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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

  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.  

4.2 Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan metode yang 

menggambarkan atau menguraikan keadaan yang berhubungan dengan 

data-data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari beberapa 
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peristiwa yang sulit diukur dengan angka.(Sugiyono,2009:65)  Berikut 

ini adalah langkah yang diterapkan: 

A. Peneliti mewawancarai atasan dan karyawan di PT Videca 

Interindo Utama. 

B. Peneliti ingin melihat perubahan Job Description dan Job 

Specification akibat adanya teknologi yang baru 

C. Job Description dan Job Specification 

Job Description yang lama 

Susunan pengurus PT Videca Interindo Utama 

Komisaris.                 : Andi Hendro Sulistio 

Direktur Utama         : David Christian Sulistio 

Direktur.                    : Debby Christina Sulistio 

Direktur.                    : Danica Maudy Christina Sulistio 

 

Job Discription dan tanggung jawab direksi dibantu staf2 sbb: 

Dirut. Bertanggung jawab atas   

A.produksi 

1.perencanaan production cost 

-borong upah.                            : Danang 

-material.                                    :  Danang 

-sub cont:                                       :  Danang 

2.Cost production Control 

3.schedule produksi/schedule delivery.        : Danang 

4.control perubahan spect.                            : Danang              

5.Quality control 

 

Dua Direktur  bertanggung jawab untuk semua proyek atas: 

B.Marketing 

1.Order,tersedianya pek. Bagi produksi 

2.Adm. Tender perhitungan ,                         : Lusi/Nadia 

3.Pelaksanaan di lapangan.                            : Wawan/Lusi 
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4. Proses adm.Tagihan.                                 : Nadia/Lusi 

 

.Management Jakarta bertanggung jawab: 

 

 B2-pengurusan dokumen Tender.                 : Lusi 

      -penyiapan keleng.dokTender,                 : Nadia/Lusi 

      -bank garansi,surat penawaran,beserta   

      kelengkapan,izin2 dlsb.                            : Lusi/Nadia 

     -kontrak.                                                     : Lusi 

     -gambar Kerja.                                           :  Lusi 

 B3. Pelaksanaan di proyek  

     -negosiasi spect.                                          : Lusi 

     -pencarian material.                  : Lusi/Danang/Nadia 

     -kontrol instalasi di proyek.               : Wawan /Lusi 

     -pengaturan unloading di lapangan.            : Wawan 

     -Dokument Tagihan.                                    : Nadia  

     -pengurusan dokumen pendukung tagihan  : Lusi 

     -pengurusan percepatan tagihan.                  : Lusi 

Management semarang  

        Marketing /tender 

-ber-sama2 pelaksanaaanya dng management Jakarta sesuai kebutuhan dan 

domisili surat2 yg diperlukan untuk B1 -B2 dan membantu management 

jakarta B3 

C. Keuangan 

1.Control penawaran.                                         : Nadia 

2.Cost control.                                                    : Nadia 

3.control harga borong dan pemb.                      : Nadia 

4.pengaturan keuangan/cash flow.                      : Nadia 

5.penjadwalan hutang supl.                                 : Nadia 

6.Control jadwal pengiriman.                             : Danang        

7.Final inspect 
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8.control costing di accounting.                        : Nadia 

7.control budget project dan cost projection.    : Nadia 

 

B4. Penagihan  

    -dokument penagihan.                                 Nadia 

    -control proses penagihan/keuangan.          Nadia 

 

Rev:22 feb 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

26 

 

 Job Description Baru 

Indikator Pertanyaan 
Direktur 

Utama 

Kepala 

Produksi 

Kepala 

Finishing 

A.Identifikasi 

Jabatan. 

1.Jabatan 

apa yang 

anda 

pegang di 

perusahaan? 

1.Sebagai 

Direktur 

Utama. 

1. Sebagai 

kepala 

produksi. 

1.Sebagai 

kepala 

finishing. 

B. Tanggung 

jawab dan 

Tugas. 

2.Tugas dan 

tanggung 

jawab apa 

yang anda 

kerjakan? 

2.Melakukan 

kontrol, 

koordinasi, 

dan instalasi 

penjualan. 

2.Menghitung 

kebutuhan 

material, 

melakukan 

proses 

produksi 

sampai 

barang siap 

untuk di 

finishing. 

2.Menghitung 

kebutuhan 

finishing 

untuk proyek, 

touch up 

finishing di 

lokasi setelah 

instalasi jika 

terjadi cacat 

pada waktu 

pengiriman di 

lokasi. 
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C. Standar 

wewenang 

dan 

pekerjaan. 

3.Apa 

wewenang 

anda di 

pekerjaan 

anda 

sekarang? 

3.Mengambil 

keputusan 

apabila ada 

barang cacat. 

3. Membuat 

barang seperti 

yang 

diinginkan 

pelanggan. 

3.Menjaga 

proses 

finishing agar 

tetap sesuai 

kualitas yang 

diinginkan. 

D. Syarat 

kerja yang 

harus 

diuraikan 

secara jelas. 

4.Syarat 

apa yang 

harus 

dipenuhi 
untuk dapat 

bekerja di 

perusahaan 

anda? 

4. Memiliki 

pengalaman 

di bidang 

mebel selama 

3- 5 tahun. 

4. Memiliki 

pengalaman 

di bidang 

mebel selama 

3-5 tahun. 

4. Memiliki 

pengalaman 

di bidang 

mebel selama 

3-5 tahun.  

E. Ringkasan 

pekerjaan 

dan jabatan. 

5.Apa saja 

yang anda 

lakukan di 

perusahaan 

tersebut? 

5.Mengambil 

keputusan 

saat bertemu 

pelanggan, 

memonitor 

arus masuk 

keuangan.  

5.Memonitor 

proses 

produksi. 

5.Memonitor 

proses 

finishing. 

F. Darimana 

karyawan 

akan  

dipromosikan 

ke jabatan 

apa 

6. Syarat 

yang harus 

anda penuhi 

supaya bisa 

naik 

jabatan? 

6.Pengalaman 

di bidang 

mebel 3 - 5 

tahun dan 

pernah 

menjabat 

sebagai 

kepala 

produksi dan 

kepala 

finishing. 

6. Minimal 

harus lulus 

sekolah 

teknik 

menengah.  

6. Minimal 

harus lulus 

sekolah 

teknik 

menengah.  
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Job Specification 

Indikator Pertanyaan 
Direktur 

Utama 

Kepala 

Produksi 

Kepala 

Finishing 

A.Pendidikan. 

1.Pendidikan 

yang harus 

ditempuh 

supaya bisa 

mendapat 

jabatan di 

perusahaan 

anda? 

1. S 1 

Manajemen  

dan Pernah 

menjabat 

sebagai 

kepala 

produksi 

dan kepala 

finishing. 

1.Memiliki 

pendidikan 

minimal 

sekolah 

teknik 

menengah. 

1. Memiliki 

pendidikan 

minimal 

sekolah teknik 

menengah. 

B.Pengetahuan. 

2.pengalaman 

apa yang 

harus dimiliki 

untuk bisa 

masuk ke 

perusahaan 

anda? 

2. Punya 

pengalaman 

di bidang 

mebel 

selama 3-5 

tahun. 

2.Punya 

pengalaman 

di bidang 

mebel 

selama 3-5 

tahun. 

2. Punya 

pengalaman di 

bidang mebel 

selama 3 - 5 

tahun. 

C.Kemampuan. 

3. Apa yang 

harus bisa 

dilakukan 

saat bertemu 

dengan 

pelanggan? 

3. Dapat 

mengambil 

keputusan 

saat 

bertemu 

pelanggan.  

3.Dapat 

memperbaiki 

kecacatan 

dalam waktu 

singkat serta 

efiisien. 

3. Dapat 

menyelesaikan 

bagian 

finishing tepat 

waktu dan 

memperbaiki 

kecacatan 

dengan cepat.  
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Job Description Lama Job Description Baru 

1.  Identifikasi jabatan belum 

dijelaskan secara detail. 

1. Identifikasi jabatan sudah dijelaskan 

lebih detail. 

2. Tanggung jawab dan tugas belum 

dijelaskan. 

2.Tanggung jawab dan tugas sudah 

dijelaskan. 

3. Standar wewenang belum dijelaskan. 3. Standar wewenang sudah dijelaskan. 

4. Syarat kerja yang harus diuraikan 

belum dijelaskan secara detail. 

4. Syarat kerja yang harus diuraikan 

sudah dijelaskan secara detail. 

5. Ringkasan pekerjaan dan jabatan 

belum diuraikan secara detail. 

5. Ringkasan pekerjaan dan jabatan 

sudah diuraikan secara detail. 

6. Darimana karyawan akan 

dipromosikan tidak jelas. 

6. Darimana karyawan akan 

dipromosikan sudah diperjelas. 

 

Job Specification Lama Job Specification baru 

1.Pendidikan yang harus ditempuh 

belum dijelaskan secara detail. 

1.Pendidikan yang harus ditempuh 

sudah dijelaskan lebih detail. 

2.Pengetahuan yang harus dimiliki 

belum dipaparkan dengan jelas. 

2. Pengetahuan yang harus dimiliki 

sudah dipaparkan dengan jelas 

3.Kemampuan yang harus dimiliki 

belum dijelaskan dengan detail. 

3. Kemampuan yang harus dimiliki 

sudah dijelaskan dengan detail.  
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   Analisis Pekerjaan  

   Direktur Utama 

        Nama: David Christian Sulistyo 

Unit: 

Job Description: 

A. Mengambil keputusan sebagai Direktur Utama. 

B. Mengambil keputusan saat bertemu Client. 

C. Mengambil keputusan apabila ada barang cacat. 

D. memiliki pengalaman di bidang mebel selama 3- 5 tahun. 

E. Mengambil keputusan saat bertemu Client, memonitor arus masuk  

keuangan.  

F. Pengalaman di bidang mebel 5 tahun dan pernah menjabat sebagai kepala     

produksi dan kepala finishing.  

Job Specification: 

    A. S 1 Manajemen  dan Pernah menjabat sebagai kepala produksi dan kepala     

 finishing. 

    B. Punya pengalaman di bidang mebel selama 3-5 tahun. 

    C. Dapat mengambil keputusan saat bertemu client. 
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   Kepala Produksi 

Nama : Sugiarto 

Unit: 

Job Description: 

F. minimal harus lulus sekolah teknik menengah dahulu.  

Job Specification: 

1.Memiliki pendidikan minimal sekolah teknik menengah. 

2.Punya pengalaman di bidang mebel selama 3-5 tahun. 

3.Dapat memperbaiki kecacatan dalam waktu singkat serta efiisien. 

A.Mengambil keputusan sebagai kepala produksi. 

B.Memonitor proses produksi dan mengambil keputusan apabila terjadi 

kecacatan. 

C. Membuat barang seperti yang diinginkan client. 

D. Memiliki pengalaman di bidang mebel selama 3-5 tahun. 

E.Memonitor proses produksi. 
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    Kepala Finishing 

Nama: Soni Muchson 

Unit:  

Job Description: 

   F. minimal harus lulus sekolah teknik menengah dahulu. 

Job Specification: 

A. Memiliki pendidikan minimal sekolah teknik menengah. 

B. Punya pengalaman di bidang mebel selama 3 - 5 tahun. 

C. Dapat menyelesaikan bagian finishing tepat waktu dan memperbaiki kecacatan  

dengan cepat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Mengambil keputusan sebagai kepala finishing. 

B.Memonitor proses finishing dan mengambil keputusan apabila terjadi 

kecacatan. 

C.Menjaga proses finishing agar tetap sesuai kualitas yang diinginkan. 

D. Memiliki pengalaman di bidang mebel selama 3-5 tahun.  

E.Memonitor proses finishing. 


