. Model Prediktif, merupakan model yang menggambarkan

apa yang akan terjadi bila sesuatu terjadi.

c. Model Normatif, merupakan model yang menyediakan

jawaban terbaik terhadap suatu persoalan. Model normatif

memberikan rekomendasi tindakan-tindakan yang perlu

diambil. Model normatif disebut juga model simulatif.

Contoh : model economic lot size.

2. Menurut strukturnya terdiri dari :

a. Model Ikonik, merupakan model yang dalam skala tertentu

meniru sistem aslinya. Contoh : model pesawat.

b. Model Analog, merupakan model yang meniru sistem

aslinya dengan hanya mengambil beberapa karakteristik

utama dan menggambarkannya dengan benda atau sistem

lain secara analog. Contoh : aliran lalu lintas di jalan

dianalogkan dengan aliran air dalam sistem pipa.

c. Model Simbolis, merupakan model yang menggambarkan

sistem yang ditijau dengan simbol-simbol matematik. Dalam

hal ini diwakili oleh variabel-variabel dari karakteristik

sistem yang ditinjau.

3. Menurut referensi waktu terdiri dari :

a. Model Statis, merupakan model yang tidak memasukkan

unsur waktu dalam perumusannya.

b. Model Dinamis, merupakan model yang memasukkan unsur

waktu dalam perumusannya.



4. Menurut referensi kepastian terdiri dari :

a. Model Deterministis, merupakan model yang dalam setiap

kumpulan nilai input hanya ada satu output yang unik, yamg

merupakan solusi dari model dalam keadaan pasti.

b. Model Probabilistik, berhubungan dengan distribusi

robabilistic dari input atau proses dan menghasilkan sutu

deretan harga bagi paling tidak satu variabel output yang

disertai dengan kemungkinan-kemungkinan dari harga

tersebut.

c. Model Game, merupakan model permainan untuk

mengembangkan solusi-solusi optimum dalam menghadapi

situasi yang tidak pasti.

Model yang dimaksud dalam penelitian ini adalah model

normatif/simulatif, yaitu model yang menyediakan jawaban

terbaik terhadap permasalahan yang terjadi di perusahaan dan

memberikan rekomendasi tindakan-tindakan yang perlu diambil

oleh perusahaan sehubungan dengan timbulnya

penggelembungan jumlah karyawan pada band individu tertentu

yang dapat mengakibatkan perusahaan menjadi tidak efektif dan

efisien.


