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Manajemen Sumber Daya Manusia

1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Sebagai salah satu cabang ilmu manajemen, Manajemen Sumber

Daya Manusia merupakan bidang keilmuan yang menitikberatkan

pada permasalahan manusia yang mempunyai kedudukan yang

utama dalam setiap instansi dan organisasi.

Disadari bila Sumber Daya Manusia yang dimiliki suatu

perusahaan ataupun merupakan asset yang sangat penting bagi

suatu organisasi, walaupun organisasi memiliki modal yang besar,

dan saran yang begitu moderen, namun itu tidak akan berarti tanpa

manusia. Maka dari itu organisasi harus dapat mengkoordinir,

memberi bimbingan, memotivasi, mengevaluasi mereka sehingga

dapat tercipta sumber daya manusia yang berkualitas, dan

membentuk tenaga kerja yang efektif dan efisien.

Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara

efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Manajemen sebagai ilmu artinya ilmu pengetahuan yang digunakan

untuk mencari kebenaran. Oleh karena itu untuk menjadi seorang

manajer yang baik, disamping memerlukan bakat juga harus

memiliki ilmu dan pengetahuan yang dapat menunjang terhadap tugas

yang dibebankan organisasi.



prepared by Ridwan Iskandar Sudayat, SE.

Seiring dengan kemajuan jaman ilmu manajemen berkembang

menjadi suatu bidang ilmu yang disebut Manajemen Sumber Daya

Manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia yaitu ilmu

dan seni dari menajemen yang menitik beratkan pada masalah

ketenaga kerjaan yang berkembang. Manajemen sumber daya

manusia memiliki berbagai definisi dan pengetahuan.

Untuk lebih jelas, maka di bawah ini penulis mengetengahkan

pengertian–pengertian para ahli mengenai pengertian SDM:

Menurut Malyu S. P. Hasibuan (2000:10) mengatakan bahwa:

“Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur 

hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efesien dalam

membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan

masyarakat”

Menurut Veitzal Rivai, (2005 : 1) menyatakan bahwa:

 “Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  (MSDM)  merupakan  salah  

satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi

perencanaan, pengorganisasian, pelaksana  dan  pengendalian”.

Menurut A.F. Stoner 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.
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Sedangkan menurut Henry Simamora (2001 : 3) menyatakan:

 “ Manajemen Sumber Daya Manusia yaitu pendayagunaan, 

pemberian balas jasa dan pengelolaan individu atau kelompok

pekerja”

Manajemen Sumberdaya Manusia atau biasa juga dikenal dengan

manajemen personalia, dapat diartikan sebagai suatu perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan dan pengawsan dari pengadaan,

pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, dan

pemeliharaan tenaga kerja dengan maksud agar tujuan perusahaan,

individu dan masyarakat tercapai.

Menurut Mary Parker Follett, manajemen sdm atau personalia ini

mengandung pengertian bahwa: Para manajer mencapai tujuan-tujuan

organisasi melalui pengaturan orang lain untuk melaksanakan

berbagai kerja.

Sedangkan French mendefiniskan Manajemen personalia sebagai

penarikan, seleksi, pengembangan, pengunaan dan pemeliharaan

sumber daya manusia oleh organisasi.

Berdasarkan definisi para ahli tersebut maka penulis dapat

menarik kesimpulan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah

manajemen yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian,

pengarahan dan pengendalian terhadap berbagai macam fungsi

pelaksanaan usaha untuk mendapatkan dan mengembangkan

memelihara serta mendayagunakan para pegawai sedemikian rupa

sehingga tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efesien.


