
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kota batam yang terletak di kepulauan riau yang di kelilingi oleh beberapa 

pulau merupakan salah satu kota terbesar yang ada di kepulaan riau. Pulau-pulau 

yang mengelilingi pulau batam di antaranya yaitu pulau rempang dan pulau 

galang, pulau-pulau tersebut di satukan dengan kota batam melalui jembatan 

barelang yang saat ini dikenal dengan lambang atau simbol dari kota batam. Kota 

batam di dirikan oleh Otorita batam atau yang sudah di ganti nama dengan Badan 

Pengusaha batam (BP batam). Awal mula didirikannya kota batam ini hanya 

memiliki kurang lebih 6.000 penduduk yang menjadi penghuni kota batam, 

semakin ada nya perkembangan pemerintahan dan strategi yang di lakukan, kota 

batam memiliki peningkatan setiap tahun nya. Tercatat pada tahun 2019 ada 

sekitar 1.376.009 penduduk menurut dinas kependudukan. Dari data tersebut bisa 

disimpulkan bahwa telah ada perkembangan yang berlipat ganda di kota batam. 

Kota batam merupakan kota yang letaknya sangat strategis. Di apit dengan 

dua negara tetangga yaitu Singapore dan Malaysia sehingga kegiatan eksport 

import berjalan dengan cepat dan lancar. Hal ini juga menjadikan batam sebagai 

kawasan perdagangan bebas Indonesia (Indonesia free trade zone). Semakin 

berkembang nya kota batam semakin banyak perusahaan-perusahaan yang 

memulai usahanya di kota batam sehingga kota batam di kenal sebagai kota 

industri. dengan berkembang nya industri dan penduduk maka akan semakin 

meningkat pula kebutuhan primer dan skunder. Salah satunya akan meningkatnya 

pertumbuhan kendaraan yang ada di kota batam seperti mobil, motor, truck, bus, 

dan transportasi lainnya.  

Dengan pertumbuhan transportasi yang meningkat pesat memberikan 

peluang yang baik bagi pengusaha-pengusaha yang bergelut di bidang peralatan 

mobil, motor, truck, bus, dan peralatan transportasi lainnya. Selain peralatan 

transportasi juga butuh perawatan seperti carwash. Di batam sudah banyak sekali 

usaha yang bergerak di bidang carwash, di setiap kecamatan yang ada di kota 
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batam pasti memiliki carwash. Saat ini carwash sangat di butuhkan karena setiap 

orang sudah sibuk dengan kegiatan dan urusan masing-masing sehingga sudah 

sangat jarang menemukan orang yang mencuci kendaraannya sendiri. Dengan 

harga yang tidak terlalu tinggi membuat orang lebih memilih mencuci kendaraan 

di carwash. 

Excellent Garage Premium merupakan tempat yang di pilih penulis untuk 

melakukan kerja pratek dan membantu pemilik untuk meningkatkan serta 

menyelesaikan hambatan-habatan yang sedang di alami saat ini. Excellent Garage 

Premiun yang terletak di Jl. Raja Isa, Batam Center (samping REI Office Park) 

sudah berdiri sejak agustus 2017. Usaha yang sudah bergerak selama dua tahun ini 

merupakan salah satu carwash yang berbeda dari carwash pada umumnya. 

Excellent garage premium batam memiliki karyawan kurang lebih 19 orang akan 

tetapi para karyawan kurang bertanggung jawab dengan pekerjaan mereka, hal itu 

di sebab kan oleh tidak ada nya deskripsi pekerjaan masing-masing karyawan 

sehingga membuat karyawan tidak disiplin atas pekerjaan yang mereka lakukan. 

Oleh sebab itu sangat penting bagi excellent garage premium untuk menerapkan 

Job Description untuk setiap karyawan. Dilihat dari permasalahan di atas maka 

penulis ingin membuat proyek kerja praktek dengan judul “Analisis Penerapan 

Job Description di Car Wash Excellent Gargae Premium” 

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang akan di jelaskan di penelitian ini mengenai uraian 

tanggung jawab setiap karyawan atau deskripsi pekerjaan setiap karyawan yang 

sesuai dengan jabatannya. Dengan tujuan untuk meningkatkan kedisplinan 

karyawan dalam bekerja dan lebih bertanggung jawab atas tugas yang sudah di 

berikan. Oleh sebab itu penulis akan membuat uraian yang berisi Job Description 

tiap karyawan sesuai dengan jabatan mereka masing-masing. 

 1.3 Tujuan Proyek 

Adapun tujuan dari proyek ini adalah untuk memberikan pedoman 

manajemen sumber daya manusia sederhana yang bisa di implementasikan oleh 

Excellent Garage Premium sehingga dengan adanya Job Description yang jelas 
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sesuai dengan SOP yang ada di perusahaan sehingga bisa meningkatkan kinerja 

setiap karyawan dan meningkatkan rasa tanggung jawab bagi karyawan atas tugas 

yang sudah di berikan. 

1.4 Luaran Proyek 

Dengan implementasi yang nyata dari kerja praktek ini peneliti berharap 

bisa membantu owner meningkatkan kinerja karyawan dan meningkatkan profit 

perusahaan. Maka dari itu penulis akan membuat handbook yang berisi uraian 

mengenai tanggung jawab (Job Description) karyawan yang akan berguna sebagai 

panduan bagi perusahaan maupun karyawan. 

1.5 Manfaat Proyek 

Dengan penerapan Job Description ini penulis berharap adanya manfaat 

bagi perusahaan maupun karyawan seperti terjalinnya hubungan yang baik antar 

atasan dan karyawan serta karyawan lebih menguasai dan pemberian tanggung 

jawab dan tugas-tugas di selesaikan dengan sebaik-baiknya atas tugas. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Tahap ini bertujuan untuk mempermudah pembahasan dalam menjelaskan 

hasil dari penelitian yang sudah dilaksanakan, dengan sususan sebagai berikut: 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, ruang lingkup, 

tujuan proyek, luaran proyek dan manfaat proyek dari masalah 

yang sedang terjadi saat ini. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang pengertian dan elemen-elemen yang 

terdapat di Job Description dimana pengertian dan elemen tersebut 

dapat membantu proses perancangan sistem kerja praktek dan bisa 

dijadikan sebagai referensi. 
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BAB III: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang perusahaan, 

rincian dari struktur organisasi karyawan serta aktivitas yang biasa 

dilakukan oleh perusahaan. 

BAB IV: METODOLOGI 

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, metode pengumpulan 

data, proses persiapan, tahapan, dan agenda persiapan dalam 

melaksanakan kerja praktek. Pada bagian pelaksanaan, akan dibagi 

menjadi 3 bagian yaitu persiapan, pelaksanaan dan penilaian & 

pelaporan. 

BAB V: ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini menjelaskan hasil dari analisa data dan observasi serta 

perancangan dari sistem yang telah dibuat oleh penulis. 

BAB VI: IMPLEMENTASI 

Pada bab ini terdapat penjelasan mengenai hasil dari implementasi 

yang sudah dilaksanakan serta kondisi setelah diimplementasikan. 

BAB VII: KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini merupakan bagian penutup yang berisi tentang 

kesimpulan maupun saran pada kerja praktek. 
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