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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam sebuah organisasi, sumber daya manusia merupakan 

indikator yang sangat penting karena tanpa adanya sumber daya manusia 

maka aktivitas pada sebuah organisasi tidak akan berjalan dengan baik. 

Walaupun pada zaman sekarang sudah banyak organisasi yang menggunakan 

teknologi yang canggih, namun jika tidak ada manusia di dalamnya maka 

teknologi tersebut juga tidak akan bisa beroperasi dengan maksimal. Jika 

pada jaman dahulu sumber daya manusia dianggap sebagai beban oleh 

organisasi, namun pada jaman sekarang sumber daya manusia dianggap 

sebagai aset utama organisasi. Karena sumber daya manusia yang menjadi 

perencana dan pelaku aktif setiap aktivitas organisasi (Hasibuan, 2016:10). 

Dalam sebuah organisasi pasti memiliki visi dan misi, untuk 

mencapai hal tersebut maka diperlukan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas tidak dapat 

diperoleh melalui cara yang instan, tetapi harus dengan melakukan 

perencanaan pada sumber daya manusia guna menjamin tersedianya tenaga 

kerja yang tepat untuk menduduki berbagai posisi, jabatan, dan pekerjaan 

yang tepat pada waktu yang tepat (Sutrisno 2010:33). Semua itu dalam 

rangka mencapai tujuan dan berbagai sasaran yang telah dan akan ditetapkan. 

Dengan kata lain bahwa sebelum melakukan penarikan karyawan, organisasi 

harus menentukan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan yang sesuai 

dengan kebutuhan organisasi dan berapa banyak orang yang harus menempati 

posisi jabatan tersebut. 

Terkait dengan hal tersebut maka penting untuk organisasi 

memiliki deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan secara tertulis, karena 

ketika sebuah organisasi memiliki deskripsi pekerjaan, maka akan 

memberikan ketegasan dan standar tugas yang harus dicapai oleh seorang 
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pejabat yang memegang jabatan tersebut (Hasibuan 2016:33). Deskripsi 

pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan juga sebagai pedoman organisasi dalam 

melakukan seleksi pada calon karyawannya. Proses desain deskripsi 

pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan yang baik akan memberikan manfaat bagi 

organisasi dalam mencapai tujuannya, karyawan akan secara jelas mengetahui 

tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakannya, sehingga karyawan akan 

lebih fokus dalam melakukan tugasnya dan tidak perlu melakukan apa yang 

bukan menjadi tugasnya. Selain itu keunggulan sebuah organisasi ketika 

memiliki deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan yaitu akan 

memudahkan organisasi dalam perekrutan dan seleksi karyawan, program 

pelatihan karyawan, pemberian kompensasi dan menilai kinerja karyawan 

karena deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan merupakan dasar atau 

pedoman sebuah organisasi dalam melakukan aktivitas sumber daya manusia 

(Dessler, 2015;120). 

Tanpa adanya deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan akan 

mengakibatkan adanya konflik antara karyawan dengan pimpinan, karena 

akan ada perbedaan persepsi akibat tidak adanya bukti tertulis mengenai 

deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan Perbedaan persepsi dapat timbul 

dari ketidaksesuaian antara harapan dengan apa yang sebenarnya terjadi, 

maka dari itu dengan adanya bukti tertulis akan membuat setiap orang 

memiliki persepsi yang sama terkait apa yang seharusnya dilakukan dan 

persyaratan apa yang dibutuhkan. 

Penelitian ini akan dilakukan di Cafe Coco De’Luna yang 

beralamat di Dr. Sutomo 1 Purwodadi. Cafe Coco De’Luna sudah berdiri 

selama 4 tahun dengan jumlah karyawan saat ini yaitu ada 13 karyawan 

dengan 6 jabatan. Alasan peneliti melakukan penelitian di Cafe Coco 

De’Luna karena berdasarkan wawancara pada tanggal 27 Oktober 2018 yang 

dilakukan dengan Ibu Henny Pattinama selaku pimpinan, mengatakan bahwa 

selama ini perusahaan belum memiliki deskripsi pekerjaan secara tertulis bagi 

karyawan, memang ketika karyawan masuk ada sebuah pembicaraan 

mengenai apa saja pekerjaan yang harus dilakukan. Namun seringkali terjadi 
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perbedaan persepsi yaitu antara apa yang diharapkan pimpinan tidak sama 

dengan apa yang harusnya karyawan lakukan yang mana menyebabkan 

seringkali terjadi konflik antara pimpinan dengan karyawan, dan membuat 

pimpinan harus mengingatkan lagi apa yang harus dikerjakkan oleh karyawan 

tersebut.   

Jadi berdasarkan wawancara dengan pimpinan, pimpinan sering 

kali mengeluh karena adanya ketidak cocokan dengan karyawan mengenai 

apa yang harus karyawan lakukan dalam pekerjaanya; dan ketika pimpinan 

ingin menegur karyawan, pimpinan mengalami kesulitan karena karyawan 

merasa bahwa itu bukan pekerjaannya dan ketika ingin membuktikkan bahwa 

itu bukan pekerjaanya, karyawan tidak mampu untuk membuktikkannya 

karena tidak ada bukti tertulis mengenai deskripsi pekerjaan.  

Pimpinan juga sempat berpersepsi bahwa mungkin kesalahannya 

selama ini karena ketika memilih karyawan tidak berdasarkan dengan 

pengalaman kerja dan keterampilan kerja, tetapi itu pun juga ragu-ragu karena 

di awal tidak disampaikan mengenai deskripsi pekerjaan dan spesifikasi 

pekerjaan pada karyawan. Berdasarkan wawancara, selama ini ketika 

melakukan seleksi pimpinan hanya menetapkan syarat minimal umur 17 

tahun dan berpenampilan menarik saja, itu pun hanya berdasarkan apa yang 

dipersepsikan oleh pimpinan yang mana tidak ada dasarnya. Jadi ada 

kemungkinan bahwa kesalahan selama ini karena tidak adanya dokumen 

tertulis sehingga membuat jalannya seleksi tidak baik, kesulitan dalam 

menegur karyawan, dan kesulitan dalam memecat karyawannya. 

Pada penelitian-penelitian sebelumnya mengenai deskripsi 

pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan, metode yang digunakan hanya 

menggunakan wawancara dan kuesioner yang mana hasilnya standar sesuai 

dengan yang ada yaitu seperti tugas, tanggung jawab dan sebagainya yang 

mana tidak merepresentasikan dari visi dan misi. Maka penelitian ini menjadi 

suatu kelebihan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, karena 

penelitian ini menggunakan faktor dan sub faktor yang diturunkan dari visi 

misi perusahaan untuk membuat deskripsi pekerjaan dan spesifikasi 
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pekerjaan, lalu faktor dan sub faktor tersebut dihitung bobotnya untuk dicari 

apakah hasilnya konsisten. Dengan hasil yang konsisten, diharapkan deskripsi 

pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan dapat digunakan untuk jangka panjang. 

Metode yang digunakan untuk menghitung bobot yaitu menggunakan metode 

Analytical Hierarchy Process (AHP). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan memberikan 

usulan mengenai deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan untuk Cafe 

Coco De’Luna  dengan judul “Desain Deskripsi Pekerjaan dan Spesifikasi 

Pekerjaan di Cafe Coco De’Luna Purwodadi dengan Metode Analytical 

Hierarchy Process (AHP)”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 

  Berlatar belakang dari masalah tersebut maka, peneliti membuat 

rumusan masalah yaitu, bagaimana usulan desain deskripsi pekerjaan dan 

spesifikasi pekerjaan di Cafe Coco De’Luna Purwodadi dengan metode 

Analytical Hierarchy Process? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengusulkan desain deskripsi 

pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan di Cafe Coco De’Luna Purwodadi dengan 

metode Analytical Hierarchy Process. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, bagi : 

1. Bagi Akademisi 

Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi untuk peneliti lain 

yang hendak meneliti mengenai topik-topik yang terkait. 

2. Bagi Perusahaan 

Melalui penelitian ini perusahaan akan memiliki desain deskripsi 

pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan secara tertulis, sehingga bisa menjadi 

dasar atau pedoman perusahaan dalam melakukan aktivitas SDM. 


