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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Job Description 

Terry (1964), analisis jabatan adalah suatu alat untuk mendapatkan data dan 

dirumuskan sebagai suatu proses untuk mempelajari secara kritis kewajiban dan 

penjabaran tugas dan beban kerja yang disandang dalam bentuk jabatan – jabatan. 

Menurut Wherter (1996), bahwa kedudukan analisis jabatan dalam sistem 

pengelolaan sumber daya manusia merupakan dasar sistem informasi manajemen 

sumber daya manusia, sehingga pengambil keputusan sangat bergantung kepada 

keakuratan informasi analisis jabatan. Informasi analisis jabatan diperoleh 

berdasarkan berbagai metode yang mengandung faktor kewajiban dan tanggung jawab 

dari suatu jabatan, hubungannya dengan jabatan lain, pengetahuan dan ketrampilan 

yang diperlukan, dan kondisi kerja dan posisi jabatan dalam struktur organisasi. 

Dessler (1997), mengungkapkan bahwa analisa jabatan merupakan prosedur untuk 

menetapkan tugas dan tuntutan keterampilan dari suatu jabatan dan orang macam 

apa yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut. Dalam pengertian ini, Dessler 

menekankan pada dua aspek, yaitu menyangkut isi pekerjaan dan orang yang 

melaksanakan pekerjaan. 

Dalam konsep lain, Mathis dan Jakson (2000) mengartikan analisis pekerjaan 

A Systematic may to gather and analyze information about the content and the 

human requirements of jobs, and the context in which jobs are performed. (analisis 

jabatan merupakan cara sistematik untuk mengumpulkan dan menganalisis 

informasi tentang isi dan personal yang dipersyaratkan dalam jabatan, dan dalam 

hubungannya dengan prestasi jabatan). Lebih lanjut, Mathis dan Jackson 

memisahkan antara jabatan (jobs) dan posisi (position). Jabatan, dalam 

pengertiannya adalah sekelompok tugas, kewajiban, dan tanggung jawab. 

Sedangkan position diartikan sebagai prestasi jabatan yang dilakukan oleh 

seseorang. Informasi yang diperoleh dari analisis jabatan tersebut dapat digunakan 

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



7  

untuk menentukan karakteristik apa yang harus dimiliki seseorang yang akan 

menduduki jabatan tertentu. 

Adapun hasil dari analisis jabatan tersebut dapat berupa deskripsi jabatan (job 

description) dan spesifikasi jabatan (job specification). Deskripsi jabatan adalah 

suatu pernyataan tertulis yang menguraikan fungsi, tugas-tugas, tanggung jawab, 

wewenang, kondisi kerja dan aspek-aspek pekerjaan tertentu lainnya. Sedangkan 

spesifikasi jabatan merupakan pernyataan tertulis yang menunjukkan siapa yang 

akan melakukan pekerjaan itu dan persyaratan yang diperlukan terutama 

menyangkut keterampilan, pengetahuan dan kemampuan individu. 

Pengertian Job description (uraian pekerjaan) menurut Hasibuan (2007:32) 

adalah informasi tertulis yang menguraikan tentang tugas dan tanggung jawab 

pekerjaan, kondisi pekerjaan, hubungan dan aspek pekerjaan pada satu jabatan 

tertentu dalam organisasi. Dengan adanya job description dapat membantu 

karyawan baru dalam mengenali dan mengetahu tentang posos jabatan tersebut. 

Job description memberikan gambaran bagi karyawan tentang apa saja yang 

menjadi tanggung jawab posisi tersebut kedepannya. Garry Desseler (2003) juga 

mengemukakan tentang Job description, menurutnya Job Description adalah 

pernyataan tertulis yang memuat apa saja yang harus dilakukan oleh pekerja, 

bagaimana cara melakukannya, dan dalam kondisi apa pekerjaannya dilakukan. 

Dengan adanya job description, kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tanggung 

jawab dan tidak dapat saling mencampuri tugas satu sama lain, tidak adanya 

tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas, serta komunikasi yang terbentuk dengan 

baik karena adanya hubungan kerjasama yang baik antar pekerja. 

 

Rumusan hubungan hendaknya menunjukkan hubungan antara pejabat dengan 

orang lain di dalam maupun di luar organisasi. 

1. Standar wewenang dan pekerjaan, yakni kewenangan dan prestasi yang 

harus dicapai oleh setiap pejabat harus jelas. 

2. Syarat kerja harus diuraikan dengan jelas, seperti alat-alat, mesin-mesin, 
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dan bahan baku yang akan dipergunakan untuk melakukan pekerjaan 

tersebut. 

3. Ringkasan pekerjaan atau jabatan, hendaknya menguraikan bentuk 

umum pekerjaan dengan hanya mencantumkan fungsi-fungsi dan 

aktivitas utamanya. 

4. Penjelasan tentang jabatan di bawah dan di atasnya, yaitu harus 

dijelaskan jabatan dari mana si petugas dipromosikan dan ke jabatan 

mana si petugas akan dipromosikan. 

Uraian pekerjaan harus diuraikan secara jelas agar pejabat yang akan 

menduduki jabatan tersebut mengetahui tugas, tanggung jawab, dan standar 

prestasi yang dicapinya. Uraian pekerjaan harus menjadi dasar untuk menetapkan 

spesifikasi pekerjaan, supaya pengisian jabatan didasarkan apa, baru siapa 

sehingga manajemen dapat dihindari. 

Berdasarkan konsep analisis jabatan di atas maka berikut uraian (Job 

Description), dengan sub dimensi: 

a) Wewenang, dengan indikator : 

 

(1) Kewenangan terdefinisikan secara jelas 

(2) Tidak overlapping dengan posisi lain 

(3) Kesesuaian wewenang dengan posisi 

 

b) Tanggung Jawab karyawan, dengan indikator : 

(1) Memperoleh kejelasan  mengenai tanggung jawab yang diemban secara  

keseluruhan 

(2) Arah pertanggungjawaban jelas 

(3)  Kompensasi yang diberikan sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan 
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c) Kondisi pekerjaan, dengan indikator : 

(1) Peraturan atau kebijaksanaan perusahaan dapat dipahami 

(2) Adanya kejelasan koordinasi dalam melaksanakan pekerjaan 

 

d) Fasilitas kerja, dengan indikator : 

(1) Kelengkapan fasilitas untuk mendukung kelancaran pekerjaan 

(2) Kesesuaian fasilitas dengan kebutuhan pekerjaan 

 

 

e) Standar hasil kerja, dengan indikator : 

(1) Kejelasan mengenai target yang diharapkan 

(2) Kesesuaian target dengan bidang pekerjaan 

 

 

Kinerja dapat dikatakan sebagai sebuah hasil (output) dari suatu proses 

tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-

sumber tertentu yang digunakan (input). Kinerja juga merupakan hasil dari 

serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu 

organisasi. Konsep kinerja (Performance) dapat didefinisikan sebagai sebuah 

pencapaian hasil atau degree of accomplishtment (Rue dan byars, 1981 dalam 

Keban 1995). Hal ini berarti bahwa, kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari 

tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada 

tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Bagi suatu organisasi, kinerja 

merupakan hasil dari kegiatan kerjasama diantara anggota atau komponen 

organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Sederhananya, kinerja 

merupakan produk dari kegiatan administrasi, yaitu kegiatan kerjasama untuk 

mencapai tujuan yang pengelolaannya biasa disebut sebagai manajemen. Sebagai 

produk dari kegiatan organisasi dan manajemen, kinerja organisasi selain dipengaruhi 
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oleh faktor-faktor input juga sangat dipengaruhi oleh proses-proses administrasi dan 

manajemen yang berlangsung. Dengan kata lain bahwa sebaik apapun input yang 

tersedia tidak akan menghasilkan suatu produk kinerja yang diharapkan secara 

memuaskan, apabila dalam proses administrasi dan manajemennya tidak bisa berjalan 

dengan baik. 

Antara input dan proses mempunyai keterkaitan yang erat dan sangat 

menentukan dalam menghasilkan suatu output kinerja yang sesuai harapan atau 

tidak. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa proses manajemen yang 

berlangsung tersebut, merupakan pelaksanaan dari fungsi-fungsi manajemen yaitu 

planning, organizing, actuating, dan controlling (POAC) atau lebih detailnya 

adalah planning, organizing, staffing, directing, coordinating, regulating, dan 

budgetting (POSDCoRB). 

Mengingat bahwa kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor input dan 

proses-proses manajemen dalam organisasi, maka upaya peningkatan kinerja 

organisasi juga terkait erat dengan peningkatan kualitas faktor input dan kualitas 

proses manajemen dalam organisasi tersebut. Upaya peningkatan kinerja karyawan 

tersebut dapat dilakukan oleh perusahaan dan bermanfaat bagi keduanya baik 

perusahaan maupun individu karyawan tersebut. Menurut Stoner dalam Sutrisno 

(2010), ada empat cara untuk peningkatan kinerja yaitu: 

1. Diskriminasi 

Seorang manajer harus mampu membedakan secara objektif antara 

karyawan yang memiliki impact dalam pencapaian tujuan perusahaan 

dengan karyawan yang belum atau bahkan tidak memberikan impact 

kepada perusahaan. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pedoman 

evaluasi dalam efektifitas kinerja karyawan serta penilaian kinerja 

karyawan secara individu maupun team. 

2. Pengharapan 

Dengan memperhatikan bidang tersebut diharapkan bisa 

meningkatkan kinerja karyawan. Karyawan yang memiliki nilai kinerja 
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tinggi mengharapkan pengakuan dalam bentuk berbagai penghargaan yang 

diterimanya dari organisasi. Dalam hal ini perusahaan bisa memberikan 

apresiasi dalam berbagai bentuk. Contohnya dalam bentuk kompensasi, 

pengakuan dan fasilitas lebih yang khusus untuk karyawan atau tim yang 

unggul. 

3. Pengembangan  

Bagi yang bekerja dibawah standar, skema untuk mereka adalah 

mengikuti program pelatihan dan pengembangan. Tentunya program ini 

dapat membantu pengembangan karyawan yang memang memerlukan 

bimbingan dan pengembangan lebih. Perusahaan menjadi wadah 

menyediakan kegiatan pengembangan seperti workshop, training, dan 

kegiatan lain yang serupa. 

4. Komunikasi 

Para manajer bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja para 

karyawan dan secara akurat mengomunikasikan penilaian yang 

dilakukannya. Dengan adanya penilaian kinerja karyawan tersebut maka 

dapat dilakukan evaluasi lebih lanjut guna perbaikan internal dalam 

bidang SDM.  
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