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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. LATAR BELAKANG 

  Pada zaman globalisasi ini, banyak perusahaan menciptakan 

persaingan untuk menjadi yang paling unggul. Seiring dengan 

berkembangnya jaman, keinginan tersebut sulit untuk dicapai karena 

adanya keterbatasan kemampuan oleh suatu perusahaan. Salah satu 

kendalanya adalah karena tercipta teknologi yang semakin modern dan 

perusahaan- perusahaan tidak dapat menerapkan teknologi tersebut pada 

perusahaan mereka.  

  Para individu yang berurusan dengan teknologi menghadapi 

tantangan, mulai dari peralatan yang berubah hingga peraturan pemerintah 

yang ada dan revolusi teknologi. Tidak boleh dilupakan juga bahwa 

tenaga , waktu dan kemampuan seorang manusia dapat dimanfaatkan dan 

dikembangkan secara optimal bagi kepentingan suatu perusahaan, 

maupun bagi individu tersebut. Selain perubahan teknologi dibutuhkan 

yang namanya analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah perangkat 

dasar manajemen sumber daya manusia.  

  Dengan analisis pekerjaan, tugas – tugas yang diperlukan untuk 

menjalankan suatu pekerjaan dapat diketahui(Mondy,2008). Secara 

tradisional, analisis pekerjaan merupakan teknik sumber daya manusia 

yang mendasar dan menyeluruh serta merupakan titik awal bagi aktivitas 

– aktivitas sumber daya manusia lainnya(Mondy, 2008). Dalam 

lingkungan yang mudah berubah dengan cepat, kebutuhan akan sistem 

analisis pekerjaan yang baik sangat penting. 

 Analisis pekerjaan memberikan ringkasan mengenai kewajiban dan 

tanggung jawab suatu pekerjaan, hubungannya dengan pekerjaan lainnya 

pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan, dan lingkungan kerja 

dimana pekerjaan tersebut dijalankan. Analisa pekerjaan dilaksanakan 

akibat perubahan signifikan dari teknologi yang baru. Karena dengan 
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adanya teknologi yang lama menyebabkan kebakaran - kebakaran kecil 

yang tidak perlu.   

 Informasi analisis pekerjaan digunakan untuk mempersiapkan 

deskripsi pekerjaan maupun spesifikasi pekerjaan. Oleh karena itu 

penulis menganalisa pekerjaan di PT Videca Interindo Utama. PT Videca 

Interindo Utama adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 

design interior selama 1 tahun. Sebelum PT Videca Interindo Utama 

berdiri sebenarnya Bapak David Christian Sulistyo bergerak di bidang 

pupuk namun sekarang berpindah haluan ke bidang Design Interior, 

karena meneruskan jejak adiknya. Beliau bersama tim dapat membuat 

apapun yang persis seperti klien minta. Perusahaan mereka bekerja 

bersama dengan arsitek dan desainer, memenuhi mimpi klien dengan 

memiliki perabotan rumah yang indah  menggunakan kayu lapis, veneer, 

dan kayu indonesia yang solid seperti kayu jati dan merbau, meja dan 

produk kayu lainnya.  

 Dengan bekerja bersama pemilik, kontraktor, desainer dan arsitek 

untuk membuat sesuai dengan permintaan klien di bagian perumahan dan 

perkantoran. Lokasi pembuatan perabotan tempat tinggal PT Videca 

Interindo Utama berada di Jl.Dawung Rt 01 Rw 03 kelurahan Kedung 

Pane, kecamatan Mijen. Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Mereka 

membuat produk interior seperti kasur, ruang ganti pakaian, dipan, wall 

panel, perabotan dapur, kursi, sofa, tempat makan, dll. Masalah yang 

sering timbul adalah sering terjadi kebakaran karena karyawan yang 

merokok saat melakukan pemotongan kayu karena serbuk kayu mudah 

sekali terbakar.  

 Sebagai direktur utama beliau ingin karyawannya mengikuti 

perubahan teknologi yang minim menciptakan kebakaran sehingga 

karyawan yang lama maupun baru dapat mengikuti teknologi perusahaan 

yang semakin maju dan berkembang.  

 Untuk itu peneliti tertarik untuk menganalisa analisis pekerjaan di 

PT Videca Interindo Utama, terutama job description dan job 
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specification setelah terjadi perubahan teknologi di PT Videca Interindo 

Utama.  

Maka peneliti memilih judul “Analisis Pekerjaan di PT Videca 

Interindo Utama” 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana analisis pekerjaan 

di PT Videca Interindo Utama setelah terjadi perubahan teknologi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan peneliti adalah menghasilkan analisis pekerjaan setelah 

terjadi perubahan teknologi di PT Videca Interindo Utama. 

1.4 Manfaat Penelitian  

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

a. Manfaat Akademis 

Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menganalisa 

pekerjaan untuk penulis. 

b. Manfaat Praktis 

 Untuk kepala produksi dan kepala finishing di PT Videca Interindo 

Utama dapat lebih mengenal karyawannya melalui analisis pekerjaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


