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ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh analisis jabatan terhadap pencapaian kinerja
organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung.
Obyek penelitian ini adalah karyawan dan dosen di suatu
universitas, dengan sampel berjumlah sebanyak 100
orang
responden.
Teknik
pengumpulan
data
menggunakan kuesioner dengan pertanyaan secara
tertutup dan terbuka. Analisis data menggunakan
SMART PLS. Berdasarkan hasil analisa data
menunjukkan bahwa: (1) Job Description berpengaruh
signifikan secara negatif terhadap Kinerja Output, (2) Job
Description mempunyai pengaruh yang positive terhadap
Kinerja Proses, (3) Job Spesification mempunyai
pengaruh yang positive terhadap Kinerja Output, (4) Job
Spesification tidak mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap kinerja proses, (5) Kinerja Proses memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Output.
Berdasarkan analisis jalur menunjukkan bahwa: (1)Job
Description berpengaruh secara tidak langsung terhadap
Kinerja Output, (2) Job Spesification yang berpengaruh
secara langsung terhadap Kinerja Output.
Kata kunci :analisis jabatan, job description, Job
Spesification, analisis jalur

I. PENDAHULUAN
Pendayagunaan karyawan sebagai sumber daya
manusia (SDM) organisasi perlu dilakukan secara rasional
agar karyawan mampu bekerja secara maksimal demi
tercapainya kesuksesan tujuan organisasi. Setiap karyawan
dalam organisasi dituntut untuk mampu bekerja secara
efektif agar dapat mencapai kinerjanya secara optimal.
Menurut Robbins (2006) “Kinerja karyawan adalah
banyaknya upaya yang dikeluarkan individu dalam
mencurahkan tenaga sejumlah tertentu pada pekerjaan”.
Karyawan akan mampu bekerja dengan baik bilamana ia
ditempatkan pada posisi dengan jabatan dan sesuai dengan
kemampuan dan ketrampilannya yang dibutuhkan dalam
melakukan pekerjaan itu.
Tanpa pengetahuan yang memadai tentang apa yang
dilakukan oleh para karyawan atas pekerjaanya, organisasi
tidak akan dapat membentuk program pengelolaan SDM
yang efektif untuk memilih, mempromosikan,melatih,
menilai dan memberikan kompensasi kepada karyawan
(Simamora, 2006). Langkah untuk memahami secara
sistematis dan rasional dari suatu pekerjaan adalah melalui
proses yang disebut analisis pekerjaan.
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Analisis pekerjaan merupakan bagian yang sangat
penting dalam mendasari setiap program manajemen
sumber daya manusia. Tua (2007) mendefinisikan analisis
jabatan sebagai usaha untuk mencari tahu tentang jabatan
atau pekerjaan yang berkaitan dengan tugas yang dilakukan
jabatan tersebut. Data yang dikumpulkan dalam analisis
jabatan ini, merupakan data yang secara rinci meliputi tugas,
tanggungjawab, kemampuan kerja, dan standar kerja yang
dilaksanakan. Dari analisis jabatan hasilnya dapat untuk
menempatkan orang pada suatu jabatan/pekerjaan tertentu
secara lebih tepat antara deskripsi pekerjaan dengan
spesifikasi orangnya.. Namun demikian tidak semua
organisasi merasa perlu untuk membuat uraian jabatan dan
spesifikasi jabatan, karena beranggapan bahwa semua
karyawan pasti akan tahu sendiri apa yang akan di kerjakan.
Analisis jabatan dalam manajemen sumberdaya
manusia memiliki peran yang sangat mendasar dalam
proses pengembangan organisasi. Analisis jabatan akan
memberikan gambaran untuk membantu pengambilan
keputusan mengenai rekrutmen, seleksi, latihan, promosi,
maupun kompensasi (Dessler, 2003). Selain memberikan
manfaat kepada organisasi, analisis jabatan juga
memberikan manfaat kepada pegawai melalui penempatan
sesuai dengan kualifikasinya. Kesesuaian pekerjaan dengan
spesifikasi orangnya dapat memberi kesempatan untuk
mengembangkan kemampuan dan potensi yang ada pada
diri karyawan dengan seoptimal mungkin (Mathis & Jakson
2000).
Pelaksanaan analisis jabatan dalam organisasi swasta
berbeda dengan pelaksanaan pada organisasi pemerintah.
Dalam organisasi pemerintah terdapat payung hukum yang
mengatur pelaksanaan analisis jabatan yaitu Peraturan
Menteri Dalam Negeri No 35 Tahun 2012. Namun dalam
organisasi swasta tidak ada paying hukum yang
mengaturnya sehingga teknis pelaksanaan analisis jabatan
diserahkan kepada manajemen yang membidangi tugas
tersebut.
Hasil analisis jabatan adalah informasi jabatan yang
berguna untuk pengambilan kebijakan rekrutmen dan
penerapan the right man in the right place. Namun demikian
tidak semua organisasi atau lembaga memahami bagaimana
memastikan kesesuaian antara jabatan dengan spesifikasi
pemegang jabatan. Dengan adanya Job Description yang jelas
dan job specification yang baik maka dapat diperoleh orangorang yang benar-benar bermutu dan menguasai bidangnya
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sehingga dicapai suatu kualitas kerja yang lebih baik dan
kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
Karyawan yang bekerja sesuai minat, serta memiliki
kemampuan dan kepribadian baik dalam melaksanakan
tugasnya pasti akan memperlihatkan kinerja yang produktif.
Dapat dikatakan bahwa kualitas kerja akan semakin
meningkat dan menjadi lebih baik. Karyawan juga akan lebih
patuh, hal ini dapat terjadi bila dari awal telah dibuat suatu
kesepakatan bersama yang bersifat terikat antara individu
tersebut dengan perusahaan. Ketidak sesuaian antara
pekerjaan/jabatan dengan orang yang memegang jabatan
dapat mengakibatkan kinerja dari sebuah organisasi dirasa
kurang maksimal. Hal inilah yang mendasari munculnya
penelitian dengan judul Pengaruh Analisis Jabatan Terhadap
Pencapaian Kinerja ini dengan mengambil lokasi penelitian
di Universitas XYZ Surakarta”. Tujuan dari penelitian ini
adalah menganalisis pengaruh analisis jabatan terhadap
pencapaian kinerja organisasi di Universitas XYZ
Surakarta.
II. METODE PENELITIAN
Jenis penelitiaan ini merupakan penelitian penjelasan
(Explanatory/ Confirmatory Research) dengan pendekatan
kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah keseluruhan
karyawan di universitas XYZ surakarta yang berjumlah
1108 karyawan dengan sampel 100 orang. Metode sampling
dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik simple
random sampling. Analisis data yang digunakan adalah Uji
Instrumen yang terdiri dari Uji Validitas dan Uji Reliabilitas,
Uji Hipotesis yang terdiri dari Uji T dan Uji R2 , dan Analisis
Jalur. Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan
pendekatan Partial Least Square (PLS) dengan menggunakan
software Smart PLS 3.0.
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
A. Karakteristik Responden
Responden dalam penelitian ini sebanyak 100 orang
karyawan dari berbagai unit kerja dan fakultas yang ada
di Universitas XYZ Surakarta. Responden memiliki
beragam latar belakang seperti umur, pendidikan, lama
bekerja, dan jenis kelamin. Adapun profil karakteristik
responden adalah sebagai berikut:
1. Data Responden Berdasarkan Umur
Tabel 1 Data Responden Berdasarkan Umur
Umur
21-30
31-40
41-50
51-60
Total

Frekuensi
10
38
35
17
100

Persentase
10%
38%
35%
17%
100%

Pada tabel 1dapat dilihat bahwa karyawan Universitas
XYZ yang berusia 31-40 tahun memiliki persentase
tertinggi yaitu 38%. Karyawan yang berusia 41-50 tahun
sebanyak 35%. yang berusia 51-60 tahun 17%.
Sedangkan yang berusia 21-30 tahun memilki
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persentase sebesar 10%. Universitas ini memiliki
persentase karyawan yang paling tinggi yang berusia 3140 tahun yang yang merupakan usia produktif.
2. Data Responden Berdasarkan Pendidikan
Tabel 2 Data Responden Berdasarkan Pendidikan
Jenjang
SLTA/Sederajat
S1
S2
S3
Total

Frekuensi
16
35
47
2
100

Persentase
16%
35%
47%
2%
100%

Pada Tabel 2 dapat kita ketahui bahwasanya yang
menjadi sampel penelitian ini merata jenjang
penidikannya. Karyawan berpendidikan S2 memiliki
persentase yang paling tinggi yaitu 47%, berpendidikan
S1 sebesar 35%, SLTA/Sederajat sebesar 16%.
Sedangkan yang memiliki latar pendidikan S3 memiliki
persentase paling sedikit yaitu 2%.
3. Data Responden Berdasarkan Lama Bekerja
Tabel 3 Data Responden Berdasarkan Lama Bekerja
Lama Kerja
1-10 Tahun
11-20 Tahun
21-30 Tahun
Total

Frekuensi
29
47
24
100

Persentase
29%
47%
24%
100%

Berdasarkan data pada Tabel 3 diatas, dapat diketahui
sampel penelitian ini bahwa paling banyak dengan lama
bekerja selama 11-20 tahun persentase sebesar 47%,
masa kerja 1-10 tahun sebesar 29%, lama bekerja 21-30
tahun sebesar 24%, disini menun jukkan bahwasannya
lama bekerja pada kategori ini menunjukkan bahwa
yang menjadi sampel penelitian ini sebagian besar (71%)
sudah bekerja lebih 10 tahun.
4. Data Responden Berdasar Jenis Kelamin
Tabel 4 Data responden Berdasar Jenis Kelamin
Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
Total

Frekuensi
66
34
100

Persentase
66%
34%
100%

Berasal dari Tabel 4 diatas dapat terlihat bahwa
terdapat lebih banyak responden dengan jenis kelamin
laki-laki.
B. Data dan Analisi Data
1. Deskripsi data
Berikut ini diuraikan data jawaban responden atas
pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dalam
kuesioner

a) Jawaban tentang
Pekerjaan
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Uraian

Tujuan

Umum

Tabel 5 Uraian Tujuan Umum Pekerjaan
Uraian
Bisa Menjawab
Tidak Bisa Menjawab
Jumlah

Frekuensi
86
14
100

Buruk
Total

Persen
86%
14%
100%

Dari tabel di atas pada Tabel 9 terlihat bahwa
tingkat pemahaman Job Description dengan baik
adalah sebesar 88,75%, sedangkan dengan
tingkat pemahaman yang sedang adalah sebesar
7,25%. Untuk yang tingkat pemahaman
mengenai pekerjaan yang ada dalam Job
Description. Namun ternyata terdapat sebesar
14% yang tidak paham tujuan pekerjaannya.

Dari data pada tabel 5 diatas, terlihat bahwa 86%
dari karyawan bisa menjawab tujuan umum dari
pekerjaan atau jabatan mereka, sedangkan 14%
tidak bisa menjawab. Hal ini dimungkinkan
menunjukkan adanya Job Description yang belum
jelas pada suatu jabatan atau pekerjaan tertentu
b) Jawaban tentang Uraian Tugas Utama Pekerjaan
Tabel 6 Jawaban Responden Tentang Uraian
Tugas Umum Pekerjaan
Uraian
Bisa Menjawab
Tidak Bisa Menjawab
Jumlah

Frekuensi
98
2
100

c) Jawaban tentang Uraian Tugas Kurang Penting
Tabel 7 Jawaban Responden Tentang Tugas
Kurang Penting
Uraian
Bisa Menjawab
Tidak Bisa Menjawab
Jumlah

Frekuensi
25
75
100

Frekuensi
86
14
100

Pemahaman
Baik
Sedang
Buruk
Total

g) Pemahaman Kinerja Berorientasi Organisasi
Pada Proses (Kinerja Proses)
Tabel 11 Pemahaman Kinerja Proses
Pemahaman
Baik
Sedang
Buruk
Total

h) Pemahaman Kinerja Berorientasi Organisasi
Pada Hasil (Kinerja Output)
Tabel 12 Pemahaman Kinerja Output
Pemahaman
Baik
Sedang
Buruk
Total
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Persen
88,75 %
7,25 %

Persen
90,2 %
7,6 %
2,2 %
100 %

Dari Tabel 12 dapat kita lihat bahwasannya
tingkat pemahaman dengan baik tentang Kinerja
Proses adalah sebesar 90,2 %, sedangkan dengan
tingkat pemahaman yang sedang adalah sebesar
7,2 %. Untuk yang buruk tingkat pemahaman
mengenai Kinerja Proses adalah sebesar 2,2 %.

Dari data Tabel 8 ini terlihat bahwa 86% bisa
menjawab mengenai tanggung jawab dalam
jabatan/pekerjaannya. Sedangkan masih terdapat
karyawan yang tidak bisa menjawab apa
tanggung jawab pekerjaannya sebesar 14%.

Pemahaman
Baik
Sedang

Persen
87 %
11 %
7%
100 %

Dari Tabel 11 dapat kita lihat bahwasannya
tingkat pemahaman Kinerja Proses dengan baik
adalah sebesar 87 %, sedangkan dengan tingkat
pemahaman yang sedang adalah sebesar 11 %.
Untuk yang tingkat pemahaman mengenai
Kinerja Proses dengan buruk adalah sebesar 2%.

Persen
86%
14%
100%

e) Pemahaman Job Description
Tabel 9 Pemahaman Job Description

Persen
90,6 %
5,8 %
3,6 %
100 %

Dari Tabel 10 dapat kita lihat bahwasannya
tingkat pemahaman Job Spesification dengan baik
adalah sebesar 90,6 %, sedangkan dengan tingkat
pemahaman yang sedang adalah sebesar 5,8 %.
Untuk yang tingkat pemahaman mengenai Job
Spesification dengan buruk adalah sebesar 3,6 %.

Persen
25%
75%
100%

Dari data diatas dapat terlihat 75% menjawab
bahwa dalam pekerjaan mereka tidak ada
pekerjaan yang kurang penting. Sedangkan 25%
dari responden ada pekerjaan yang kurang
penting. Ini menandakan masih adanya tumpang
tindih suatu pekerjaan dalam pekerjaan mereka.
d) Jawaban tentang Tanggung Jawab Dalam
Pekerjaan
Tabel 8 Jawaban Responden Tentang Tanggung
Jawab Pekerjaan
Uraian
Bisa Menjawab
Tidak Bisa Menjawab
Jumlah

f) Pemahaman Job Spesification
Tabel 10 Pemahaman Job Spesification

Persen
98%
2%
100%

Dari data pada tabel 6 diatas terlihat bahwa 98%
dari responden bisa menjawab pertanyaan
secara essay mengenai tugas utama dalam
pekerjaan. Sedangkan yang tidak bisa menjawab
pertanyaan 2%. Ini menunjukkan sebagian besar
responden bias menguraikan apa saja yang
menjadi tugas utama dari pekerjaan mereka.

4%
100 %

2. Uji Instrumen
a. Uji Validitas
Uji Validitas merupakan uji ketangguhan suatu
alat ukur dalam penelitian. Dalam penelitian ini

Prosiding Konferensi Nasional Ke- 4
Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTM)
ISBN: 978-602-19568-1-6

pengukuran uji validitas menggunakan alat bantu
Smart PLS 3.0. Dalam penelitian ini pengukuran
uji validitas menggunakan tabel Outer Loading
atau Validitas Konvergen yang digunakan untuk
unidimensionalitas dari masing-masing konstruk.
Adapun hasil uji sesuai teori dari Chin n Pirouz
(dalam Heru, 2011) bahwasannya nilai loading
factor sama atau lebih dari 0,5 dapat dikatakan
valid. Maka berdasarkan hasil uji validitas
terdapat beberapa alat ukur yang tidak mencapai
nilai 0,5 yaitu item pertanyaan atau alat ukur
JD2, JS3, dan KP5. Selanjutnya item pertanyaan
yang tidak memenuhi criteria atau nilainya
kurang dari 0,5 dikeluarkan dari alat uji validitas
Smart PLS 3.0 untuk kemudian diuji validitas lagi
sampai uji validitas yang ke-3 mendapatkan nilai
valid untuk semua alat ukur.
b. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas merupakan uji keandalan dari
kuesioner. Dimana kuesioner jika diujicobakan
berulang-ulang kali pada kelompok yang sama
hasilnya akan konsisten. Kriteria data dikatakan
reliabel jika memberikan nilai Composite
Reability lebih besar 0,6. Pada pengujian
reliabilitas ini menggunakan Smart PLS 3.0.
Adapun hasil uji Reliabilitas adalah Job
Description
(0,885),
Job
Spesification
(0,949), Kinerja Output (0,866), dan
Kinerja Proses (0,916).
3. Pengujian Hipotesis
a. Uji t
Uji t digunakan untuk menguji pengaruh dari
variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada
penelitian ini alat bantu uji t menggunakan Smart
PLS 3.0. adapun hasil dari uji t adalah sebagai
berikut:
Tabel 17 Ringkasan Hasil Uji t
Variabel
JD -> KO
JD -> KP
JS -> KO
JS -> KP

Original
Sample (O)
-0,158
0,684
0,349
-0,052

t Statistics
(|O/STDEV|)
2,175
9,699
4,618
0,689

t
Tabel
>1,96
>1,96
>1,96
>1,96

KP ->KO

0,608

5,762

>1,96

Ket
Signifikan
Signifikan
Signifikan
Tidak
Signifikan
Signifikan

yang signifikan terhadap Kinerja Output, Job
Description memiliki berpengaruh yang signifikan
terhadap Kinerja Proses, Job Spesification
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
Kinerja Output, Job Spesification tidak memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja
Proses, dan Kinerja Proses berpengaruh
signifikan terhadap Kinerja Output.
b. Uji R2
Uji R2 (Uji Determinasi) merupakan pengujian
yang menunjukkan kemampuan variabel bebas
dapat menjelaskan variabel terikat.
Tabel 18 Hasil Uji R2
Variabel
Kinerja Output

0,471

Kinerja Proses

0,430

Melalui Tabel 18 diatas dapat kita lihat
bahwasannya variabel Job Description, variabel
Job Spesification, dan Variabel Kinerja Proses
dapat menjelaskan variabel kinerja output
sebesar 47,1 %. Sedangkan variabel Job
Description dan variabel Job Spesification dapat
menjelaskan Kinerja Proses sebesar 43 %.
4. Analisis Jalur
Secara matematis persamaan structural yang
terbentuk adalah sebagai berikut:
Kinerja Proses (KP) = β1 Job Description + β2 Job
Spesification+ ε
Kinerja Output (KO) = β1 Job Description + β2 Job
Spesification+ β3 Kinerja Proses + ε
Sehingga hasilnya adalah sebagai berikut:
a. KP = JD 0,684 + JS (-0,052)+ ε
b. KO = JD (-0,158) + JS 0,349 + KP 0,608 + ε
Selain hasil diatas, melalui analisis jalur ini dapat
menguji pengaruh langsung maupun tidak langsung
dari setiap variabel independen terhadap variabel
dependen. Adapun besarnya pengaruh langsung dan
tidak langsung dapat dihitung berawal dari gambar
uji instrumen dibawah ini dibawah ini:

Keterangan:
t table : merupakan t tabel dengan taraf
kepercayaan 95%
JD
: Job Description
JS
: Job Spesification
KP
: Kinerja Proses
KO
: Kinerja Output
Dari Tabel 17 diatas dapat kita simpulkan
bahwasannya Job Description memiliki pengaruh
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Gambar 4.1 Hasil Uji Instrumen
1. Direct Effect Job DescriptionKinerja Output =
-0,158
Indirect Effect Job DescriptionKinerja Proses
Kinerja Output = (0,684) x (0,608) = 0,415
Ternyata pengaruh tidak langsung lebih besar
daripada pengaruh langsung. Ini membuktikan
bahwa Deskripsi Pekerjaan akan mempengaruhi
secara tidak langsung kinerja output yang
meliputi efektifitas, produktivitas, efisiensi,
kepuasan, dan keadilan.
2. Direct Effect Job SpesificationKinerja Output
=0,349
Indirect
Effect
Job
SpesificationKinerja
ProsesKinerja Output = (-0,052) x (0,608) =
-0,031616
Ternyata langsung lebih besar daripada
pengaruh langsung. Ini membuktikan bahwa
Spesifikasi Pekerjaan akan mempengaruhi secara
langsung kinerja output yang meliputi efektifitas,
produktivitas, efisiensi, kepuasan, dan keadilan.
C. Pembahasan
1. Pengaruh Variabel Job Description terhadap Variabel
Kinerja Output adalah sebesar -0,158 dengan t
hitung sebesar 2,175 atau signifikan pada taraf
kepercayaan 95%, hipotesis diterima. Ini berarti
variabel Job Description mempunyai pengaruh yang
negative terhadap variabel kinerja output. Apabila
pernyataan tertulis pada deskripsi pekerjaan
karyawan
yang
menguraikan
wewenang,
tanggungjawab, kondisi pekerjaan, fasilitas kerja, dan
standar hasil kerja dikurangi, maka akan
meningkatkan kinerja output dengan sub dimensi
Efektifitas, Produktivitas, Efisiensi, Kepuasan, dan
Keadilan. Hasil ini memperkuat penelitian dari Heru
Suprapto (2011)
2. Pengaruh Variabel Job Description terhadap Variabel
kinerja proses adalah sebesar 0,684 dengan t hitung

278

sebesar 9,699 atau signifikan pada taraf kepercayaan
95%, hipotesis diterima. Ini berarti variabel Job
Description mempunyai pengaruh yang positive
terhadap variabel kinerja output. Apabila
pernyataan tertulis pada deskripsi pekerjaan
karyawan
yang
menguraikan
wewenang,
tanggungjawab, kondisi pekerjaan, fasilitas kerja, dan
standar hasil kerja diberikan/dipasang maka akan
meningkatkan kinerja proses dengan sub dimensi
responsivitas,
responsibilitas,
akuntabilitas,
keadaptasian,
kelangsungan
hidup,
keterbukaan/transparansi, dan empati. Hal ini
memperkuat penelitian Heru Suprapto (2011)
dengan hasil serupa.
3. Pengaruh Variabel Job Spesification terhadap
Variabel kinerja output adalah sebesar 0,349 dengan
t hitung sebesar 4,618 atau signifikan pada taraf
kepercayaan 95%, hipotesis diterima. Ini berarti
variabel Job Description mempunyai pengaruh yang
positive terhadap variabel kinerja output. Apabila
persyaratan jabatan dengan dimensi pendidikan,
pelatihan, dan kompetensi diterapkan dengan tepat
maka akan meningkatkan kinerja output dengan sub
dimensi efektivitas, produktivitas, efisiensi,
kepuasan, dan keadilan. Hasil ini berbeda dengan
penelitian yang dilakukan oleh Heru Suprapto
(2011).
4. Pengaruh Variabel Job Spesification terhadap
Variabel kinerja Proses adalah sebesar -0,052
dengan t hitung sebesar 0,689 atau tidak signifikan
pada taraf kepercayaan 95%, hipotesis diterima.
Maknanya adalah di Universitas XYZ Surakarta
spesifikasi jabatan dengan dimensi pendidikan,
pelatihan dan kompetensi tidak memiliki pengaruh
terhadap kinerja proses.
5. Pengaruh Variabel kinerja proses terhadap Variabel
kinerja output adalah sebesar 0,608 dengan t hitung
sebesar 5,762 atau signifikan pada taraf kepercayaan
95%, hipotesis diterima. Ini berarti variabel Job
Description mempunyai pengaruh yang positive
terhadap variabel kinerja output. Apabila kinerja
proses dengan sub dimensi responsivitas,
responsibilitas,
akuntabilitas,
keadaptasian,
kelangsungan hidup, keterbukaan/transparansi, dan
empati diterapkan dan ditingkatkan maka akan
meningkatkan kinerja output dengan sub dimensi
efektifitas, produktivitas, efisiensi, kepuasan, dan
keadilan
IV. SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut dibawah ini:
1. Job Description berpengaruh negatif secara signifikan
terhadap Kinerja Output, yang artinya jika uraian
pekerjaan yang berisi wewenang, tanggung jawab,
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2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

kondisi pekerjaan, fasilitas kerja, dan standar hasil kerja
dikurangi maka efektivitas, produktivitas, efisiensi,
kepuasan, dan keadilan akan meningkat. Dimungkinkan
ada uraian jabatan yang masih tumpang tindih antara
jabatan satu dengan yang lain, atau deskripsi pekerjaan
atau jabatan yang terpampang dalam kantor membuat
karyawan menjadi terbebabi dalam melakukan
pekerjaannya sehinga kinerja output tidak masksimal.
Job Description berpengaruh positif secara signifikan
terhadap Kinerja Proses, yang artinya jika uraian
pekerjaan yang berisi wewenang, tanggung jawab,
kondisi pekerjaan, fasilitas kerja, dan standar hasil kerja
ditambah akan menaikkan responsivitas, responsibilitas,
akuntabilitas, keadaptasian. Deskripsi pekerjaan sudah
bias mengcover kinerja yang berorientasi pada proses.
Job Spesification berpengaruh positif secara signifikan
terhadap Kinerja Output, yang artinya persyaratan
jabatan seperti pendidikan, pelatihan dan kompetensi
ditingkatkan
akan
meningkatkan
efektivitas,
produktivitas, efisiensi, kepuasan, dan keadilan.
Persyaratan jabatan yang ada saat ini sudah bisa
membackup kinerja output.
Job Spesification berpengaruh secara tidak signifikan
terhadap Kinerja Proses, yang artinya persyaratan
jabatan seperti pendidikan, pelatihan dan kompetensi
tidak memiliki pengaruh terhadap responsivitas,
responsibilitas,
akuntabilitas,
keadaptasian.
Dimungkinkan persyaratan jabatan yang tidak sesuai
dengan jabatan yang diemban.
Kinerja Proses berpengaruh positif secara signifikan
terhadap Kinerja Output, yang artinya responsivitas,
responsibilitas, akuntabilitas, keadaptasian memiliki
pengaruh terhadap efektivitas, produktivitas, efisiensi,
kepuasan, dan keadilan. Jika kinerja proses meningkat
maka kinerja output juga akan meningkat.
Melalui analisis jalur dapat disimpulkan bahwasannya
Deskripsi Pekerjaan mempengaruhi secara tidak
langsung terhadap Kinerja Output
Job Spesification berpengaruh secara langsung terhadap
Kinerja Output
Melalui uji R2 (uji determinasi) dapat disimpulkan
bahwasannya variabel Job Description, variable Job
Spesification, dan variable Kinerja Proses dapat
menjelaskan variable kinerja output sebesar 47,1%
sisanya dijelaskan oleh variable diluar model.
Variabel Job Description dan variable Job Spesification
dapat menjelaskan Kinerja Proses sebesar 43% sisanya
dijelaskan oleh variable lain diluar model.

pekerjaan, fasilitas kerja, dan standar hasil kerja jika
dikurangi maka akan meningkatkan kinerja output
dengan sub dimensi Efektifitas, Produktivitas, Efisiensi,
Kepuasan, dan Keadilan.
2. Dalam penerapan Job Description perlu memperbaiki
uraian jabatan pada bidang/bagian yang meliputi:
a. Perbaikan
fasilitas
agar
mendukung
jabatan/pekerjaan
b. Kejelasan target suatu jabatan
3. Dalam penerapan Job Spesification perlu memperbaiki
persyaratan jabatan pada bidang/bagian yang meliputi:
a. Penyesuaian antara jabatan dengan keahlian pegawai
b. Penyesuaian antara jabatan dengan minat pegawai
4. Penelitian serupa mengenai analisis jabatan tergolong
masih sedikit. Penelitian ini bisa digunakan untuk
membantu proses pengambilan keputusan dalam bidang
manajemen sumberdaya manusia
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Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan maka
peneliti memeberikan saran sebagai berikut:
1. Terdapat nilai negative dalam uji t pada pengaruh
Variabel Job Description terhadap Variabel Kinerja
Output adalah sebesar -0,158. Ini berarti pernyataan
tertulis mengenai wewenang, tanggungjawab, kondisi
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