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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Administrasi 

Beberapa pengertian administrasi yang dikemuka oleh para ahli dalam Inu 

Kencana Syafiie (2007:9)  yang diantaranya adalah : 

a. Menurut Herbert A. Simon 

“ Administration can be defined as te activities of groups coopertaing to 

accoplish common goals “ ( administrasi dapat dirumuskan sebagai 

kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapa tujuan-tujuan 

bersama. 

b. Menurut Leonard D. White 

“ administration is a rocess common to all groups efforts, public or 

private, civil or military, large scale or small scale “ ( administrasi adalah 

suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik 

pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran 

besar maupun ukuran kecil). 

c. Menurut Prajudi Atmosudirdjo 

Administrasi merupakan suatu fenomenan sosial, suatu perwujudan 

tertentu didalam madyarakat modern, eksistensi daripada administrasi ini 

berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi itu terdapat didalam 

suatu organisasi. 
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d. Menurut Luther Gulick  

“administration has to do with getting thing done, with the 

accomplishment of defined objectives” ( administrasi berkenaan 

penyelesaian hal apa yang hendak dikerjakan, dengan tercapainya tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan). 

e. Menurut The Liang Gie 

Administrasi adalah segenap rangkaan kegiatan penataan terhadap 

pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama 

mencapai tujuan tertentu. 

f. Menurut Sondang P.Siagian 

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan-

keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya 

dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang 

ditentukan sebelumnya. 

g. Menurut Hadari Nawawi  

Administrasi adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan sebagai proses 

pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untukmencapai 

tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Secara etimologis, administrasi berasal dari kata “ad” dan “ministrate” 

yang berarti sebagai berikut : ” Menyelenggarakan, melayani, membantu, 

memenuhi, melaksanakan, menerapkan, mengendalikan, menghasilgunakan, 

mendayagunakan, mengarahkan, merekayasa, menjalankan, mengelola, 

mengemudikan, mengatur, mengurus, mengusahakan, dan lain-lain. Administrasi 
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berkaitan dengan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam 

mencapai tujuan tertentu. Sondang P. Siagian (1992: 2) mendefinisikan 

administrasi adalah sebagai berikut : “Keseluruhan proses kerjasama antara dua 

orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan 

sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. 

Kegiatan yang dilakukan didalam proses administrasi ada banyak macam. 

Sehingga dalam penyelesaian kegiatan administrasi memerlukan kerjasama antara 

satu dengan yang lainnya. Sedangkan Umar Nimran, dkk (1995: 3) berpendapat 

bahwa Kata administrasi yang alam bahasa Inggrisnya Administration, berasal 

dari bahasa latin Ad+Ministrare, suatu kata kerja ynag berarti melayani, 

membantu, menunjang atau memenuhi. Sekarang kata Administrasi diberi 

pengertian sebagai berikut : “Segenap rangkaiankegiatan yang dilakukan oleh 

sekelompok orang dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.” 

2.2   Pengertian Kepegawaian 

Karyawan merupakan salah satu faktor penting dalam pencapaian tujuan 

suatu perusahaan. Karena dengan adanya karyawan semua tugas atau pekerjaan 

kantor dapat terselesaikan. Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2003:46) “karyawan  

adalah penjual jasa (pikiran dan tenaganya) dan mendapat kompensasi yang 

besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu”. Bedjo Siswanto (1989: 10) 

berpendapat Karyawan adalah mereka yang bekerja pada suatu badan  usaha atau 

perusahaan swasta maupun pemerintah dan diberikan imbalan kerja sesuai dengan 

peraturan perundang - undangan yang berlaku, baik yang bersifat harian, 
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mingguan maupun bulanan yang biasanya imbalan tersebut diberikan secara 

mingguan. 

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 511) 

menjelaskan bahwa “karyawan merupakan orang yang bekerja pada suatu 

lembaga (kantor, perusahaan) dengan mendapat gaji (upah)”. Dengan demikian 

dapat disimpulkan karyawan adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga dan 

mendapatkan imbalan kerja sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

2.3      Pengertian Administrasi Kepegawaian 

Administrasi kepegawaian sangat erat kaitannya dengan pegawai atau 

karyawan. Didalam proses administrasi kepegawaian membahas atau mencatat 

segala sesuatu yang berhubungan dengan pegawai. Menurut Slamet 

Saksono(1995: 9) “administrasi kepegawaian merupakan cabang ilmu 

administrasi yang paling menentukan bagi kehidupan suatu organisasi. 

Administrasi kepegawaian pada hakikatnya adalah manusia yang sekaligus juga 

objek atau tujuan kegiatan dari organisasi itu sendiri”. 

Pengertian administrasi kepegawaian menurut Widjaja (1986: 16) dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

a. Sebagai “ILMU”, Mempelajari segenap proses penggunaan tenaga 

manusia sejak penerimaan hingga pemberhentiannya. 

b. Sebagai “PROSES”, Proses penyelenggaraan politik kepegawaian 

(kebijaksanaan politik kepegawaian = personnel policy) atau program 

kerja/ tujuan berhubungan dengan tenaga kerja manusia yang  digunakaan 

dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. 
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c. Sebagai “FUNGSI”, Mengatur dan mengurus penggunaan tenaga kerja 

manusia dalam suatu usaha kerja sama sekelompok manusia untuk 

mencapai tujuan, yang meliputi kegiatan: 

- Merumuskan tujuan, sasaran pokok kebijaksanaan politik dan, 

- Menyusun organisasi untuk menyelenggarakan pelaksanaan tujuan 

sasaran pokok/kebijaksanaan politik itu. 

d. Sebagai “SENI”, Seni memilih pegawai baru serta menggunakan pegawai 

pegawai lama dengan cara sedemikian rupa, sehingga dari segenap tenaga 

kerja manusia itu diperoleh hasil dan jasa yang maksimal baik mengenai 

jumlah maupun mutunya. 

 Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi 

kepegawaian adalah segenap rangkaian aktivitas pegawai yang berhubungan 

dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi guna mencapai 

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.  

2.4 Rekrutmen 

  Anwar Prabu Mangkunegara (2004:33) mendefinisikan : Rekrutmen 

adalah suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

mendapatkan tambahan pegawai yang melalui tahapan yang mencakup 

identifikasi dan evaluasi sumber-sumber penarikan pegawai, menentukan 

kebutuhan pegawai yang diperlukan perusahaan, proses seleksi, penempatan, dan 

orientasi pegawai. 

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2006:40) penarikan atau rekrutmen 

adalah usaha mencari dan mempengaruhi tenaga kerja, agar mau melamar 
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lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. Tidaklah mudah bagi 

suatu perusahaan untuk mendapatkan calon pegawai yang sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. Perusahaan tersebut harus benar-benar mengetahui tentang 

latar belakang dan keahlian yang dimiliki calon pegawai. Untuk kemudian dipilih 

mana yang sesui dengan kebutuhan perusahaan. Sedangkan Menurut Sondang P. 

Siagian (2008:102) Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan dan menarik 

para pelamar yang kapabel untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. 

Dari pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa rekrutmen 

karyawan adalah suatu proses mencari tenaga kerja yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan untuk dipekerjakan dalam perusahaan tersebut. Menurut Kasmir 

rekrutmen adalah kegiatan untuk menarik sejumlah pelamar agar melamar ke 

lembaga. Justine T. Sirait mendefinisikan penarikan tenaga kerja (rekrutmen) 

merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secaraterencana, guna 

memperoleh calon-calon pegawai yangmemenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh 

suatu jabatan tertentu yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. Menurut T.Hani 

Handoko penarikan (recruitment) berkenaan dengan pencarian dan penarikan 

sejumlah karyawan potensial yang akan diseleksi untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan organisasi. Penarikan menyangkut usaha untuk memperoleh karyawan 

dalam jumlah yang tepat dengan kemampuankemampuan yang dibutuhkan untuk 

mengisi jabatan-jabatan yang tersedia. Sedangkan menurut Ambar, rekrutmen 

adalah proses mencari, menemukan dan menarik para pelamar untuk menjadi 

pegawai oleh organisasi tertentu. 
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1. Tujuan rekrutmen karyawan  

Menurut Sondang P. Siagian (2006: 105), Tujuan rekrutmen adalah 

mendapatkan sebanyak mungkin calon-calon pelamar sehingga organisasi 

akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pilihan-

pilihan terhadap calon-calon pekerja yang dianggap memenuhi standar 

kualifikasi. Menurut Faustino Cardoso Gomes (1991: 105), Tujuan 

rekrutmen adalah untuk mendapatkan persediaan sebanyak mungkin 

calon-calon pelamar sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan 

yang lebih besar untuk mrlakukan pilihan-pilihan terhadap calon-calon 

pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi. Moh Agus Tulus 

(1989: 60) mengemukaan tujuan rekrutmen adalah untuk memperoleh 

persediaan seluas mungkin dari calon pelamar sedemikian rupa sehingga 

organisasi akan mempunyai kesempatan untuk melakukan pilihan tenaga 

kerja bermutu yang diperlukan. 

2. Proses Rekrutmen karyawan 

Rekrutmen karyawan merupakan langkah yang digunakan untuk 

memperoleh karyawan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh 

perusahaan. Dalam perekrutan karyawan diperlukan proses agar 

perekrutan karyawan dapat tercapai seperti yang telah diharapkan 

sebelunya dan dapat berjalan dengan lancar. Proses perekrutan karyawan 

meliputi: langkah-langkah kegiatan rekrutmen karyawan, metode-metode 

rekrutmen karyawan dan sumber-sumber rekrutmen karyawan. 
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2.5 Penempatan  

Proses penempatan merupakan suatu proses yang menentukan dalam 

mendapatkan karyawan yang kompeten. Suatu perusahaan akan dengan mudah 

mencapai tujuan yang diharapkan apabila karyawan yang dimiliki oleh 

perusahaan tersebut ditempatkan pada bagian yang sesuai dengan keahliannya. 

Pengertian penempatan menurut beberapa ahli antara lain: Menurut Dewi 

Hanggraeni (2012: 79) “penempatan atau placementadalah proses penugasan atau 

penugasan kembali pekerja untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau menempati 

suatu posisi baru didalam perusahaan”.  

Sedangkan menurut B. Siswanto Sastrohadiryo yang dikutip oleh Suwatno 

(2003: 138) menyatakan “ penempatan pegawai adalah untuk menempatkan 

pegawai sebagai unsur pelaksana pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan 

kemampuan, kecakapan dan keahliannya”. Menurut Marihot T. E. Hariandja 

(2005: 156) “ penempatan merupakan proses penugasan/ pengisian jabatan atau 

penugasan kembali pegawai pada tugas/jabatan baru atau jabatan yang berbeda”. 

Sedangkan menurut Mathis & Jackson (2006: 262) “ penempatan adalah 

menempatkan posisi seseorang ke posisi pekerjaan yang tepat, seberapa baik 

seorang karyawan cocok dengan pekerjaannya akan mempengaruhi jumlah dan 

kualitas pekerjaan”. 

Prinsip dalam penempatan tenaga kerja, yaitu “The right man in the right 

place and the right man behind the right job (penempatan orang-orang yang tepat 

pada tempat yang tepat dan penempatan orang yang tepat untuk jabatan yang 

tepat)”. Hal ini dimaksudkan supaya penempatan tenaga kerja yang dilakukan 
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menjadi efektif dan pelaksanaan kerja dapat mencapai hasil yang diharapkan. 

Penempatan tenaga kerja yang tepat akan menghasilkan kemampuan 

melaksanakan tugas dengan baik, kreativitas, inisiatif yang tinggi, bertanggung 

jawab dan loyal terhadap pekerjaan. 

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penempatan merupakan proses menempatkan pegawai pada posisi yang sesuai 

dengan ketrampilan dan kemampuannya. 

1. Faktor-faktor yang Dipertimbangkan dalam Penempatan Karyawan 

Menurut Bambang Wahyudi yang dikutip Suwatno (2003: 129) dalam 

melakukan penempatan karyawan hendaknya mempertimbangkan faktor-

faktor sebagai berikut: 

a) Pendidikan 

Pendidikan yang harus dimiliki oleh seorang karyawan, pendidikan 

minimum yang disyaratkan meliputi: Pendidikan yang disyaratkan, 

Pendidikan alternatif, Pengetahuan kerja. 

Pengetahuan yang harus dimiliki oelh seorang karyawan dengan wajar 

yaitu pengetahuan kerja ini sebelum ditempatkan dan yang baru 

diperoleh pada waktu karyawan tersebut bekerja dalam pekerjaan 

tersebut. 

b) Keterampilan kerja 

Kecakapan atau keahlian untuk melakukan suatu pekerjaan yang harus 

diperoleh dalam praktek, ketrampilan kerja ini dapat dikelompokkan 

menjadi 3 (tiga) kaegori yaitu: 
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(1) Keterampilan mental, seperti menganalisa data, membuat 

keputusan dan lain-lain. 

(2) Keterampilan fisik, seperti membetulkan listrik, mekanik dan 

lain-lain. 

(3) Keterampilan sosial, seperti mempengarui orang lain, 

menawarkan barang atau jasa dan lain-lain. 

c) Pengalaman kerja  

Pengalaman seorang karyawan untuk melakukan pekerjaan tertentu. 

Pengalaman kerja dapat menjadi bahan pertimbangan untuk: 

(1) Pekerjaan yang harus ditempatkan 

(2) Lamanya melakukan pekerjaan 

(3) Dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor- faktor yang 

dipertimbangkan dalam penempatan karyawan adalah pendidikan, 

pengetahuan kerja, ketrampilan kerja dan pengalaman kerja agar 

mendapatkan karyawan yang bekerja sesuai dengan keahlian dan 

ketrampilan yang dimiliki. 

2. Prosedur Penempatan Karyawan 

Prosedur penempatan karyawan berkaitan erat dengan sistem dan proses 

yang digunakan. Berkaitan dengan sistem penempatan B. Siswanto 

Sastrohadiwiryo yang dikutip oleh Suwatno (2003: 130) menyatakan 

“harus terdapat maksud dan tujuan dalam merencanakan sistem 

penempatan karyawan”.Untuk mengetahui prosedur penempatan karyawan 

harus memenuhi persyaratan: 
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a) Harus ada wewenang untuk menempatkan personalia yang datang 

dari daftar personalia yang dikembangkan melalui analisis tenaga 

kerja. 

b) Harus mempunyai standar yang digunakan untuk membandingkan 

calon pekerjaan. 

c) Harus mempunyai pelamar pekerjaan yang akan diseleksi untuk 

ditempatkan. Apabila terjadi salah penempatan maka perlu 

diadakan suatu program penyesuaian kembali karyawan yang 

bersangkutan sesuai dengan keahlian yang dimiliki, yaitu dengan 

melakukan: 

a) Menempatkan kembali pada posisi yang lebih sesuai 

b) Menugaskan kembali dengan tugas-tugas yang sesuai 

dengan bakat dan kemampuan. 

Dapat disimpulkan bahwa prosedur penempatan karyawan adalah sebuah 

proses yang digunakan untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan 

kebutuhan atau yang diharapkan oleh perusahaan. Tujuan Penempatan Dalam 

suatu organisasi, setiap pekerjaan yang dilaksanakan pasti memiliki tujuan. Begitu 

juga dengan penempatan karyawan. Tujuan dari penempatan karyawa adalah agar 

karyawan lebih berdaya guna dalam melaksanakan pekerjaan yang yang diberikan 

serta untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan sebagai dasar kelancaran 

tugas.  
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Menurut B Siswanto Sastrohadiwiryo yang dikutup oleh Suwatno (2003: 

133) maksud diadakannya penempatan karyawan adalah untuk menempatkan 

karyawan sebagai unsur pelaksana pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan 

kriteria sebagai berikut: 

a. Kemampuan 

b. Kecakapan 

c. Keahlian 

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penempatan adalah untuk 

menempatkan pegawai sesuai dengan bidang keahliannya agar tujuan dari 

perusahaan tersebut dapat dengan mudah dicapai. 

2.6 Pandangan Islam Tentang Administrasi Kepegawaian 

Manusia hidup dimuka bumi dengan izin Allah SWT. Untuk dapat 

melangsungkan kehidupannya pun manusia sudah sewajarnya berusaha agar dapat 

menyambung hidup di bumi Allah. Suatu fitrah bagi manusia yang berkeinginan 

memenuhi segala kebutuhan-kebutuhannya. Dan untuk memenuhi kebutuhan itu 

sendiri tidak terlepas dari usaha dan bekerja. Dengan bekerja setiap individu dapat 

memenuhi hajat hidupnya, hajat hidup keluarganya, memberi pertolongan kepada 

kaumnya yang membutuhkan, berjalan dijalan Allah dan menegakan kalimah-

Nya, sesuai dengan firman Allah : 
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Artinya : Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam 

hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau 

memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka 

sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah 

(An-Nahl:71) 

 

Falsafah islam memandang tugas awal yang harus dilakukan seorang 

pemimpin adalah mencari dan menseleksi calon pegawai guna menempati pos-pos 

pekerjaan yang telah ditetapkan. Pemilihan karyawan merupakan aktivitas kunci 

untuk menentukan jalanya sebuah perusahaan. Maka, para pemimpin harus 

selektif dalam memilih calon pegawai, mereka adalah orang yang berkompeten 

dibidangnya, memiliki pengetahuan luas, rasa tanggung jawab dan dapat 

dipercaya (amanah). 

Merekrut dan menyeleksi calon karyawan merupakan persoalan yang 

krusial. Hal ini pernah diisyaratkan oleh Rosulullah SAW dalam hadis yang 

diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Rosulullah bersabda : 

Ketika menyia-nyiakan amanah, maka tunggulah kehancuran. Dikatakan, hai 

Rosulullah, apa yang membuatnya sia-sia? Rosulullah bersabda : “ketiak suatu 

perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah 

kehancuranya”. 

            Dari penjalasan diatas dapat ditarik pengertian bahwa islam sendiri 

memperbolehkan seseorang untuk merekrut kemudian mengontrak tenaga kerja 

atau buruh agar mereka bekerja untuk orang tersebut. 
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2.7 Penelitian Terdahulu 

1. Arum Mustika Wati Tahun 2014 dengan judul “ Pelaksanaan 

Administrasi Kepegawaian Pada Badan Kepegawaian Daerah 

(BKD) Daerah Istimewa Yogyakarta.” 

Hasil penelitian : disimpulkan bahwa pelaksanaan administrasi 

kepegawaian di BKD Daerah Istimewa Yogyakarta dimulai dari 

perencanaan, perekrutan,penempatan,pengawasan,pembinaan dan 

pemberhentian. Dan faktor positif yang mempengaruhi berasal dari 

sumber daya manusia, kerjasama pegawai dan sarana prsarana. 

Sementara faktor penghambat administrasi kepegwaian itu sendiri 

dimulai dari prasaraa yang belum cukup serta lamanya penyerahan 

hasil kerja pegawai dan tidaka adanya komunikasi yang baik antara 

pegawai sehingga perlu untuk memperbaiki prasarana yang ada di 

BKD Daerah Istimewa Yogyakarta. 

2. Masriah tahun 2015 dengan judul “ANALISIS PELAKSANAAN 

REKRUTMEN, SELEKSI DAN PENEMPATAN TENAGA 

KERJA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI KJKS 

DAMAR SEMARANG” 

Hasil penelitian : disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan 

rekruitmen, seleksi dan penempatan pegawai di KJKS Damar Semarang tidak 

hanya memperhatikan aspek kemampuan tetapi juga memperhatikan aspek 

spiritual ( ketuhanan). Dalam melakukan rekrutmen tenaga kerja, KJKS DAMAR 

Semarang bersikap tidak membeda-bedakan dan memperlakukan secara adil/sama 
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kepada setiap pelamar. Dalam pelaksanaan rekrutmen, seleksi dan penempatan 

tenaga kerja yang dilakukan oleh KJKS DAMAR Semarang belum sepenuhnya 

sesuai dengan pelaksanaan rekrutmen, seleksi dan penempatan tenaga kerja dalam 

perspektif ekonomi Islam. Hal ini dapat dibuktikan bahwa KJKS DAMAR 

Semarang belum sepenuhnya menggunakan kriteria keIslaman yang terdapat 

dalam al-Qur’an dan al-Hadits. 

2.8 Defenisi Konsep 

Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa data guna mendapatkan 

pengertian serta permasalahan yang jelas, maka diperlukannya sebuah defenisi 

konsep. 

1. Administrasi adalah “keseluruhan proses kerjasama antara dua 

orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas 

tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

2. Pegawaian adalah karyawan merupakan orang yang bekerja 

pada suatu lembaga (kantor, perusahaan) dengan mendapat gaji 

(upah). 

3. Administrasi Kepegawaian adalah merupakan cabang ilmu 

administrasi yang paling menentukan bagi kehidupan suatu 

organisasi. 

4. Rekruitmen adalah penarikan atau rekrutmen adalah usaha 

mencari dan mempengaruhi tenaga kerja, agar mau melamar 

lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. 
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5. Penempatan adalah untuk menempatkan pegawai sebagai unsur 

pelaksana pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan 

kemampuan, kecakapan dan keahliannya. 

2.9 Konsep Operasional 

Konsep operasional dalam penelitian digunakan untuk menggambarkan 

secara tepat tentang masalah atau fenomena yang hendak diteliti. Bahwa konsep 

haruslah juga memenuhi syarat, salah satunya adalah harus diterjemahkan ke hal 

yang lebih konkrit atau mudah dipahami, karena semakin abstrak rumusan konsep 

akan semakin sulit pula memahami maknanya dalam realitas (Suyanto, 2005:50).  

Konsep operasional adalah suatu penelitian yang memberitahukan 

bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga memulai pengukuran ini dapat 

diketahui indikator-indikator apa saja yang sebagai pendukung untuk analisis dari 

variabel tersebut. 

 

Tabel 2.1 Konsep Operasional 

Variabel / Referensi Indikator Sub Indikator 
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Kepegawaian 

 

 

 

1. Rekruitmen  

 

 

 

 

2. Penempatan  

 

 

(meliputi langkah-

langkah rekruitme, 

metode rekruitmen dan 

sumber rekruitmen). 

 

a. Pendidikan 

b. Kemampuan  

c. Pengalaman kerja 

Sumber : Suwatno (2003) Azaz Manajemen Sumber Daya Manusia 
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2.10 Kerangka Berpikir 

Pelaksanaan administrasi kepegawaian merupakan suatu kegiatan  yang 

sengaja dilakukan secara terprogram. Namun dari pelaksanaan  administrasi 

tersebut sering muncul hambatan-hambatan. Salah satu  hambatan yang ditemui 

adalah masih adanya karyawan yang bekerja tidak  sesuai dengan bidangnya. 

Karyawan yang memiliki keahlian dibidangnya  akan lebih mudah dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang diberikan namun  sebaliknya jika karyawan tidak 

memiliki keahlian dibidangnya maka  pekerjaan yang dilakukan akan memakan 

waktu lebih lama dan hasilnya  juga kurang memuaskan. Dalam hal ini 

pelaksanaan administrasi  kepegawaian  harus benar-benar merencanakan setiap 

pelaksanaan kegiatan. 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Sumber : Modifikasi Peneliti 
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