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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Ruang Lingkup Skill (Keterampilan) Pagawai 

Skill (keterampilan) pegawai merupakan salah satu faktor 

dalam usaha mencapai susksesnya pencapaian tujuan organisasi. 

Tujuan keterampilan kerja yaitu untuk dapat memudahkan suatu 

pekerjaan dalam penyelesaian setiap pekerjaan secara efektif dan 

efisiensi tanpa adanya kesulitan hingga akan menghasilkan suatu 

kinerja pegawai yang baik. Tujuan pengembangan pegawai 

adalah untuk memperbaiki efektivitas kerja pegawai dalam 

mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan. Perbaikan 

efektifitas kerja dapat dilakukan dengan cara memeperbaiki 

pengetahuan pegawai, keterampilan pegawai maupun sikap 

pegawai itu sendiri terhadap tugas-tugasnya. 

Human capital (peran pegawai) yang strategik akan 

memfokuskan pada produktivitas perilaku pegawai dalam 

organisasi. Perilaku strategik adalah perilaku produktif yang 

secara langsung mengimplementasikan strategi organisasi. 

Keterampilan atau sikap pegawai terhadap pelaksanaan tugas, 

juga merupakan faktor kunci dalam mencapai sukses. Oleh 

karena itu, pengembangan skill (keterampilan) juga harus 

diusahakan dalam pengembangan pegawai. Adanya perbedaan 

dalam objek pengembangan yaitu pengetahun, keterampilan 
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maupun sikap pegawai akan membawa konsekuensi pada 

metode-metode pengembangannya.
1
 

Seperti era sekarang ini, banyak perusahaan modern yang 

memakai alat elektronik seperti Internet untuk menarik hati para 

pelanggan agar dapat bergabung dengan perusahaan tersebut. 

Tapi ada juga yang perusahaan yang masih memakai jasa kinerja 

dari seorang pegawai untuk berperan agtif di lingkungan 

masyarakat. Perkembangan pengetahuan yang merupakan proses 

intelektual dapat dilaksanakan dengan cara bersekolah, kuliah 

audiovisual aids, dan intruksi-intruksi yang telah diprogramkan. 

Tujuan pengembangan keterampilan seorang pegawai 

mengenai sumber daya manusia (SDM) sebagai berikut :
2
 

a. Produktivitas kerja adalah pengembangan yang berpengaruh 

dalam produktivitas kinerja pegawai dalam meningkatkan 

kualitas dan kuantitas produksi semakin baik, karena 

tehnical skill, human skill, dan management skill pegawai 

yang semakin baik. 

b. Efesiensi adalah pengembangan pegawai yang bertujuan 

untuk meningkatkan efesiensi tenaga, waktu, bahan baku, 

dan mengurangi arusnya mesin-mesin. 

c. Kerusakan adalah pengembangan pegawai yang bertujuan 

untuk mengurangi kesrusakan barang, produksi, dan 

                                                 
1  M. Kadarisman, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, 

Jakarta: Grafindo, 201, h. 53 
2 Kadarisman, Manajemen, ..., h. 54-55 
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mesin-mesin karena pegawai semakin ahli dan terampil 

dalam melaksanakan pekerjaannya. 

d. Kecelakaan yang mempengaruhi pengembangan pegawai 

dalam mengurangi tingkat kecelakaan pegawai, sehingga 

jumlah biaya pengobatan yang dikeluarkan organisasi 

berkurang. 

e. Pelayanan adalah pengembangan pegawai bertujuan untuk 

meningkatkan pelayanan yang telah baik dari pegawai 

kepada pelanggan organisasi, karena pemberian pelayanan 

yang baik merupakan daya penarik yang sangat penting bagi 

stakeholders organisasi tersebut. 

f. Moral adalah pengembangan moral pegawai yang akan lebih 

baik karena keahlian dan keterampilannya sesuai dengan 

pekerjaannya sehingga mereka antusias untuk 

menyelesaikan pekerjaanya dengan baik. 

g. Karier adalah kesempatan yang dimiliki oleh seorang 

pegawai dalam untuk meningkatkan karier pegawai semakin 

besar, karena keahlian keterampilan, dan prestasi kerjanya 

lebih baik. 

h. Konseptual adalah suatu pemimpin semakin cakap dan cepat 

dalam mengambil keputusan yang lebih baik, karena 

technical skill, human skill, dan managerial skill-nya lebih 

baik. 



23 
 

i. Kepimimpinan adalah suatu kepemimpinan seorang 

pimpinan akan lebih baik, human relationsnya lebih luwes, 

motivasinya lebih terarah sehingga pembinaan kerja sama 

vertikal dan horizontal semakin harmonis. 

j. Balas jasa adalah pengembangan, balas jasa seperti gaji, 

upah isentif, dan befits dalam pegawai akan meningkat 

karena prestasi kerja semakin besar. 

1. Pelanggan atau pengguna jasa adalah pengembangan 

pegawai akan memberikan manfaat yang baik bagi 

masyarakat pengguna jasa, karena merka akan memperoleh 

baran atau pelayanan yang lebih bermutu. 

Skill (keterampilan) seorang pegawai saat bekerja sangat 

berpengaruh oleh pengembangan suatu perusahaan ataupun 

lembaga. Karena seorang pegawai mempunyai potensi skill 

(keterampilan) yang memiliki hasil nilai positif kinerjanya yang 

baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan saat berkerja. 

Perusahaan atau lembaga juga telah meningkatkan fasilitas yang 

cukup memadai untuk para pegawainya, agar para pegawai dapat 

melakukan kegiatan pekerjaannya secara efektif. Dalam 

pengertian skill yaitu sebagai kelebihan yang dimiliki oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan suatu rangkaian tugas yang 

berkembang dari hasil penelitian dan pengalaman saat bekerja. 

Skill (keterampilan) seorang pegawai merupakan faktor 

paling utama dalam proses kesuksesan bagi suatu pencapaian 
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target yang telah di tetapkan oleh perusahaan ataupun lembaga 

tersebut. Untuk memberikan suatu pelayanan yang terbaik dari 

seorang pegawai kepada masyarakat. Skill (keterampilan) sebagai 

kecakapan yang berhubungan dengan tugas yang dimiliki 

seseorang dalam waktu yang tepat.
3
 

Seorang pegawai harus memiliki skill sebagai 

kemampuan keterampilan saat diperintahkan oleh pimpinan 

untuk mampu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. 

Pengetahuan dari seorang pegawai terhadap pelaksanaan 

tugasnya dengan baik, apabila seorang pegawai mampu 

menjalankan dan mengerjakan tugas sesuai dengan kewajibannya 

dan dapat diselesaikannya dengan baik dan tepat. Dilihat dari 

keterampilan yang dimiliki oleh seorang pegawai dapat dilihat 

dari cara kinerja pegawai tersebut, dengan cara meningkatkan 

kualitas yang dimiliki oleh seorang pegawai dalam bekerja serta 

strategi skill (keterampilan) pegawai yang akan mempengaruhi 

keahlian pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Terdapat 

penjelasan dari strategi skill (keterampilan) seorang pegawai 

yaitu sikap pegawai dalam melaksanankan pekerjaannya dan cara 

skill (keterampilan)) seorang pegawai dalam tuntutan kerja, 

seperti : 

1. Sikap seorang pegawai dalam melaksanakan pekerjannya 

                                                 
3  Giibson, Organisasi dan Manajemen Terjemahan Ichayaudin Zuhad, 

Jakarta: Erlangga, 1998, h. 33 
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Keterampilan sangat mempengaruhi sifat pegawai 

dalam tingkat kesuksesan seseorang. Dengan adanya 

keterampilan seorang pegawai dapat menciptakan kehidupan 

yang lebih baik, dapat meningkatkan kepercayaan dirinya 

dalam lingkungan pekerjaan, dapat berhubungan dan 

bekerjasama dengan orang lain, serta dapat mengenal 

karakter para pelanggannya. Keterampilan seorang pegawai 

dalam dunia pekerjaan juga memerlukan sikap, seperti :  

a. Kecerdasan yaitu sikap kemampuan seseorang dalam 

berpikir, memahami gagasan secara luas tentang 

berbagai pengetahaun, serta memecahkan berbagai 

permasalahan yang dapat membantu seorang pegawai 

saat mendapati problem yang terjadi dilingkungan 

pekerjaan. 

b. Kreatif yaitu sikap kemampuan seseorang dalam 

menemukan ide-ide dalam bentuk unik yang belum 

dimiliki atau berbeda dengan yang lain. Sikap kreatif 

seorang pegawai ini tidak dapat berkembang dengan 

sendirinya, tetapi pemikiran untuk menciptakan suatu 

yang baru yang datang dari lingkungannya.   

c. Disiplin yaitu sikap kemampuan seseorang dalam 

menaati suatu peraturan, seperti seorang pegawai yang 

menaati peraturan pekerjaan di perusahaan atau 

lembaga tersebut.  
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d. Berinteraksi dengan komunikasi yaitu sikap 

kemampuan seseorang dalam hubungan berkomunikasi 

dengan lancar dalam menjalin keakraban dan agar dapat 

berkerjasama dengan para pelanggan atau client dengan 

baik. 

Soft skill yang mencakup spektrum kemampuan dan 

sifat-sifat manusia yang luas, seperti kesadaran diri bertujuan 

untuk mengetahui sitauasi, dapat dipercaya oleh pelanggan, 

berhati nuraini, mampu beradaptasi dengan masyarakat, berpikir 

kristis, bersikap berinisiatif, berempati, percaya diri, berintegrasi 

dalam kewibawaannya, penguasaan diri, kesadaran berorganisasi, 

bersahabat, berpengaruh dalam berani ambil resiko, bisa 

menyelesaikan masalah, punya jiwa pimpinan dan memiliki 

manajemen waktu.
4
 

Seorang pegawai harus memiliki skill sebagai bekal dalam 

memperoleh dan menghasilkan prestasi dalam bekerja. Prestasi 

bekerja akan membuahkan hasil dari apa yang ia kerjakan selama 

ini untuk mendapatkan prestasi tertinggi didalam bidangnya. 

Pada ayat-ayat Al-Qur’an meletakkan kualitas mujahadah seperti 

yang didefinisikan oleh para ulama adalah “istifragh ma fil 

wus’i” yakni mengerahkan segenap daya dan kemampuan yang 

ada dalam merealisasikan setiap pekerjaan yang baik. Dapat juga 

diartikan sebagai mobilisasi serta optimalisasi sumber daya dalam 

                                                 
4 Peggy Klaus, Jangan, ... ,h. 2 
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bekerja pada konteks manfaatnya, yaitu untuk kebaikan manusai 

sendiri, dan agar nilai guna dari hasil kerjanya semakin bagus dan 

bertambah. Sebagaimana firman Allah Ta’ala :
5
 

1) QS Al-Hajj : 77 

                     

              
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, 

sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah 

kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”. 

 
Pada ayat tersebut menjelaskan tentang seorang pegawai 

haruslah bekerja keras dan jangan pernah sesekali ia tinggalkan 

kegiatan ibadahnya kepada Allah SWT. Disaat pegawai tersebut, 

sedang melakukan pekerjaan yang banyak dan tidak bisa untuk 

ditnggalakan. Maka tugas pegawai tersebut, adalah meninggalkan 

sejenak pekerjaannya lalu beribadah ke pada Allah SWT. Agar 

disaat melakukan atau melaksanakan pekerjaan, ia akan 

mendapatkan  ridhonya Allah dan diberi kemudahan saat 

bekerja. Dengan kita sebagai umat muslim hanya beribadah 

kepada Sang Maha Cipta, dan maka niscayanya akan 

dipermudahkan segala urusan pekerjaan kita dan diberi 

kemenangan pada hasil akhirnya. 

                                                 
5 Ust. Abu Fahmi, et.al, HRD Syariah Teori dan Implementasi Manajemen 

Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah, Jakarta: PT. Gramedia, 2014, h. 66 
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2) QS Al-Ankabut : 69 

                          
Artinya : “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari 

keridhaan) Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan 

kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah 

benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik”. 

 

Pada ayat tersebut menjelaskan tentang seorang pegawai 

yang ingin mencari keridaan dari Allah SWT, maka 

sesungguhnya Allah akan memudahkan jalan mereka menuju 

kesuksesan. Seorang pegawai dalam bekerja harus mempunyai 

tujuan visi dan misi, agar apa yang ia kerjakan dan lakukan 

kedepannya akan berbuah baik. Seorang pegawai yang 

mempunyai semangat dalam bekerja, adalah seorang pegawai 

yang akan sukses kedepannya. 

Seorang pegawai harus memiliki dua hal yang harus 

dipenuhi dalam setiap usaha untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan adlaha kejujuran dan profesionalisme atau keahlian 

dalam menjalakan tugas. Banyak perusahaan atau instansi, 

bahkan negara mengalami kristis karena hilangnya salah satu dari 

kedua unsur utama tersebut. Begitu juga kejujuran tidak akan 

tampil maksimal sesuai harapan tanpa dukungan profesionalisme. 

Kejujuran dan profesionalisme Allah SWT, berfirman :
6
 

 

                                                 
6 Fahmi, et.al, HRD , ..., h. 70-72 
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1) QS. Yusuf : 46 

                    

                 

             
Artinya : “(setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia 

berseru): "Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, 

Terangkanlah kepada Kami tentang tujuh ekor sapi betina 

yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi 

betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang 

hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali 

kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya." 

 

Pada ayat tersebut menjelaskan tentang seorang pelayan 

yang harus bekerja dengan majikannya dengan sikap yang 

profesional dan jujur. Dilihat dari keterangan Yusuf yakni yakin 

dengan kedua sifat itu ia bisa menegakkan ekonomi negerinya 

secara seimbang dan tidak ada yang di dzalimi. Semuanya akan 

merasakan sejahtera baik dimasa subur maupun dimasa paceklik. 

Dari ayat tersebut jelas, bahwa dalam mengatasi krisis apa pun 

dan pada level apa pun, tidak ada jalan kecuali dengan 

menegakkan kejujuran dan profesionalisme. Seorang pegawai 

yang bekerja di perusahaan atau lembaga harus mempunyai dua 

sifat tersbut, karena dua sifat itu adalah kunci utama yang 

dipercayai oleh para masyarkat.  
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2. Cara skill (keterampilan) seorang pegawai dalam tuntutan 

kerja 

Seorang pegawai memiliki skill yang dapat menunjukan 

nilai, karakter, praktik organisasi dalam meningkatkan 

kemampuan pegawai agar dapat memunuhi tuntutan kerja 

yang tinggi, dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :
7
 

a. Kontrol yaitu memberi pegawai kewenangan untuk 

mengtrol keputusan mengenai bagaimana mereka 

mengerjakan pekerjaannya. 

b. Strategi atau visi yaitu menawarkan kepada pegawai 

visi dan arahan yang membuat mereka memiliki 

komitmen untuk bekerja keras. 

c. Tantangan kerja yaitu memberikan pegawai stimulasi 

kerja yang dapat mengembangkan keterampilan baru. 

d. Kolaborasi dan teamwork yaitu membentuk tim untuk 

melakukan suatu pekerjaan. 

e. Kultur kerja yaitu membangun suatu lingkungan dan 

suasana keterbukaan, menarik, menyenangkan, dan 

penuh penghargaan. 

f. Membagi keuntungan yaitu memberi kompensasi 

kepada pegawai karena menyelesaikan pekerjaan 

dengan baik. 

                                                 
7 M. Kadarisman, Manajemen, ... , h. 52 
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g. Komunikasi yaitu menyebarkan informasi sesering 

mungkin dan secara terbuka. 

h. Perhatian yaitu memastikan bahwa setiap pegawai yang 

di perlakukan sesuai martabatnya. 

i. Teknologi yaitu memberi pegawai teknologi yang 

membuat suatu pekerjaan mereka menjadi lebih mudah. 

B. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 

Manajemen sumber daya manusia (SDM) sering dianggap 

sebagai peringkat yang lebih rendah dalam kepentingan strategis, 

investasai perusahaan dan status profesional. Fenomena dari latar 

belakang dan perkembangannya tersebut dewasa ini beberapa 

perusahaan telah memandang bahwa manajemen sumber daya 

manusai merupakan aspek yang dapat mendukung dalam 

keunggulan strategis. Perlu dicermati bahwa manajemen sumber 

daya manusia sebagai strategi yang tidak hanya membangun 

kinerja organisasi, tetapi juga melihat ke depan dan menciptakan 

keunggulan yang kompetitif. Konsep tersebut memperlihatkan 

bahwa manajemen sumber daya manusia memiliki peranan yang 

strategis dalam memberikan kontribusinya terhadap pencapaian 

dengan tujuan-tujuan yang akan diciptakan. 

Manajemen sumber daya manusia yang menitikberatkan 

pada basis kinerja pegawai tentunya yang telah dapat membantu 

organisasi dalam menciptakan berbagai tujuan yang telah 
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direncanakan. Pola ini tentunya harus didukung dari bagaimana 

mendapatkan dan menciptakan pegawai yang memiliki suatu 

kompetensi dalam bidang pekerjaannya. Untuk itu, pola 

rekrutmen, seleksi, penempatan, motivasi, penilaian, 

pengembangan, komunikasi, pegawai harus memanfaatkan secara 

optimal dalam kerangka kerja yang efektif dan efisiensi.
8
 

Seorang pegawai dalam keterampilan kinerjanya 

mempunyai konsep manajemen sumber daya manusia, yaitu : 

1. Motivasi 

Salah satu konsep aspek memanfaatkan pegawai ialah 

pemberian motivasi atau daya perangsang kepada pegawai. 

Motivasi daya perangsang atau daya pendorong, yang 

merangsang mendorong pegawai untuk mau bekerja dengan 

segala-segalanya berbeda antara pegawai yang satu dengan 

pegawai lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan 

motif, tujuan dan, dan kebutuhan dari masing-masing 

pegawai untuk bekerja, juga oleh karena perbedaan waktu 

dan tempat.
9
 

2. Komunikasi  

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi 

dari satu pihak baik individu, kelompok atau organisasi 

                                                 
8  M. Liga Suryadana, Pengelolaan SDM Berbasis Kinerja, Bandung: 

Alfabeta, 2015, h. 3-5 
9  M. Manullang, Dasar-dasar Manajemen, Yogykarta: Gadjah Mada 

University Press, 2015, h. 147 
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sebagai sender (individu) kepada pihak lain sebagai receiver 

(orang) untuk memahami dan terbuka peluang memberikan 

respon balik kepada sender. Fungsi komunikasi yaitu 

sebagai mengontrol prilaku anggota dalam beberapa cara 

mempunyai hierarkin kewenangan dan pedoman formal 

yang harus diikuti pekerja, dan komunikasi sebagai 

kelompok yang dimaksud adalah mekanisme fundamnetal 

dengan mana anggota menunjukan kepuasan dan frustasi 

mereka.
10

  

Komukasi mempunyai peran utama dalam dunia 

pekerjaan. Seorang pegawai harus memahami arti penting 

dari komunikasi. Jika seorang pegawai saat berinteraksi 

dengan client, sedang membicarakan suatu topik 

pembahasan, dan ditengah-tengah pembicaraan tersebut 

terjadi kalimat yang tidak jelas maka itu sudah terjadi suatu 

kesalahan komunikasi. Ada beberapa faktor yang menjadi 

hambatan dalam komukasi yaitu :
11

 

a. Filtering yaitu menunjukan bahwa sender secara 

sengaja memanipulasi informasi sehingga receiver akan 

melihat lebih favourable. 

b. Selective perception yaitu receiver dalam proses 

komunikasi secara selektif milhat dan mendengar 

                                                 
10 Wibowo, Perilaku dalam Organisasi, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 

2014, h. 242 
11 Wibowo, Perilaku, ..., h. 255-257 
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berdasar pada kebutuhan, pengalaman, latar belakang 

dan karakteristik personal lainnya. 

c. Information overload yaitu individu mempunyai 

kapasitas terbatas untuk memproses data. 

d. Emotions yaitu menginterpertasikan pesan yang sama 

secara berbeda, emosi yang exstrem seperti kegirangan 

atau depresi mungkin mengahalangi komunkasi yang 

efektif. 

e. Languege yaitu komunikasi dengan bahasa yang sama, 

kata berarti berbeda bagi orang yang berbeda. 

f. Silence yaitu mudah untuk mengabaikan silencer atau 

kekurangan komunikasi dengan tepat karena di 

definisikan oleh ketiadaan informasi. 

g. Communication apprehension yaitu penduduk 

menderita pelemahan diperkirakan 5-20% dalam 

pengertian komunikasi atau kegelisahan sosial. 

h. Gender differences yaitu pembicaraan cenderung 

dipergunakan oleh pria untuk menekankan status, 

sedang wanita cenderung menggunakan untuk 

menciptakan hubungan. 

i. Politically correct communication yaitu tidak ofensif 

diaman makna dan penyederhanaan hilang atau 

kebebasan berekspresi dirintangi. 
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j. Personal barriers yaitu menunjukkan setiap atribut 

individual yang menghindari komunikasi seperti 

kesalahan miss-comunication, ada 9 permasalahan 

antara lain variabel keterampilan dalam berkomunikasi 

secara efektif, variasi dalam bagaimana informasi 

diproses dan diinterpretasikan, variasi dalam 

kepercayaan interpersonal, stereotipe dan prasangka, 

besarnya ego, buruknya keterampilan menyimak, 

ketidakmampuan menyimak dengan permahaman, dan 

komunikasi nonverbal. 

k. Semantic barriers yaitu hambatan oleh penggunaan kata 

yang tidak jelas atau ambigu. 

l. Physical barriers yaitu hambatan fisik dapat berupa 

suara, waktu, tempat, dan lainnya lagi seperti perbedaan 

zona waktu, gangguan saluran telephon, jarak dari 

orang lain, dan komputer rusak. 

3. Seleksi pegawai   

Seleksi pegawai adalah suatu proses yang merupakan 

salah satu bagian yang teramat penting dalam keeluruhan 

proses manajemen SDM.. Proses seleksi dimulai dari 

penerimaan lamaran dan berakhir dengan keputusan 

terhadap lamaran tersebut. Langkah-langkah antara proses 

dimulai dan proses diakhiri merupakan usaha pengkaitan 

antara kepentingan calon pegawai dan kepentingan 
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organisasi. Adapun langkah-langkah dalam proses seleksi 

yaitu penawaran tenaga kerja, tantangan etis, tantangan 

organisasional, dan kesamaan kesempatan memperoleh 

pekerjaan.
12

 

Proses menggabungkan dua hal, yaitu yang berkaitan 

langsung dengan pekerjaan yang akan dilakukan apabila 

lamaran seseorang diterima dan faktor-faktor lain yang 

meskipun tidak langsung berkaitan dengan pekerjaannya 

kelak, akan tetapi memberikan gambaran yang lebih akurat 

tentang diri pelamar yang bersangkutan. Langkah-langkah 

yang biasanya ditempuh dalam proses seleksi ialah 

penerimaan surat lamaran, penyelenggaraan ujian, 

wawancara seleksi, pengecekkan latar belakang pelamar dan 

surat-surat refrensinya, evaluasi kesehatan, wawancara oleh 

manajer yang akan menjadi atasan langsungnya, pengenalan 

pekerjaan, serta keputusan atas lamaran.
13

 

4. Rekrutmen pegawai 

Rekrutmen pegawai adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan secara terencana, guna memperoleh calon-calon 

peagwai yang memenuhi syrarat-syarat yang dituntut oleh 

suatu jabatan tertentu, yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. 

Upaya untuk mendapatkan pegawai yang baik dan komitmen 

                                                 
12 Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Bumi 

Aksara, 2010, h.131-133 
13 Siagian, Manajemen, ..., h.136-137 
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yang tinggi memerlukan rancangan program rekrutmen yang 

baik juga diantaranya mencakup faktor-faktor sebagai 

berikut : 

a. Pada setiap program rekrutmen harus dapat memikat 

banyak pelamar yang memenuhi syarat kebutuhan 

organisasi. 

b. Pelaksanaan program rekrutmen harus komit terhadap 

standar seleksi 

c. Kegiatan dalam program rekrutmen harus terdiri dari 

unsur kreatif, imajinasi, berkelanjutan dan inovatif. 

Idealnya rekrutmen seharusnya tidak hanya menjadi 

pertanyaan mengisi kesenjangan, bukan harus proaktif 

difokuskan pada membawa jenis keterampilan khusus dan 

pengalaman dalam organisasi terutama yang tidak dapat 

dibangun dari dalam..
14

 

Proses awal rekrutmen dilakukan dengan mencari 

sumber-sumber tenaga kerja yang dapat berasal dari internal 

perusahaan ataupun eksternal perusahaan. Kedua sumber 

rekrutmen tersebut masing-masing memiliki kelebihan 

tersendiri. Rekrtumen dari internal perusahaan dapat 

memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk meniti 

karier lebih lanjut ke jabatan di atasnya, sehingga dapat 

menimbulkan gairah motivasi kerja. Sumber eksternal 

                                                 
14 Siagian, Manajemen, ...,h. 52 
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seperti surat kabar Internet, bursa kerja, executive search 

atau head hunter, Depnaker, informasi internal, dan lembaga 

pendidikan.
15

 

C. Tujuan dan Manfaat Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(SDM) 

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan 

tujuan  dan manfaat terpenting dari adanya kegiatan di suatu 

perusahaan ataupun lembaga manapun, yang kegiatan-kegiatan 

tersebut dapat mempengaruhi cara kinerja seorang pegawai. 

Kegiatan-kegiatan yang diberikan pihak perusahaan ataupun 

lembaga tersebut, kepada para pegawai berkaitan dengan 

pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan. Adapun tujuannya atara lain : 

Tujuan :
16

 

1. Memperbaiki kinerja para pegawai. 

2. Memutakhir keahlian para pegawai sejalan dengan kemajuan 

teknologi. 

3. Mengurangi waktu belajar pegawai baru supaya menjadi 

kompeten dalam pekerjaan. 

4. Membantu memecahkan persoalan operasional. 

5. Mempersiapkan pegawai baru untuk promosi. 

                                                 
15 Fahmi, et al, HRD, ... , h. 160 
16 Ambar T. Salustiyani dan Rosidah, Manajamen Sumber Daya Manusia, 

Yogjakarta: Graha Ilmu, 2003, h. 174 
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6. Mengorientasikan karyawan terhadap organisasi. 

7. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan pertumbuhan pribadi. 

8. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja pegawai 

dalam mencapai sasaran -sasaran yang telah ditetapkan. 

Manfaat :
17

 

1. Membentuk sikap, loyalitas, dan kerja sama yang lebih 

menguntungkan. 

2. Membantu pegawai dalam peningkatan dan pengembangan 

pribadi mereka. 

3. Meningkatkan kualitas produktivitas. 

4. Memnuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia 

(SDM). 

5. Mengurangi waktu belajar yang diperlukan pegawai untuk 

mencapai standar kinerja yang dapat diterima. 

6. Mengurangi frekuensi biaya dan kecelakaan kerja. 

D. Fungsi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan 

fungsi yang dapat berdiri sendiri atau bisa merupakan salah satu 

fungsi utama dari departemen Manajemen Sumber Daya Manusia. 

Ada tiga fungsi utama pengembangan SDM yaitu: 

 

                                                 
17 Murti Sumarni dan Jhon Soeprihanto, Pengantar bisnis, Yogyakarta: 

Liberty, 2000, h. 374 
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1. Pelatihan dan pengembangan 

Pelatihan adalah proses meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan pegawai. Pelatihan bisa dilakukan pada semua 

tingkat dalam organisasi. Disisi lain pengembangan 

merupakan proses dimana pegawai memperoleh 

keterampilan dan pengalaman agar berhasil pada pekerjaan 

sekarang dan tugas-tugas dimasa yang akan datang. Sedang 

dalam pengembangan, orang yang dikembangkan berada 

dipusat proses. Dialah yang menentukan keberhasilan proses 

dengan cara menggali riwayat pengembangan dan 

potensinya di masa depan. Adapun caranya dalam 

pengembangan, sebagai berikut : 

a. Orang harus memiliki motivasi yang datang dari diri 

sendiri dan mandiri. 

b. Lebih bersifat holistik, mempertimbangkan situasi 

sebagai sesuatu kesatuan. 

c. Lebih berorientasi jangka panjang. 

d. Lebih berkaitan dengan situasi atau tidak ada jawaban 

yang benar maupun salah. 

Salah satu kemampuan manusia yang menganggumkan 

dari manusia adalah kapasitasnya untuk terus belajar dan 

mengembangkan kemampuan dan keterampilan sampai tidak 

terbatas. Dalam proses pengembangan orang tidak memulai 

dari sesuatu yang sama sekali baru. Pengembangan adalah 
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membangun, memperluas, mentransformasi dan beradaptasi 

dengan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan yang 

telah ada. 

2. Pengembangan organisasi 

Pengembangan organisasi (PO) sebagai proses 

meningkatkan efektivitas organsasi dan kesejahteraan 

anggotanya melalui intervensi yang terencana yang 

menerapkan konsep sains perilaku. Pengembangan 

organisasi menekankan perubahan baik makro maupun 

mikro. Peranan profesional pengembangan SDM (HRD) 

yang terlibat dalam intervensi PO adalah berfungsi sebagai 

agen perubahan. Profesional HRD mungkin juga secara 

langsung terlibat dalam melaksanakan strategi intervensi, 

seperti memfasilitasi pertemuan pegawai yang bertanggung 

jawab merencanakan dan mengimplementasikan proses 

perubahan yang sebenarnya. 

3. Pengembangan karier 

Pengembangan karier berisikan perbaikan-perbaikan 

yang bersifat pribadi yang dilakukan seseorang untuk 

mencapai rencana kariernya. Kegiatan ini mungkin didukung 

oleh Departemen SDM (pengembangan karier yang 

didukung departemen) atau mungkin aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan pegawai yang bebas dari departemen 

(pengembangan karier individu). pengembangan karier 
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dimulai dari individu. Setiap orang harus menerima 

tanggung jawabnya untuk mengembangkan kariernya atau 

kemajuan kariernya terhambat. Setelah komitmen pribadi 

diambil, pegawai mungkin bisa melakuakn 

tindakan-tindakan sebagai berikut : 

a. Kinerja adalah suatu tindakan yang paling penting yang 

dapat diambil oleh seseorang untuk meningkatkan 

kariernya yaitu memiliki kinerja yang baik. 

b. Exposure adalah kemajuan karier juga ditingkatkan 

melalui ekspour, yang berati menjadi dikenal oleh 

mereka yang menentukan promosi, rotasi, dan 

kesempatan karier yang lain. 

c. Mengundurkan diri yaitu apabila seorang individu, 

melihat peluang karier yang lebih besar ditempat lain, 

pengunduran diri merupakan satu-satunya cara 

memenuhi tujuan kariernya. 

d. Loyalitas organisasi jika banyaknya organisasi orang 

lebih mengutamakan loyalitas karier dari pada loyalitas 

organisasi. Tingkat loyalitas organisasi yang rendah 

banyak dijumpai pada mereka yang baru lulus 

perguruan tinggi. 

e. Mentor dan sponsor jika banyak pegawai dengan cepat 

mengetahui bahwa mentor dapat membantu 

pengembangan kariernya. Mentor adalah seseorang 
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yang memberikan advis karier tidak resmi. Jika mentor 

dapat mencalonkan pegawai untuk aktivitas 

pengembangan karier seperti program pelatihan, rotasi, 

atau promosi, maka dia menjadi sponsor. Sponsor 

adalah seseorang didalam organisasi yang dapat 

menciptakan peluang pengembangan karier untuk orang 

lain. 

f. Bawahan kunci jika manajer yang sukses tergantung 

pada bawahan yang membantu perkembangan dan 

kinerjanya. Bawahan ini mungkin punya kemampuan 

atau keterampilan khusus yang diperlukan oleh manajer. 

g. Perluang pertumbuhan ketika karyawan 

mengembangkan kemampuannya mereka mendukung 

tujuan organisasi misalnya, mereka yang mengikuti 

program pelatihan dapat membantu pengembangan 

organisasi dan rencana karier individu. 

Program yang paling umum yang ditawarkan organisasi 

dalam menciptakan dan mengembangkan keterampilan 

pegawai untuk kesempatan posisi yang akan datang antara 

lain : coaching, job rotation, pendidikan dan latihan.
18

 

 

 

                                                 
18 Kaswan, Pelatihan dan Pengembangan untuk Meningkatkan Kinerja 

SDM, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 2-7 
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E. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 

Seorang pegawai yang bekerja didalam suatu perusahaan, 

instansi ataupun lembaga harus memiliki cara kemampuan atau 

ketrampilan yang berbeda. Bertujuan agar pegawai tersebut dapat 

bekerja lebih optimal dan dapat mengembangkan kualitas 

kinerjanya. Maka dari itu suatu perusahaan, instansi, ataupun 

lembaga memberikan strategi khusus kepada para pegawai dalam 

mengembangkan keterampilan yang dimilikinya mengenai 

sumber daya manusia, sebagai berikut : 

1. Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu upaya untuk mengembangkan 

potensi manusia, sehingga mempunyai kemampuan untuk 

mengelola sumber daya alam (SDA) yang tersedia untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan yang 

dikembangkan dari sumber daya manusia (SDM) ini 

mencakup berbagai aspek, utamanya aspek non-fisik yakini 

kemampuan berpikir, penalaran, intelektual, keterampilan, 

dan sebagainya. Untuk mengembangkan kemampuan seperti 

ini, dengan sendirinya diperlukan kemampuan menyerap 

informasi melalui berbagai cara, utamanya membaca dan 

menulis, lamanya mengenyam pendidikan formal dan 

sebagainya.
19

  

                                                 
19 Soekidjo Notoatmodjo, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta: 

Rineka Cipta, 2015, h. 2 
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Para pegawai dalam mengikuti pendidikan tersebut 

dapat meningkatkan kemampuan atau ketrampilan 

kinerjanya pada suatu perusahaan maupun lembagaDengan 

kata lain tujuan pendidikan pegawai adalah untuk 

mempersiapkan pegawai dalam menempati posisi atau 

jabatan yang batu, pencapaian tujuan tersebut adanya 

promosi dan pengembangan karier.
20

 

2. Pelatihan 

Pelatihan adalah program-program untuk memperbaiki 

kemampuan melaksanakan pekerjaan secara individual, 

kelompok, dan atau berdasarkan jenjang jabatan dalam 

organisasi atau perusahaan. Atau pengertian kata pelatihan 

adalah proses melengkapi pegawai dengan keterampilan 

khusus atau kegiatan membantu para pegawao dalam 

memperbaiki pelaksanaan pegawai yang tidak efisien.
21

  

Secara konkrit perubahan perilaku itu berbentuk 

peningkatan kemampuan dan sasaran atas pegawai yang 

bersangkutan. Pelatihan dalam suatu organisasi sebagai 

upaya untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) 

adalah suatu siklus yang harus terjadi terus menerus. Hal ini 

terjadi karena organisasi itu harus berkembang untuk 

mengantisipasi perubahan-perubahan di luar organisasi 

                                                 
20 Notoatmodjo, Pengembangan, ..., h. 75 
21  Handari Nawawi, Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: 

UGM Press, 2011, h. 207 
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tersebut. Untuk itu kemampuan sumber daya manusia (SDM) 

atau pegawai organisasi itu harus terus menerus ditingkatkan 

seirama dengan kemajuan dan perkembangan organisasi.
22

 

3. Pengembangan  

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) adalah 

sebuah proses yang dilakukan untuk mengembangkan 

pengetahuan, keahlian, dan kemampuan pekerja. Demikian 

juga untuk dengan kompetensi-kompetensi yang 

dikembangkan melalui pelatihan dan pengembangan, 

pembelajaran organisasi, manajemen kepemimpinan, dan 

manajemen untuk kepentingan peningkatan kinerja.
23

 

Pengembangan pada sumber daya manusia ini tertuju 

pada pengembangan pegawai. Pengembangan pegawai dapat 

diartikan sebagai upaya mempersiapkan pegawai mengenai 

sumber daya manusia (SDM) agar dapat bergerak dan 

berperan dalam organisasi sesuai dengan pertumbuhan, 

perkembangan, dan perubahan suatu organisasi, instansi atau 

departemen.
24

 

Pengembangan karyawan menekankan pada pendidikan 

formal, pengalaman kerja, pusast-pusat penilaianm dan 

monitoring serta coaching program, semua bertujuan untuk 

                                                 
22 Notoatmodjo, Pengembangan , ... , h. 18-19 
23 Chris Rowkey & Keith Jackson, Manajemen Sumber Daya Mansuai, 

Jakarta: Rajawali Press, 2012, h. 88  
24 Notoatmodjo, Pengembangan, ... , h. 76 
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mengembangkan kompetensi yang berkaitan langsung 

dengan kontribusi masa depan untuk sebuah organisasi. 

Dibawah ini penjelaskan mengenai jenis-jenis yang ada di 

dalam pengembangan pegawai, sebagai berikut :
25

 

a. Pendidikan formal yaitu dapat berlangsung dari 

program gelar unnversitas atau korporasi yang biasanya 

akan melibatkan ceramah oleh pakar bisnis atau 

eksekutif senior didalam organisasi. 

b. Pengalaman pekerjaaan yaitu pekerjaan yang terdiri dari 

bekerja melalui masalah, pengambilan keputusan, 

hubungan interpersonal, dan manajemen tugas.  

c. Assesment yaitu pengakajian yang mencakup 

pengumpulan informasi dan memberikan umpan balik 

tentang kinerja, keterampilan dan perilaku pada 

pekerjaan.  

d. Mentoring dan coaching program, pada mentoring talah 

terbukti menjadi cara yang sangat efektif untuk 

mengembangkan pegawai. Seorang mentor adalah 

seorang pegawai senior yang berpengalaman yang 

bekerja satu-satu dengan pegawai yang kurang 

berpengalaman. 

 

 

                                                 
25 Liga, Pengelolaan, ... , h. 74-75 
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E. Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan adalah sesuatu kemampuan dalam 

merencanakan, menciptakan, dan menyerahkan produk yang 

bermanfaat luar biasa bagi pelanggan. Kualitas pelayanan para 

pegawai sebagai jaminan atas ketersediaan produk, rasa 

responsivitas, biaya administrasi yang lebih hemat, ketepatan 

waktu memberikan pelayanan dan waktu tunggu yang lebih 

pendek, kesempurnaan pelayanan, serta kemampuan 

menimbulkan kesenangan dan perasaan nyaman pada konsumen. 

Kualitas pelayanan merupakan ciri dan sifat dari pelayanan yang 

berpengaruh pada kemampuan karyawan untuk memuaskan 

kebutuhan yang dinyatakan oleh pelanggan atau yang tersirat 

dalam diri pelanggan.  

Kualitas merupakan kunci menciptakan nilai dan 

kepuasan pelanggan dan ini merupakan pekerjaan setiap orang 

(para pegawai). Model mata rantai laba pelayanan industri jasa 

ditentukan oleh nilai kualitas produk jasa dan biaya-biaya yang 

digerakkan oleh retensi karyawan, kualitas pendukung pelayanan 

internal dan kualitas pelayanan pegawai digerakan oleh kepuasan 

pegawai yaitu mempertegas adanya jaminan atas ketersediaan 

produk, menunjukkan tingkat responsivitas, ketepatan waktu 

memberikan pelayanan, kesempurnaan pelayanan, dan 

kemampuan menimbulkan perasaan senang kepada anggota. 
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Sejumlah atribut kualitas pelayanan yang dapat memuaskan 

pengguna industri jasa, yaitu : 

1. Ketepatan waktu pelayanan yaitu kemampuan pegawai 

untuk menyelesaikan pelayanan dengan waktu proses yang 

lebih cepat sehingga dapat meminimkan waktu tunggu bagi 

nasabah. 

2. Akurasi pelayanan yaitu pelayanan yang berkaitan dengan 

reliabilitas pelayanan, tanggung jawab dan bebas dari 

kesalahan-kesalahan. 

3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan, 

terutama bagi karyawan yang berada digaris depan yang 

secara langsung berinteraksi dan melayani nasabah. 

4. Kelengkapan yaitu ketersediaan sarana pendukung serta 

pelayanan komplementer lainnya, seperti buku pedoman, 

denah, dan sebagainya. 

5. Kemudahan mendapatkan pelayanan, seperti outlet, 

cukupnya jumlah pegawai yang melayani, administrasi, 

fasilitas pendukung, seperti komputer untuk memproses data, 

dan lain-lain. 

6. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan lokasi, 

ruangan tempat pelayanan, kemudahan menjangkau tempat 

parkir kendaraan, ketersediaan informasi, dan sebagainya. 

7. Pelayanan pribadi yaitu pelayanan yang berkaitan dengan 

fleksibilitas, penanganan permintaan khusus. 
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8. Pendukung pelayanan, seperti lingkungan, kebersihan, ruang 

tunggu yang sejuk, nyaman, indah, dan lain-lain. 

Dalam kualitas layanan pasti banyak para pelanggan yang 

merasakan kepuasan atau dipuas dalam kinerja seorang pegawai. 

Dengan kepuasan kinerja seorang pegawai, para pelanggan dapat 

mersakan pekerjaannya apakah menyenangkan atau tidak 

menyenangkan. Pegawai yang memberikan kualitas pelayanan 

yang baik dan bagus kepada para anggota atau pelanggan dapat 

memberikan kepuasaan kerja dan akan menurunkan tingkat 

absensi dan perputaran kerja.
26

 

Kualitas jasa bank melekat pada pegawai dalam 

memberikan pelayanan jasa kepada nasabah, kualitas pegawai 

merupakan salah satu faktor diferensiasi antara bank yang satu 

dengan bank lainnya, sekaligus sebagai salah satu rantai nilai 

yang dapat menciptakan competitive advantage bagi bank yang 

bersangkutan.
27

 

Kualitas pelayanan juga pastinya akan menjaga loyalitas 

kepada para pelanggan atau anggotanya di perusahaan ataupun 

lembaga. Loyalitas adalah komitmen pelanggan bertahan secara 

mendalam untuk berlangganan kembali atau melakukan 

pembelian ulang produk atau jasa terpilih secara konsisten dimasa 

                                                 
26  Prof. Dr. Wilson Bangun, S.E., M.Si., Manajemen Sumber Daya 

Manusia, Bandung: Penerbit Erlangga, 2012, h. 327-328 
27 Ali Hasan, Marketing bank Syariah, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, h. 

91-92 
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yang akan datang, meskipun pengaruh situasi dan usaha-usaha 

pemasaran mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan 

prilaku.
28

 

Loyalitas pelanggan (customer loyality) adalah sesuatu 

perilaku pelanggan yang berkomitmen dalam memakai, 

menggunakan, membeli produk ataupun jasa secara konsisten dan 

tidak berubah terhadap situasi lingkungan. Mendapatkan 

pelanggan yang puas dan loyal merupakan peluang yang besar 

bagi perusahaan untuk memperluas jaringan pemasaran, 

walaupun disatu sisi mempertahankan pelanggan yang ada jauh 

lebih menguntungkan dibandingkan dengan pergantian pelanggan 

baru karena biayanya jauh lebih besar. Dengan kata lain 

mempertahankan pelanggan sama dengan mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan. 

Menjaga loyalitas anggota menjadi sangat penting dan 

strategis bagi suatu perusahaan. Perusahaan harus bisa 

mempertahankan agar pelanggan tidak beralih kepada pesaing 

lain. Adapun cara yang dilakukan perusahaan atau lembaga 

dkepada para pegawainya, antara lain :
29

 

                                                 
28 Ratih Hurriyati, M.Si, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen, 

Bandung: Alfabeta., cet.ke 4, 2015, h. 129 
29  Zulkarnain, Entreprenuerial Marketing Teori dan Implementasi, 

Yogyakarta: Graha ilmu, 2014, h. 115-116 



52 
 

1. Membangun hambatan agar pelanggan tidak berpindah. Ada 

tiga macam hambatan yang bisa dilakukan agar pelanggan 

tidak berpindah keperusahaan pesaing yaitu : 

a. Hambatan fisik yaitu menyediakan layanan fisik yang 

dapat memberikan nilai tambah kepada pelanggan. 

b. Hambatan psikologis yaitu menciptakan persepsi dalam 

pikiran pelanggan supaya ia tergantung pada produk 

atau jasa perusahaan. 

c. Hambatan ekonomi yaitu dengan memberikan insentif 

bagi pelanggan yang menguntungkan secara ekonomis 

3. Melatih dan memodifikasi staf untuk loyal. Pegawai dan staf 

merupakan faktor penting untuk membangun loyalitas 

pelanggan, ikut sertakan mereka dalam proses tersebut dan 

memberi pelatihan informasi dukungan dan imbalan agar 

mereka mau melakukan hasil tersebut. 

4. Pemasaran untuk loyalitas adalah pemasaran yang 

menggunakan suatu ikatan  program-program untuk 

memberi nilai tambah pada perusahaan dan produk atau jasa 

dimata konsumen. Adapun prorgram-program tersebut 

yaitu : 

a. Relantionship Marketing yaitu pemasaran yang 

bertujuan untuk membangun hubungan dengan 

pelanggan. 
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b. Frequency Marketing yaitu pemasaran yang bertujuan 

membangun komunikasi dengan pelanggan, perusahaan 

secara berkala membuat pertanyaan-pertanyaan seputar 

produk yang digunakan. 

c. Membership Marketing yaitu mengorganisir pelanggan 

ke dalam kelompok ke anggotaan club yang dapat 

mendoronga mereka melakukan pembelian ulang dan 

meningkatkan loyalitas mereka. 


