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A. Latar Belakang Masalah 

 

Pada hakekatnya organisasi didirikan adalah sebagai alat untuk mencapai 

tujuan tertentu dan dalam pencapaian tujuan tersebut, perusahaan berusaha untuk 

dapat mengerahkan seluruh sumber daya yang dimilikinya. Secara umum sumber 

daya yang terdapat dalam suatu organisasi dapat dibagi menjadi dua golongan, 

yakni sumber daya manusia (human resources) dan sumber daya non manusia 

(non human resources). Dimana yang termasuk dalam kelompok sumber daya 

manusia ini adalah semua orang yang melakukan aktivitas dalam organisasi 

tersebut, sedangkan yang termasuk dalam kelompok sumber daya non manusia 

antara lain: modal, mesin, teknologi dan bahan-bahan (material).  

Dari keseluruhan sumber daya yang tersedia dalam suatu perusahaan, 

sumber daya manusialah yang paling penting dan sangat menentukan dengan 

tidak mengabaikan fungsi dari  sumber daya lainnya. Faustino Cardoso Gomes 

(1997:2) mengatakan ”Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber 

daya yang memiliki akal, perasaan, kemampuan, ketrampilan, pengetahuan, 

dorongan, daya dan karya. Satu-satunya sumber daya yang memiliki rasio, rasa 

dan karsa”. Sedangkan Malayu SP. Hasibuan (2001:10) mengemukakan bahwa 

”Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi 

karena manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan 
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organisasi”. Tujuan tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif karyawan meskipun 

alat-alat yang dimiliki perusahaan begitu canggihnya.  

Dalam masyarakat yang semakin berkembang, manusia senantiasa 

mempunyai kedudukan yang makin penting. Masyarakat yang berorientasi kerja, 

yang memandang kerja sebagai sesuatu yang mulia, tidak akan mengabaikan 

faktor manusia yang melaksanakan pekerjaaan-pekerjaan untuk mencapai tujuan. 

Keberadaan manusia dalam suatu organisasi menempati posisi yang strategis 

karena disatu sisi faktor manusia dapat menjadi pendorong, disamping manusia 

dapat pula menjadi faktor penghambat dalam usaha untuk mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, usaha untuk mencapai tujuan 

organisasi lebih banyak dipengaruhi oleh manusia (sebagai sumber daya) yang 

ada dalam suatu organisasi. Dengan demikian manusia memegang peranan 

penting karena meskipun didukung dengan peralatan yang memadai tetapi tanpa 

adanya karyawan yang cakap, terampil dan giat, maka tujuan organisasi yang 

telah ditetapkan tidak mungkin dapat tercapai.  

Istilah sumber daya manusia dalam perusahaan dikenal dengan sebutan 

karyawan dimana dalam menjalankan peranannya di perusahaan, yaitu sebagai 

pelaksana yang berusaha untuk mengkombinasikan potensi yang dimilikinya 

dengan sumber daya yang lain untuk menghasilkan nilai lebih bagi perusahaan. 

Namun perlu diketahui bahwa arti penting sumber daya manusia juga terletak 

pada kemampuan karyawan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai 

dengan bidang tugasnya masing-masing. Perusahaan tentu menginginkan 

memiliki karyawan yang berkualitas dalam hal ini karyawan yang mampu bekerja 

dengan baik dan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu. Dengan 

karyawan yang dikatakan berkualitas, maka dapat memberikan kontribusi yang 

positif bagi perusahaan. Dalam rangka usaha pencapaian tujuan organisasi, setiap 

karyawan diserahi tugas atau pekerjaan tertentu yang harus dilaksanakan dengan 

sebaik–baiknya dan penentuan tugas bagi masing-masing karyawan tersebut 

dilakukan melalui proses pembagian kerja.  

Didalam organisasi, peran pimpinan sangat penting, pimpinan harus bisa 

mengarahkan dan menggerakkan para bawahan atau karyawan untuk 
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melaksanakan aktivitas kerjanya yaitu dengan melakukan pembagian kerja 

sehingga tiap-tiap karyawan mendapatkan tugas yang harus dikerjakan dan 

dipertanggungjawabkan. Menurut Siswanto Sastrohadiwiryo (2003:128) bahwa 

”Pembagian kerja adalah rincian pekerjaan yang berisi informasi menyeluruh 

tentang tugas atau kewajiban, tanggungjawab, dan kondisi-kondisi yang 

diperlukan apabila pekerjaan tersebut dikerjakan”. Dengan demikian pembagian 

kerja lebih menekankan tugas dan tanggungjawab karyawan sehingga lebih 

banyak berhubungan dengan pekerjaan daripada unsur manusianya atau 

karyawan.  

Dalam pencapaian tujuan organisasi, yang harus dijadikan pijakan oleh 

setiap karyawan adalah orientasi kerja yang meliputi efisiensi, efektivitas dan 

produktivitas kerja. Ketiga hal tersebut sebagai orientasi kerja pada dasarnya 

berarti bahwa dalam menjalankan tugasnya, karyawan harus mencegah terjadinya 

penyimpangan, pemborosan dan segala tindakan yang dapat merugikan 

organisasi. Pembagian kerja merupakan hal yang mutlak diperlukan, apalagi kalau 

organisasi tersebut besar dan kompleks dimana tujuan yang akan dicapai bukanlah 

tujuan yang sederhana sehingga pembagian kerja adalah suatu keharusan. 

Dengan adanya pembagian kerja, karyawan dapat dilatih sesuai dengan 

bidangnya karena melalui keahlian yang dimilikinya tersebut, maka karyawan 

dapat memberi sumbangan maksimal terhadap kegiatan pencapaian tujuan. 

Pembagian kerja juga dapat membantu dalam penempatan karyawan dengan 

menggunakan prinsip the right man in the right place yaitu orang yang tepat 

ditempatkan pada tempat yang tepat, berdasarkan pada latar belakang pendidikan, 

pengalaman kerja, ketrampilan, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Pembagian 

kerja harus rasional/obyektif, bukan emosional subyektif yang didasarkan atas 

”like and dislike” atau suka dan tidak suka. Selain itu dengan pembagian kerja 

dapat diketahui dengan siapa mereka bekerja sama, kepada siapa mereka 

bertanggungjawab, sampai dimana batas-batas tanggung jawab dan wewenang 

yang diberikan sehingga akan memberikan jaminan terhadap kestabilan, 

kelancaran dan efektivitas kerja. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Suatu hal yang harus dihindari dalam pembagian kerja adalah saling lepas 

diantara tugas-tugas yang dapat menjadikan pengkotakan tugas, dan untuk 

menghindari hal ini pembagian kerja harus diikuti dengan koordinasi karena 

dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan guna mencapai tujuan tidak dapat 

dilakukan secara individu atau perseorangan tetapi harus dengan kerja sama. 

Pembagian kerja mengandung informasi menyangkut apa yang harus dikerjakan, 

bagaimana cara terbaik untuk melakukannya, pewadahannya dalam organisasi dan 

kaitannya dengan pekerjaan lain dalam satuan kerja yang menjadi induknya dan 

dalam organisasi sebagai keseluruhan. 

Pembagian kerja akan memberikan ketegasan dan standar tugas yang harus 

dicapai oleh masing-masing karyawan, sehingga pembagian kerja menjadi dasar 

untuk menetapkan spesifikasi pekerjaan dan evaluasi pekerjaan bagi karyawan 

yang melakukan suatu pekerjaan tersebut. Dengan pembagian kerja yang dibuat 

secara benar dan jelas, dengan sendirinya dapat merupakan landasan/pedoman 

untuk melaksanakan tugas-tugas pekerjaan dengan efektif, sebaliknya pembagian 

kerja yang tidak benar dan jelas siapa yang mengerjakan, siapa yang 

bertanggungjawab akan mengakibatkan kesemerawutan dan tumpang tindih dalam 

pelaksanaan kerja sehingga efektivitas tidak dapat tercapai. 

 Masalah efektivitas kerja merupakan hal yang sangat penting dan perlu 

diusahakan oleh setiap bentuk kerja sama, mengingat fasilitas, sumber daya, dan 

dana yang ada memiliki keterbatasan. Efektivitas organisasi didalam hubungannya 

dengan peranan masing-masing karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya 

menunjukkan bahwa efektivitas organisasi dapat tercapai apabila setiap unit kerja 

pada organisasi tersebut melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi 

tanggungjawabnya secara efektif.  

Dengan demikian pembagian kerja akan memberikan ketegasan dan 

standar tugas yang harus dicapai oleh seorang karyawan, dengan kata lain 

pembagian kerja harus ada kejelasan tugas, batasan tugas, wewenang dan 

tanggungjawab sehingga karyawan merasa mempunyai tanggungjawab sebatas 

wewenang yang diberikan dan bekerja tanpa menunggu perintah atasan. 

Pembagian kerja juga perlu dilaksanakan dengan penuh pertimbangan, yang mana 
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dalam pembagian kerja harus diadakan penyesuaian kemampuan dan keahlian 

karyawan dengan jenis pekerjaan yang akan ditangani disertai dengan penentuan 

prosedur kerja yang sederhana dan mudah dipahami yang akan menjadikan 

karyawan yang bersangkutan dapat melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban 

atau tanggungjawabnya secara efektif atau berdaya guna menuju profesionalisme.   

 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pembagian kerja merupakan 

faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja dan merupakan upaya pengkhususan 

tugas yang disesuaikan dengan kondisi karyawan. Untuk itu perlu perencanaan 

dengan baik yang dituangkan dalam daftar perincian tugas. Dengan pembagian 

kerja yang tepat, akan dihasilkan karyawan yang mempunyai tanggungjawab yang 

tinggi karena mereka bisa mengambil keputusan sendiri sebatas wewenang yang 

dimilikinya. Titik tolak pembagian kerja adalah prinsip fungsionalisme, karena 

dengan demikian ditetapkan fungsi, tugas, wewenang, dan aktivitas berbagai 

satuan kerja dalam organisasi yang bersangkutan.  

Berdasarkan uraian di atas, mendorong peneliti untuk mengkaji lebih 

dalam tentang permasalahan ”ANALISIS PEMBAGIAN KERJA DALAM 

RANGKA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS KERJA KARYAWAN 

BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA PT. TIGA SERANGKAI 

SURAKARTA TAHUN 2006”.  

 

B. Perumusan Masalah 

 

Perumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian mengenai ruang 

lingkup permasalahan yang akan diteliti, sehingga dengan perumusan masalah 

yang jelas dapat memberikan jalan yang lebih mudah dalam memecahkan 

permasalahan. Adapun masalah pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian kerja dalam rangka meningkatkan 

efektivitas kerja karyawan Bagian Sumber Daya Manusia pada PT. Tiga 

Serangkai Surakarta tahun 2006? 
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2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala pembagian kerja dalam rangka 

meningkatkan efektivitas kerja karyawan Bagian Sumber Daya Manusia pada 

PT. Tiga Serangkai Surakarta tahun 2006? 

 

3. Bagaimana cara memecahkan masalah yang menghambat pelaksanaan 

pembagian kerja dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja karyawan 

Bagian Sumber Daya Manusia pada PT. Tiga Serangkai Surakarta tahun 

2006? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Menurut Suharsimi Arikunto (2003:19), ”Tujuan penelitian adalah 

rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu hal yang diperoleh setelah 

penelitian”. Dengan kata lain, tujuan penelitian ini adalah jawaban terhadap 

masalah yang akan dikaji dalam penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian kerja dalam rangka meningkatkan 

efektivitas kerja karyawan Bagian Sumber Daya Manusia pada PT. Tiga 

Serangkai Surakarta tahun 2006. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi kendala pembagian kerja 

dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja karyawan Bagian Sumber Daya 

Manusia tahun 2006. 

3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan guna mengatasi kendala-

kendala atau faktor-faktor penghambat pelaksanaan pembagian kerja dalam 

rangka meningkatkan efektivitas kerja karyawan Bagian Sumber Daya 

Manusia pada PT. Tiga Serangkai Surakarta tahun 2006.  

 

D. Manfaat Penelitian 
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Penelitian ini penting karena menghasilkan informasi rinci, akurat dan 

aktual yang akan memberikan manfaat dalam menjawab masalah penelitian, baik 

secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, untuk langkah pengembangan lebih 

lanjut dan secara praktis merupakan kegunaan yang berwujud aktual atau nyata. 

Dalam penelitian ini, manfaatnya adalah sebagai berikut : 

 

1. Manfaat Teoritis 

a. Mengkaji secara ilmiah pembagian kerja dalam kaitannya dengan 

efektivitas kerja karyawan sehingga dapat memberikan kemanfaatan bagi 

ilmu manajemen sumber daya manusia pada khususnya dan ilmu 

organisasi pada umumnya. 

b. Sebagai tambahan pengetahuan bagi mahasiswa khususnya program 

pendidikan administrasi perkantoran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk memberikan bahan masukan dan sumbangan pemikiran kepada 

pimpinan dalam menyusun strategi pembagian kerja yang tepat guna 

meningkatkan efektivitas kerja karyawan khususnya Bagian Sumber Daya 

Manusia pada PT. Tiga Serangkai Surakarta. 

b. Memberikan masukan dan informasi kepada karyawan khususnya bagian 

sumber daya manusia akan pentingnya pembagian kerja guna 

meningkatkan efektivitas kerja pada PT. Tiga Serangkai Surakarta. 

c. Memberikan pengetahuan yang berguna bagi pembaca, baik untuk masa 

sekarang maupun masa yang akan datang. 

d. Dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.  
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