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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di dalam sebuah perusahaan dalam skala besar maupun kecil pasti memiliki 

perbandingan dan tolak ukur atas keberhasilannya. Tidak bisa di hindarkan bahwa 

suatu organisasi bisnis tidak bisa lepas dari sumber daya manusia atau SDM 

didalamnya. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat mempengaruhi kinerja 

dan keberhasilan untuk mencapai tujuan perusahaan, karena alasan itulah perusahaan 

dapat dikatakan berhasil jika memiliki orang-orang berkompeten  dan berkualitas 

yang berada di dalamnya. 

Pada umumnya sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan yang di harapkan 

terdapat peraturan yang terdokumentasi dan di sepakati agar pengelolaan sumber 

daya manusianya menjadi jelas yaitu biasa di kenal dengan manajemen sumber daya 

manusia (MSDM). Dari situlah Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dapat 

memberi kontribusi membantu perusahaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Terdapat beberapa metode manajemen sumber daya manusia (MSDM) yang dapat 

membantu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan serta mengelola sumber 

daya manusia secara efektif  salah satunya dengan Analisis Jabatan. 

Menurut Robbins dan Coulter (2009, 269) analisis jabatan yaitu penilaian yang 

merinci sebuah pekerjaan dan perilaku yang diperlukan dalam pengerjaannya. Hal 

tersebut untuk memudahkan perusahaan mengoptimalkan dan menempatkan 

karyawan setiap lini yang sudah terbagi. Sedangkan Mondy (2008, 95) analisis 

jabatan adalah proses sistematis untuk menentukan keterampilan-keterampilan, tugas-

tugas, dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu pekerjaan dalam 

suatu organisasi. Hal ini penting karena dapat memposisikan SDM dengan tepat yaitu 

sesuai dengan spesifikasi yang di miliki. 
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Analisis Jabatan sangat dibutuhkan perusahaan atau organisasi untuk mengatur 

dan  memenuhi kebutuhan SDMnya dimasa datang,menurut Robbins dan Coulter 

(2009, 289) karena tinjauan pekerjaan yang realistis sangat penting yaitu memberikan 

pelamar suatu ekspektasi yang riil tentang pekerjaan yang akan di geluti. Hal ini pada 

gilirannya akan menambah kepuasan kerja dan menurunkan perputaran karyawan di 

massa yang akan datang. 

Pada dasarnya menurut Mondy (2008, 96-97) analisis jabatan terbagi dua elemen 

yang dapat membantu perusahaan atau organisasi didalam memecahkan masalah 

ketidakjelasan pekerjaan dan tanggung jawab karyawanyaitu job description 

(deskripsi pekerjaan) dan job specificationatau (spesifikasi pekerjaan). Dari dua 

komponen tersebut menghasilkan perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, 

seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian kerja, kompensasi, keselamatan dan 

kesehatan, hubungan kekaryawanan dan tenagakerjaan, pertimbangan hukum, dan 

analisis pekerjaan untuk tim.  

Sebagian besar perusahaan besar telah menerapkan analisis jabatan tersebut, 

tetapi tak jarang perusahaan kecil atau menengah pun juga menggunakan analisis 

jabatan untuk mendongkrak kinerja karyawan dan merealisasikan tujuannya. Salah 

satunya perusahaan toko bangunan Murah Rejeki yang juga menerapkan. Hasilnya 

jika dilihat kinerja karyawan sangat teratur dan tertata karena di situ terdapat aturan-

aturan, jenis pekerjaan dan siapa yang mengerjakannya juga sangat jelas. Di sini 

peneliti ingin mencoba membantu membuatkan desain analisis jabatan untuk toko 

bagunan Bagas yang berada dekat dengan tempat tinggal peneliti yang berlokasinya 

di Semarang Barat. 

Dari hasil wawancara tgl 28 Agustus 2016 dengan  pemilik Bapak Solikin Suwadi 

dan salah satu karyawan yang bekerja di Toko Bangunan Bagas di Semarang Barat. 

Mengahasilkan beberapa informasi seperti visi yang di pegang perusahaan tersebut 

yaitu menanamkan jiwa ramah, jujur, dan loyal dalam melayani kosumen. Sedangkan 

mimpi yang ingin di capai beberapa tahun kedepan adalah menjadikan perusahaan 
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toko bangunan BAGAS menjadi pilihan satu-satunya masyarakat di Semarang Barat. 

Untuk berdirinya toko bangunan tersebut cukup lama dari pertama merintis pada 

tahun 1995. Dari selama berdirinya hingga saat ini terdapat beberapa karyawan 

berjumlah 14 orang yang bekerja sebagai sopir, kenek, melayani pembeli, dan 

serabutan. Untuk permasalahan yang dihadapi yaitu pimpinan kesulitan dalam 

mengatasi beberapa pekerjaan hal ini dikarenakan masih bingungnya apa saja yang 

harus di kerjakan oleh karyawan. Contohnya karyawan baru mau melakukan sesuatu 

jika disuruh, jam kerja belum teratur dari mulai jm 07.30 tetapi ada karyawan 

masuknya pukul 08.00, dan pelaporan hasil kerja belum optimal. Setelah di 

konfirmasi kepada karyawan yang bersangkutan mengenai permasalahan yang di 

hadapi pimpinan dikarenakan karyawan belum paham betul prosedur dan pekerjaan 

apa saja yang harus dilakukan dan dia takut jika pekerjaan yang lakukan nantinya 

salah. 

Untuk itulah peran analisi jabatan sangat di butuhkan salah satunya sebagai 

deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan seperti mengidentifikasi jabatan terlebih 

dahulu, merinci bagaimana tugas dan kewajiban-kewajiban si pemegang jabatanhal 

ini akan membuat tanggung jawab yang dimiliki setiap divisi menjadi sistematis, 

meminimalisir ketidakjelasan suatu pekerjaan dan perusahaan akan lebih mudah 

dalam mengontrol setiap karyawannya. Dari  informasi seperti hasil wawancara dan 

manfaat adanya analisis jawaban di atas, peneliti ingin memberi perusahaan toko 

bangunan bagas sebuah referensi atau jawaban atas permasalahan yang dihadapi, 

yaitu sebuah judul penelitian yaitu “ANALISIS JABATAN TOKO BANGUNAN 

“BAGAS” DARI SEMARANG BARAT “ 

 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada sebelumnya, maka peneliti merumuskan sebuah 

masalah penelitian yaitu : 
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- Bagaimanakahdesain Job Description (deskrisi pekerjaan) dan Job 

Spesification(spesifikasi pekerjaan) pada Toko Bangunan Bagas di Semarang 

Barat. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan 

Job Description (deskripsi Pekerjaan) dan Job Spesification (Spesifikasi 

Pekerjaan) pada Toko Bangunan Bagas sehingga pekerjaan lebih tertata dan 

sistematis, kinerja pemimpin menjadi lebih ringan, dan menjawab ketidakjelasan 

karyawan dalam sebuah pekerjaan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat yaitu: 

a) Manfaat untuk Perusahaan 

Hasil dari penelitian diharapkan memberi manfaat bagi perusahaan atau toko 

bangunan “BAGAS” secara menyeluruh. Salah satunya sebagai acuan dan 

tolak ukur yang jelas bagi pemegang jawaban tentang bagaimana kewajiban, 

tanggung jawab, wewenang, dan hak yang diberikan perusahaan. 

b) Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan mahasiswa atau pelajar mendapat informasi dan 

ilmu Manajemen tentang pentingnya sebuah analisis jabatan dalam sebuah 

perusahaan toko bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 


