
 

 

I.  PENDAHULUAN 

                                              

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan suatu negara yang sedang berkembang pada saat ini, 

dimana pertumbuhan ekonomi menjadi tolak ukur kemajuan suatu negara. 

Untuk mempersiapkan diri bersaing dengan negara-negara berkembang 

lainnya, khususnya dalam bidang perdagangan antar negara. Indonesia sebagai 

negara yang tergabung dalam khawasan ASEAN secara tidak langsung harus 

menerima perkembangan ekonomi global pada saat ini, sehingga disetiap 

sektor usaha akan mengalami tantangan demi memperoleh kemajuan dalam 

persaingan perdagangan antar negara. Untuk  mengikuti keterbukaan dan 

persaingan perdagangan bebas antar negara, sebaiknya setiap perusahaan 

harus mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta profesionalitas 

pengelolaan sumber daya manusia yang dimilikinya, sehinga akan 

mengakibatkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan semakin tinggi 

dan sesuai dengan tuntutan zaman. 

] 

Keberhasilan suatu perusahaan akan sangat tergantung pada sumber daya 

manusia didalamnya. Bagaimanapun sempurnanya aspek teknologi dan 

ekonomi, tanpa sumber daya manusia, tujuan-tujuan organisasi tersebut akan 

sulit tercapai. Pengelolaan manusia atau tenaga kerja dalam perusahaan yang 
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 disebut dengan manajemen sumber daya manusia merupakan hal yang sangat 

penting dalam kegiatan manajemen lainnya. 

 

Menurut Nitisemito Alex S (2000 ; 10): 

“Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu dan seni untuk 

melaksanakan antara lain planning, organizing, actuating, dan controlling, 

sehingga keefektivan dan keefisienan dapat ditingkatkan semaksimal mungkin 

dalam pencapaian tujuan.” 

 

Berpedoman pada pendapat diatas, maka tujuan yang telah ditetapkan 

perusahaan, organisasi atau lembaga akan dapat dicapai apabila memiliki 

sumber daya manusia yang produktif dan mampu mengelola perusahaan secara 

efektif dan efisien.  

 

Penerimaan dan penempatan karyawan  merupakan kegiatan utama manajemen 

personalia, dimana kegiatan personalia sebelum menerima dan menetapkan 

karyawan terlebih dahulu telah menentukan syarat-syarat administratife dalam 

penerimaan dan penempatan karyawan. Kegiatan ini justru merupakan kegiatan 

awal dari manajemen personalia. Kegiatan tersebut dinamakan  job analysis 

atau analisis jabatan.  

  

Analisis Jabatan merupakan kegiatan untuk menciptakan landasan atau 

pedoman bagi penerimaan dan penempatan karyawan. Dengan demikian 

kagiatan perencanaan SDM tidak terlepas dari analisis jabatan.               

Analisis jabatan adalah kegiatan untuk memberikan analisis pada setiap 
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 jabatan/pekerjaan, sehingga dengan demikian akan memberikan pula gambaran 

tentang spesifikasi jabatan tertentu. Persyaratan spesifikasi jabatan disusun 

berdasarkan uraian pekerjaan dengan menjawab pertanyaan tentang ciri, 

karakteristik, pendidikan, pengalaman dari orang yang akan melaksanakan 

pekerjaan itu dengan baik. Persyaratan spesifikasi jabatan menunjukkan 

persyaratan orang yang akan direkrut  dan menjadi dasar untuk melaksanakan 

seleksi.  

 

Menurut  Sugih Arto Pujangkoro dalam tulisan Analisis Jabatan (Job Analysis): 

“Spesifikasi jabatan adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh 

orang yang menduduki suatu jabatan, agar ia dapat melaksanakan tugas-tugas 

yang dibebankan kepadanya dengan baik. Spesifikasi jabatan ini dapat disusun 

secara bersama-sama dengan Uraian Jabatan, tetapi dapat juga di susun secara 

terpisah”. (http://library.usu.ac.id/download/ft/industri-sugih2.pdf) 

 

Menurut Ranupandoyo dan Husnan, Suad (1992; 29), persyaratan minimum 

tenaga kerja tersebut adalah:  

a. Pendidikan (SD,SLTP,SLTA, atau Perguruan Tinggi) 

b. Pengalaman kerja  

c. Persyaratan fisik (keadaan jasmani) 

 

Spesifikasi Jabatan, sebagai hasil dari Analisa Jabatan mempunyai banyak 

manfaat, antara lain: 

1. Sebagai dasar untuk melakukan Evaluasi Jabatan; 

2. Sebagai dasar untuk menentukan standard hasil kerja seseorang; 

3. Sebagai dasar untuk melakukan rekrutmen, seleksi dan penempatan 

pegawai baru; 
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 4. Sebagai dasar untuk merancang program pendidikan dan latihan; 

5. Sebagai dasar untuk menyusun jalur promosi; 

6. Untuk rnerencanakan perubahan-perubahan dalam organisasi dan 

penyederhanaan kerja; 

7. Sebagai dasar untuk mengembangkan program kesehatan dan keselamatan 

kerja. 

 

Perusahaan akan memperoleh karyawan yang berkualitas apabila perusahaan 

itu menerapkan sistem manajemen yang dikelola dengan baik dan tepat yaitu 

dengan memenuhi kriteria persyaratan spesifikasi jabatan yang sesuai 

kebutuhan perusahaan, dengan dikelolanya manajeman yang baik akan 

berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas perusahaan. 

 

Menurut Simanjuntak (2003:38): 

“Produktivitas adalah perbandingan hasil dicapai (keluaran) dan keseluruhan 

sumber daya yang digunakan per satuan waktu”.     

 

Menurut Ravianto (1996:16) Produktivitas  adalah tingkat keefektifan 

manajemen industri  di dalam penggunaan fasilitas-fasilitas produksi.  

 

Pengertian-pengertian  di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa produktivitas 

adalah perbandingan jumlah yang dihasilkan dengan setiap sumber yang 

digunakan selama proses produksi.  
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 PT Semen Baturaja (Persero) yang beralamat Jalan Yos Sudarso Km. 7 

Panjang Bandar Lampung. Dalam kegiatannya mempunyai karyawan 93 orang 

seperti yang tertera pada  Tabel 1 sebagai  berikut. 

Tabel 1 Jumlah Karyawan Berdasarkan Bidang Pekerjaan Pada PT Semen 

Baturaja (Persero) Pabrik Panjang Bandar Lampung Tahun 2008 

Nama Bagian Pendidikan Terakhir Jumlah 

S1 SLTA & 

SEDERAJAT 

Biro Pabrik Panjang 1 - 1 

Personalia 2 1 3 

Keuangan  4 2 6 

Penjualan  3 2 5 

Pengendalian Mutu 5 2 7 

Pemeliharaan 6 10 16 

Gudang 1 7 8 

Pengawasan Persedian 

Material 

1 - 1 

Umum 1 5 6 

Transport  - 3 3 

Pengadaan - 1 1 

Keamanan - 6 6 

Keselamatan Kerja 1 1 2 

Komite Bina Lingkungan 1 - 1 

Produksi 17 10 27 

Jumlah 43 50 93 

 

 Sumber: Bagian Personalia PT Semen Baturaja (Persero) Pabrik Panjang 

 Bandar Lampung, Tahun 2009. 
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 Berdasarkan Tabel 1 di atas, keseluruhan jumlah karyawan yang dimiliki 

perusahaan memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, hal ini 

ditunjukkan pada Tabel  2 mengenai latar belakang pendidikan karyawan      

PT Semen Baturaja (Persero) Pabrik Panjang Bandar Lampung pada tahun 

2008. 

Tabel 2. Pendidikan Karyawan PT Semen Baturaja (Persero) Pabrik Panjang  

Bandar Lampung Pada Tahun 2008. 

No PENDIDIKAN JUMLAH PERSENTASE 

1. SLTA dan Sederajat 50 55% 

2. Sarjana 43 45% 

3 Jumlah 93 100  % 

 Sumber: Bagian Personalia PT Semen Baturaja (Persero) Pabrik Panjang 

Bandar Lampung, Tahun 2009. 

 

Berdasarkan Tabel 2 di atas, terlihat yang memiliki latar belakang pendidikan 

sarjana 45 % dari jumlah karyawan  PT Semen Baturaja (Persero) Pabrik 

Panjang Bandar Lampung. 

 

Menurut  Simamora, Hendry 2002;167: 

“Latar belakang pendidikan yang cukup memadai diperlukan untuk kemajuan 

perusahaan di masa yang akan datang, karena karyawan yang berpendidikan 

dan berkeahlian yang tinggi biasanya produktivitasnya lebih besar dari yang 

berkeahlian rendah”. 
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 Berdasarkan uraian di atas, PT Semen Baturaja (Persero) Pabrik Panjang 

Bandar Lampung menentukan pola standar minimum kerja  (persyaratan 

spesifikasi  jabatan) yang harus dipenuhi oleh calon karyawan.  Demi 

tercapainya produktivitas yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh perusahaan.  

 

Syarat-syarat spesifikasi jabatan pada PT Semen Batu Raja (Persero) adalah 

sebagai berikut: 

 1. Tingkat Pendidikan : Perusahaan menetapkan persyaratan pendidikan 

minimal S1 untuk  penerimaan karyawan pada 

golongan tertentu, sedangkan untuk karyawan 

harian perusahaan menetapkan persyaratan 

minimal SMU. 

2. Pengalaman Kerja : Dalam proses penyeleksian persyaratan ini sangat 

digunakan dan  mempunyai keterampilan. 

3. Keadaan Jasmani : Persyaratan ini mempunyai surat keterangan 

berbadan sehat dari dokter yang bersangkutan. 

4. Tingkat Usia :  Tingkat usia ditentukan perusahaan sekitar 25 tahun. 

 

Sebagian besar persyaratan spesifikasi yang diutamakan untuk karyawan 

adalah persyaratan fisik dalam hal kesehatan. Meskipun syarat ini penting, 

namun perusahaan hanya mendapatkan kepuasan dalam jangka pendek. 

Perusahaan yang mementingkan kemajuan dimasa yang akan datang, 

seharusnya juga mementingkan kualitas karyawannya. Penentuan persyaratan 

yang tepat akan mempengaruhi produktivitas karyawan. 
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 Penempatan karyawan pada PT Semen Baturaja (Persero) Pabrik Panjang    

Bandar Lampung belum sesuai dengan pendidikan dan keterampilan yang 

dimiliki oleh karyawan ini disebabkan dengan sistem persyaratan spesifikasi 

jabatan  yang belum berjalan dengan baik. Dapat dilihat pada tabel 3 berikut 

ini: 

Tabel 3 Penempatan Dan Latar Belakang Pendidikan Karyawan Pada           

 PT Semen Baturaja (Persero) Pabrik Panjang Bandar Lampung. 

Penempatan Bagian Pendidikan Karyawan 

Biro Pabrik Panjang S1 

Personalia S1 dan SLTA 

Keuangan  S1 dan  SLTA 

Penjualan  S1 dan SLTA 

Pengendalian Mutu S1 dan SLTA 

Pemeliharaan S1 dan SLTA 

Gudang S1 dan SLTA 

Pengawasan Persedian Material S1 dan SLTA 

Umum S1 dan SLTA 

Transport  SLTA 

Pengadaan SLTA 

Keamanan SLTA 

Keselamatan Kerja S1 dan SLTA 

Komite Bina Lingkungan SLTA 

Produksi S1 dan SLTA 

 Sumber: Bagian Personalia PT Semen Baturaja (Persero) Pabrik Panjang       

Bandar Lampung, Tahun 2009. 
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 Berdasarkan Tabel 3 di atas, Kebijaksanaan perusahaan dalam menentukan  

persyaratan spesifikasi jabatan belum sepenuhnya berjalan dengan baik, yaitu 

dalam hal tahapan seleksi penerimaan dan penempatan karyawan.  Seleksi 

yang dilakukan sebaiknya berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan, 

sehingga karyawan yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kualifikasi yang 

dibutuhkan perusahaan. Penempatan yang dilakukan setelah melalui tahap-

tahapan tersebut dapat disesuaikan dengan pendidikan dan keterampilan yang 

dimilki setiap masing-masing karyawan. 

 

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang 

perdagangan atau distribusi semen dengan produk utamanya semen. PT Semen 

Baturaja (Persero) Pabrik Panjang Bandar Lampung, mempunyai target 

penjualan, sehingga dapat diketahui tingkat pencapaian penjualan setiap 

bulannya. Target penjualan merupakan suatu ukuran keberhasilan perusahaan 

PT Semen Batu Raja (Persero) dalam memproduksi semen, apakah telah sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan perusahaan dan telah memenuhi kebutuhan 

pasar pada saat ini. 

 

PT Semen Batu Raja (Persero) mempunyai target penjualan pada tiap bulanya, 

berikut adalah tabel tingkat pencapaian penjualan pada PT Semen Batu Raja 

selama 1 (satu) tahun. Seperti yang tertera pada Tabel 4 sebagai berikut: 
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 Tabel 4 Tingkat Pencapaian Penjualan (%) PT Semen Baturaja (Persero) 

Pabrik Panjang Bandar Lampung Tahun 2008. 

 
Bulan Target Penjualan 

(Ton) 

Realisasi Penjualan 

(Ton) 

Tingkat Pencapaian 

(%) 

Januari 25.000 24.809 99,24 

Februari 25.000 23.271 93,08 

Maret 26.000 23.277 89,53 

April 27.000 25.357 93,91 

Mei 27.000 24.257 92,81 

Juni 30.000 24.393 81,31 

Juli 30.000 28.351 98,81 

Agustus 29.000 27.157 97,71 

September 22.000 20.357 96,61 

Oktober 28.000 24.719 88,28 

November 26.000 24.257 93,91 

Desember 27.000 26.218 97,10 

Rata-rata 26.833 24.701 93,52 

 

Sumber: Bagian Produksi PT.Semen Baturaja (Persero) Pabrik Panjang, 2009.  

 

Berdasarkan Tabel 4 di atas, maka tingkat pencapaian penjualan tertinggi 

dicapai pada bulan Januari  yaitu  99,24 % dan terendah pada bulan Juni 

sebesar 81,31 % dengan rata-rata tingkat pencapaian 93,52 %. 

 

Salah satu indikator untuk melihat produktivitas karyawan adalah tingkat 

absensi karyawan. Tingkat absensi karyawan yang tinggi akan mengakibatkan 

waktu kerja untuk pencapaian target penjualan semakin berkurang. Tingkat 
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 absensi juga menunjukkan keadaan di mana semangat dan kegairahan 

karyawan rendah sehingga mempengaruhi produktivitas kerja karyawan.  

 

Menurut Malayu S.P Hasibuan .(2002:51) Perhitungan tingkat absensi: 

   Jumlah Absensi 

Tingkat Absensi =                 x    100 % 

   Jumlah karyawan X Jumlah Hari Kerja 

 

Tingkat absensi karyawan PT Semen Baturaja (Persero) Pabrik Panjang Bandar 

Lampung dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut: 

Tabel 5 Tingkat Absensi Karyawan PT Semen Baturaja (Persero) Pabrik 

Panjang Tahun 2008.  

Bulan Jumlah Hari 

Kerja 

Jumlah 

Karyawan 

Jumlah 

Absensi 

Tingkat Absensi 

(%) 

Januari 21 93 40 2,04 % 

Februari 20 93 38 2,04 % 

Maret 18 93 42 2,50 % 

April 22 93 39 1,90 % 

Mei 20 93 43 2,31% 

Juni 21 93 44 2,25 % 

Juli 22 93 37 1,80 % 

Agustus 20 93 35 1,88 % 

September 22 93 41 2,0 % 

Oktober 20 93 43 2,31 % 

November 20 93 40 2,15 % 

Desember 19 93 44 2,49 % 

Rata-rata    2,31 % 

Sumber:  Bagian Personalia PT Semen Baturaja (Persero) Pabrik Panjang, 

2009. 

Berdasarkan Tabel 5 terlihat tingkat absensi karyawan cenderung diatas rata-

rata standar tolerir perusahaan yaitu 1 %. Hal ini apabila dibiarkan terus 

menerus, tentu akan mempengaruhi tingkat pencapaian target penjualan yang 
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 telah ditetapkan perusahaan, sehingga semakin tinggi tingkat absensi akan 

semakin menurun tingkat keproduktifan karyawan dan tentunya tingkat prestasi 

kerja juga akan menurun.  

 

PT Semen Baturaja (Persero) Pabrik Panjang Bandar Lampung menerapkan 

sistem lima hari kerja  per minggu mulai Senin sampai dengan Jumat dengan 

jam kerja pukul 08.00 wib sampai dengan  pukul 16.00 wib. 

Tabel 6 Jam Kerja Efektif Karyawan PT Semen Baturaja (Persero) Pabrik 

Panjang Bandar Lampung 2008. 

Bulan Hari 

Kerja 

JTK 

(orang) 

TWK 

(jam) 

HKYH 

(hari) 

WKE 

(jam) 

JKPH 

(jam) 

JKEP 

(jam) 

JKEYD 

(jam) 

Januari 21 93 735 21 714 8 5880 5712 

Februari 20 93 700 22 678 8 5600 5424 

Maret 18 93 630 18 612 8 5040 4896 

April 22 93 770 26 745 8 6160 5960 

Mei 20 93 700 25 675 8 5600 5400 

Juni 21 93 735 25 710 8 5880 5680 

Juli 22 93 770 26 744 8 6160 5952 

Agustus 20 93 700 23 677 8 5600 5416 

September 22 93 770 27 743 8 6160 5944 

Oktober 20 93 700 28 672 8 5600 5376 

November 20 93 700 19 681 8 5600 5448 

Desember 19 93 665 23 642 8 5320 5136 

 68600 66344 

Sumber: PT.Semen Baturaja (Persero) Pabrik Panjang,2009 (data diolah). 

 

Keterangan: 

HK : Hari Kerja 

JTK : Jumlah Tenaga Kerja  
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 TWK : Total Waktu Kerja (HK x JTK) 

HKYH : Hari Kerja Yang Hilang (TWK – WKE) 

WKE : Waktu Kerja Efektif (TWK –HKYH) 

JKPH : Jam Kerja Per Hari 

JKEP : Jam Kerja Efektif Perusahaan (TWK x JKPH)  

JKEYD : Jam Kerja Efektif Yang Dicapai (WKE x JKPH)  

 

Tabel 6 menunjukkan jam kerja efektif  perusahaan 68600 jam, tetapi tidak 

sesuai dengan jam kerja yang dicapai perusahaan 66344. Namun jumlah 

tersebut sudah cukup baik karena telah mendekati jam kerja efektif 

perusahaan. Hal ini mengindikasikan menurunnya produktivitas karyawan. 

Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan dilihat dari 

keproduktifan kerja yang tinggi. 

 

Menurut Simanjuntak (2003:39) produktivitas dapat diartikan sebagai 

efisiensi dari penggunaan sumber daya untuk menghasilkan keluaran.  

 

Tingginya tingkat absensi karyawan dan tidak tercapainya target yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan tersebut diatas menunjukkan masih rendahnya 

keahlian dan pendidikan karyawan PT Semen Baturaja (Persero) Pabrik 

Panjang Bandar Lampung. 

 

Menurut  Simamora, Hendry 2002;167,  Latar belakang pendidikan yang cukup 

memadai diperlukan untuk kemajuan perusahaan dimasa yang akan datang, 
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 karena karyawan yang berpendidikan dan berkeahlian yang tinggi biasanya 

produktivitasnya lebih besar dari yang  berpendidikan dan berkeahlian rendah. 

 

Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk memperoleh karyawan dengan 

produktivitas yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan adalah saat 

menentukan persyaratan spesifikasi jabatan, yang berguna untuk menentukan 

posisi yang tepat sesuai dengan keterampilan dan pendidikan karyawan baru 

tersebut.  

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, penulis termotivasi untuk 

mengangkat judul skripsi yaitu : ” Hubungan Persyaratan Spesifikasi 

Jabatan Dengan  Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT Semen 

Baturaja (Persero) Pabrik Panjang Bandar Lampung.” 
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 1.2 Permasalahan. 

Peranan tenaga kerja yang sangat dominan dalam menjalankan aktivitas 

perusahaan akan sangat mempengaruhi kenyataan penjualan perusahaan yang 

bersangkutan. 

Masalah yang terjadi pada PT Semen Baturaja  (Persero) Pabrik Panjang     

Bandar Lampung adalah belum terealisasinya tingkat pencapaian penjualan. 

Akibat sumber daya manusia yang kurang baik sebagai tindak lanjut dari 

belum baiknya sistem persyaratan spesifikasi jabatan yang ditetapkan oleh 

perusahaan, juga penempatan yang kurang sesuai dengan pendidikan dan 

keterampilan  (tabel 3), dan juga tingginya tingkat absensi karyawan.   

Sehingga produktivitas kerja karyawan belum mencapai tingkat yang 

diinginkan.  

Berdasarkan kondisi tersebut maka permasalahan yang dihadapi dan perlu 

diteliti adalah sebagai berikut: 

“Apakah persyaratan spesifikasi jabatan mempunyai hubungan yang erat 

dengan produktivitas kerja karyawan PT Semen Baturaja (Persero) Pabrik 

Panjang Bandar Lampung”. 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan persyaratan 

spesifikasi jabatan dengan produktivitas kerja pada PT Semen Baturaja 

(Persero) Pabrik Panjang Bandar Lampung. 
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 1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah: 

1. Untuk melengkapi dan memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan study 

pada fakultas Ekonomi di  Universitas Lampung  

2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak manajemen perusahaan dalam 

menetapkan kebijakan dimasa yang akan datang. 

 

1.5  Kerangka Pemikiran 

Dalam mencapai tujuannya perusahaan akan selalu berupaya untuk 

meningkatkan produktivitas kerja karyawan secara optimal.  

Menurut Sinungan (1997:16): 

“Secara umum produktivitas diartikan sebagai suatu sikap mental yang selalu 

mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini lebih baik daripada 

kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini”. 

 

 

Menurut Ravianto (1996:17), “Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas 

kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang berhubungan dengan tenaga 

kerja itu sendiri maupun yang berhubungan dengan lingkungan perusahaan dan 

kebijakan pemerintah secara keseluruhan seperti pendidikan dan latihan, sikap, 

etika, motivasi, gizi dan kesehatan, tingkat penghasilan dan jaminan sosial, 

lingkungan dan iklim kerja, hubungan industrial, teknologi dan sarana 

produksi, manajemen dan kesempatan berprestasi”. 

 

Menurut Simamora, Hendry( 2002;167) Latar belakang pendidikan yang cukup 

memadai diperlukan untuk kemajuan perusahaan dimasa yang akan datang, 
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 karena karyawan yang berpendidikan dan berkeahlian yang tinggi biasanya 

produktivitasnya lebih besar dari yang  berpendidikan dan berkeahlian rendah. 

 

Menurut Handoko (2000:26), Indikator yang digunakan untuk mengetahui 

tingkat produktivitas  karyawan adalah melalui penilaian terhadap prestasi 

kerja, tingkat absensi, dan tingkat perputaran karyawan.   

 

Perusahaan dalam merekrutmen karyawan  sebaiknya terlebih dahulu 

menentukan standar personalia sebagai pembanding dalam penerimaan 

karyawan baru, sehingga perusahaan tersebut akan memperoleh karyawan yang 

memiliki kualifikasi dengan baik dan dalam penempatan karyawan sesuai 

dengan tugas yang akan dibebankan padanya. Penerimaan dan penempatan 

karyawan  merupakan kegiatan utama manajemen personalia. Tetapi, sebelum 

kegiatan tersebut manajemen personalia telah melaksanakan kegiatan lain, 

yaitu usaha menciptakan landasan bagi penerimaan dan penempatan karyawan. 

Kegiatan ini justru merupakan kegiatan awal dari manajemen personalia. 

Kegiatan tersebut dinamakan  job analysis atau analisis jabatan. Analisis 

jabatan memberikan analisis tentang setiap jabatan sehingga akan memberikan 

pula gambaran tentang persyaratan spesifikasi jabatan. 

 

Persyaratan spesifikasi jabatan disusun berdasarkan uraian pekerjaan dengan 

menjawab pertanyaan tentang ciri, karakteristik, pendidikan, pengalaman dari 

orang yang akan melaksanakan pekerjaan itu dengan baik. Spesifikasi jabatan 

menunjukkan persyaratan orang yang akan direkrut  dan menjadi dasar untuk 

melaksanakan seleksi.  
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 Menurut Suad Husnan (2004:29): 

“ Persyaratan spesifikasi jabatan adalah suatu  statemen dari kualitas minimum 

karyawan yang bisa diterima agar dapat menjalankan suatu jabatan dengan 

baik”. 

 

Menurut Ranupandoyo dan Husnan, Suad (2000; 29), persyaratan minimum 

tenaga kerja tersebut adalah:  

a. Pendidikan (SD,SLTP,SLTA, atau Perguruan Tinggi) 

b. Pengalaman kerja  

c. Persyaratan fisik (keadaan jasmani) 

 

Kriteria persyaratan spesifikasi jabatan harus dipenuhi, sehingga perusahaan 

akan memperoleh karyawan yang berkualitas yang pada akhirnya akan 

berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas. Untuk melengkapi kerangka 

pemikiran, berikut ditampilkan gambar hubungan persyaratan spesifikasi 

jabatan dengan produktivitas. 

Gambar 1 Bagan Kerangka Pemikiran 

  

 

 

 

 

Persyaratan 

spesifikasi Jabatan 

1. Prestasi Kerja 

2. Tingkat Absensi  

3. Tingkat Perputaran 

Karyawan 

1. Tingkat Pendidikan 

2. Pengalaman Kerja 

3. Keadaan Jasmani 

Produktivitas 
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 1.6  Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran, tujuan penulisan dan permasalahan yang 

telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

“Persyaratan spesifikasi jabatan mempunyai hubungan yang positif dengan 

produktivitas kerja PT Semen Baturaja (Persero) Pabrik Panjang Bandar 

Lampung”. 

 


