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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan sebuah syarat utama yang 

harus ada dalam suatu perusahaan. Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut 

memiliki peran, tanggung jawab, tugas, serta jabatan yang berbeda-beda. 

Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, kompeten, dan juga terampil. 

Tujuannya adalah agar mereka dapat melaksanakan tugas serta tanggung 

jawabnya dengan baik. Dengan begitu, segala tujuan yang ingin dicapai 

oleh perusahaan dapat tercapai.  

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimaksud tersebut tidak lain 

adalah karyawan. Bagi karyawan, salah satu faktor yang mempengaruhi 

mereka untuk bekerja diperusahaan yang mereka pilih adalah faktor 

besarnya kompensasi yang ditawarkan oleh perusahaan. Menurut Hasibuan 

(2000:117), kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, 

barang langsung, atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai 

imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Mengingat bahwa 

karyawan sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat penting bagi 

perusahaan dalam mencapai segala tujuan perusahaan, maka perusahaan 

harus mampu mempertahankan karyawan untuk selalu tetap komitmen dan 
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juga setia terhadap perusahaan. Untuk itu, perusahaan harus memberikan 

kompensasi khususnya gaji pokok yang sesuai bagi seluruh karyawan, 

sebagai suatu balas jasa atau imbal balik perusahaan kepada karyawan. 

Dalam menentukan besarnya gaji pokok yang akan diberikan kepada 

karyawan, perusahaan harus mampu merancang besarnya gaji pokok 

tersebut agar sesuai dengan besar tanggung jawab dan berat beban kerja 

yang perusahaan berikan kepada masing-masing karyawan. Sehingga dalam 

memberikan gaji pokok kepada karyawan, perusahaan harus menentukanya 

berdasarkan asas adil. Hasibuan (2000:121) menyatakan, bahwa dalam 

pemberian gaji pokok, asas yang digunakan harus adil, yang dimaksud adil 

adalah besarnya kompensasi yang dibayarkan kepada setiap karyawan harus 

disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, jabatan pekerjaan, 

tanggung jawab, resiko pekerjaan dan memenuhi persyaratan internal 

konsistensi. Jadi, adil bukan berarti setiap karyawan menerima kompensasi 

yang sama besarnya.melainkan kompensasi yang dibayarkan kepada setiap 

karyawan harus disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, jabatan 

pekerjaan, tanggung jawab, dan resiko dari pekerjaan. Dengan asas adil, 

maka akan tercipta suasana kerja sama yang baik, semangat kerja, disiplin, 

loyalitas, dan stabilitas karyawan akan lebih baik.  

Oleh karena itu, untuk menerapkan asas adil dalam pemberian gaji 

pokok perlu dilakukannya suatu evaluasi jabatan. Menurut Ruky (2002:72), 

evaluasi jabatan adalah sebuah proses yang dilakukan dalam ruang lingkup 

manajemen sumber daya manusia yang bertujuan menentukan nilai relatif 
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dalam arti berat ringanya suatu pekerjaan dibandingkan pekerjaan-pekerjaan 

yang lain dalam sebuah organisasi. Evaluasi jabatan dilakukan untuk 

membuat peringkat jabatan dengan berdasarkan nilai atau bobot. Dari nilai 

atau bobot yang diperoleh melalui proses evaluasi jabatan tersebut, maka 

akan dapat menjadi penentu bagi jabatan-jabatan yang memiliki nilai atau 

bobot yang sama untuk mendapatkan gaji sesuai dengan kelas jabatan (job 

class). Jadi, dilakukannya evaluasi jabatan bertujuan untuk menghilangkan 

rasa tidak adil secara internal. 

CV LIMA BELAS adalah sebuah perusahaan percetakan pengadaan 

barang dan jasa yang terletak di wilayah kota Semarang, Jawa Tengah. 

Berdasarkan hasil pra survey yang telah dilakukan pada tanggal 26 

September 2016 dengan Pak Heri selaku pemilik sekaligus pimpinan dari 

CV LIMA BELAS, telah diketahui bahwa dalam menentukan gaji pokok 

untuk karyawan masih terdapat keterbatasan dan juga masih belum 

mempertimbangkannya berdasarkan karakteristik pekerjaan sesuai dengan 

deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan, karena deskripsi pekerjaan 

maupun spesifikasi pekerjaan masih belum terdokumentasi dengan baik. 

Hal ini dikarenakan CV LIMA BELAS masih belum memiliki susunan 

struktur organisasi yang jelas, sehingga masih belum ada dasar yang jelas 

yang dapat digunakan dalam menentukan besarnya gaji pokok bagi 

karyawan.  

Sistem penentuan gaji pokok yang saat ini diterapkan oleh CV 

LIMA BELAS dilakukan dengan cara tawar-menawar atau negosiasi yang 
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dibuktikan dengan hasil interview pra survey dengan Pak Heri selaku 

pimpinan sekaligus pemilik dari CV LIMA BELAS pada Tanggal 26 

September 2016 (Lampiran halaman 1 b). Dimana dalam melakukan sistem 

penentuan gaji pokok masih dilakukan atas dasar subyektivitas dari 

pimpinan, artinya dalam memberikan kisaran gaji pokok bagi karyawannya 

dilakukan berdasarkan penilaian pribadi dan tidak menggunakan dasar yang 

jelas mengenai faktor apa saja yang digunakan untuk menilai sebuah 

pekerjaan. Menurut Pak Heri, yang jelas dalam menentukan besarnya gaji 

pokok yang akan diberikan kepada karyawannya dilihat atau ditentukan dari 

keterampilan serta pengalaman bekerja mereka dalam bidang yang dikuasai. 

Selain itu, dari hasil wawancara dan juga hasil kuesioner yang dibagikan 

pada 4 karyawan yang mendapat gaji bulanan, 4 dari 4 karyawan tersebut 

menyatakan bahwa masing-masing karyawan tidak tahu berapa gaji mereka 

satu sama lain. Karena dalam pemberian gaji dilakukan dengan cara 

dimasukan dalam amplop tertutup.  

Kondisi seperti ini dikhawatirkan akan dapat menimbulkan perasaan 

tidak adil yang dapat menimbulkan ketidakpuasan pada masing-masing 

karyawan karena selain sistem pemberian gaji diberikan berdasarkan 

subyektivitas dari pimpinan perusahaan, pemberian gaji pokok juga 

dilakukan secara tidak transparan, artinya dimasukan dalam amplop 

tertutup. Pada akhirnya kondisi seperti ini akan dapat menimbulkan 

kecemburuan antar karyawan yang dapat mempengaruhi tingkat 

produktivitas kerja karyawan. Maka dari itu, untuk mengatasi kondisi yang 
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dikhawatirkan tersebut perlu dilakukanya suatu evaluasi jabatan, agar dalam 

menentukan gaji pokok karyawan dapat dilakukan secara adil dan sesuai 

dengan karakteristik pekerjaan yang ada.  

Terdapat empat metode dalam melakukan evaluasi jabatan, yaitu 

metode peringkat, metode klasifikasi, metode perbandingan faktor, dan 

metode poin. Dari ke-empat metode dalam evaluasi jabatan, metode poin-

lah yang paling sering digunakan. Karena metode poin memiliki kelebihan 

dan keistimewaan dibandingkan dengan tiga metode evaluasi jabatan 

lainnya. Ruky (2002:83) menjelaskan, bahwa kelebihan dan keistimewaan 

dari metode poin ini adalah merupakan sebuah metode analitis dan 

kuantitatif, disebut metode analitis karena mampu memilih dan menetapkan 

faktor-faktor yang ada pada jabatan/pekerjaan yang akan dijadikan sebagai 

tolok ukur pada proses analisis jabatan dan pembuatan uraian jabatan, 

sedangkan disebut metode kuantitatif karena metode poin mampu 

memberikan nilai pada setiap jabatan dalam perusahaan dengan lebih 

obyektif, serta sesuai dengan beban kerja pada tiap masing-masing jabatan, 

sehingga dapat meminimalkan perdebatan dalam penyusunan kebijakan 

tentang kompensasi.  

Sedangkan pada tiga metode evaluasi jabatan lainya yaitu metode 

peringkat, metode klasifikasi, dan metode perbandingan faktor, memiliki 

kelemahan yang sama, yaitu ketiga metode tersebut sama-sama masih 

memiliki pertimbangan yang bersifat subyektif dan lebih mengutamakan 

penilaian secara pribadi. Maka dari itu metode yang paling sesuai dan cocok 
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untuk digunakan dalam evaluasi jabatan di CV LIMA BELAS adalah 

menggunakan metode poin, karena dengan menggunakan metode poin 

dalam evaluasi jabatan akan memberikan hasil yang lebih valid dan sulit 

untuk dimanipulasi. Karena dalam metode poin, evaluasi jabatan akan 

dilakukan dengan berbasis pada data kuantitatif. Serta sudah tidak memiliki 

pertimbangan yang bersifat subyektif.  

Dari latar belakang inilah, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul yaitu “PENENTUAN GAJI POKOK KARYAWAN 

CV LIMA BELAS MENGGUNAKAN METODE POIN”. Untuk 

memberikan usulan gaji pokok karyawan sesuai dengan metode poin. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang ada di CV LIMA BELAS yaitu belum memiliki 

dasar penentuan gaji yang jelas dan terdokumentasi dengan baik, karena 

dalam menentukan gaji pokok karyawan masih terdapat keterbatasan dan 

juga masih belum mempertimbangkanya berdasarkan karakteristik 

pekerjaan sesuai dengan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan, 

karena deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan masih belum 

terdokumentasi dengan baik. Hal ini dikarenakan CV LIMA BELAS masih 

belum memiliki struktur organisasi yang jelas. Sehingga belum ada dasar 

atau pedoman yang jelas dalam menentukan besarnya gaji pokok bagi 

karyawan.  
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Saat ini, sistem penentuan gaji pokok yang dilakukan oleh CV 

LIMA BELAS adalah berdasarkan tawar-menawar atau negosiasi yang 

disepakati oleh pimpinan dan karyawan yang bersangkutan. Sehingga dalam 

menentukan kisaran gaji pokok masih berdasarkan pada penilaian pribadi 

atau subyektivitas dari pimpinan. Dan kondisi seperti ini dikhawatirkan 

akan menimbulkan ketidakadilan pada masing-masing karyawan sehingga 

dapat memicu kecemburuan antar karyawan dan hal ini akan berpengaruh 

terhadap tingkat produktivitas kerja karyawan. 

Dari rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian yang 

diajukan adalah sebagai berikut :  

a) Bagaimana usulan struktur organisasi pada CV LIMA BELAS ?   

b) Bagaimana usulan gaji pokok karyawan pada CV LIMA BELAS ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :  

a) Memberikan usulan struktur organisasi pada CV LIMA BELAS. 

b) Memberikan usulan gaji pokok karyawan pada CV LIMA BELAS. 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

a) Manfaat Praktis : Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai 

bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam penentuan gaji pokok 

karyawan. 



8 

 

b) Manfaat Akademis : Manfaat akademis dari penelitian ini adalah sebagai 

bahan referensi dan informasi bagi pihak lain yang juga melakukan 

penelitian sejenis.   

1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penuisan. 

BAB II berisi tentang penelitian terdahulu teori – teori kompensasi, struktur 

organisasi, Kompensasi, analisa pekerjaan, evaluasi jabatan, metode point 

system, kerangka piker dan definisi operasional. 

BAB III berisi tentang metode penelitian dari lokasi penelitian, populasi, 

sampel, teknik sampling, sumber data, teknik pengambilan data, dan metode 

analisis data. 

BAB IV berisi tentang hasil dan pembahasan mengenai pembuatan struktur 

organisasi dan perhitungan NRJ untuk menjawab perumusan masalah 

penelitian 

BAB V berisi kesimpulan dan saran yang diberikan baik kepada perusahaan 

maupun kepada penelitian selanjutnya  

 

 

 

 

 

 


