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5. Membuat “Level” atau Gradasi dari Setiap Faktor, Definisi, dan 

Points (Skor) untuk Setiap Level 

Menurut Ruky (2002:87) Setelah faktor-faktor tersebut 

dipilih, kemudian harus dibuat “gradasi” atau tingkat-tingkat yang 

tepat untuk setiap faktor tersebut, definisi untuk setiap “level” dan 

“skor” untuk setiap level. Dan setelah itu barulah metode itu siap 

untuk digunakan. 

6. Menentukan Nilai Poin Faktor 

Langkah ini digunakan untuk menentukan bobot dari suatu 

jabatan pekerjaan yang akan dijadikan level atau grade dalam 

perusahaan, dan hasil dari nilai poin faktor ini berupa nilai relative 

jabatan (NRJ) yang dapat dijadikan patokan dalam usulan gaji pokok  

7. Nilai Relative Jabatan (NRJ) 

Nilai relative jabatan didapatkan dari hasil perhitungan total 

skor derajat sub faktor yang kemudian diperoleh hasil total perkalian 

antara total skor yang dikalikan dengan bobot dari derajat faktor.  

8. Penentuan Gaji Pokok 

Usulan gaji pokok merupakan hasil perhitungan dari Nilai Relatif 

Jabatan (NRJ) yang didapatkan dari evaluasi jabatan yang telah 

dilakukan sebelumnya. 

BAB III  

METODE PENELITIAN 
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3.1. Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah CV LIMA BELAS yaitu sebuah 

perusahaan yang bergerak dalam bidang Percetakan offset, yang berlokasi 

di Jalan Patriot II H 60 A Semarang. Peneliti memilih lokasi penelitian di 

CV LIMA BELAS, karena dalam menentukan gaji pokok 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 belum ada dasar atau 

pedoman yang jelas dalam menentukan besarnya gaji pokok bagi karyawan. 

Selain itu, Sistem penentuan gaji pokok yang saat ini diterapkan oleh CV 

LIMA BELAS dilakukan dengan cara tawar-menawar atau negosiasi yang 

disepakati oleh pimpinan dan karyawan yang bersangkutan. Dimana 

pimpinan CV LIMA BELAS dalam melakukan sistem penentuan gaji pokok 

masih bersifat subjektif, 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. 

Selain pemberian gaji pokok dilakukan dengan cara kesepakatan 

tawar-menawar atau negosiasi dengan karyawan pada saat pertama kali 

direkrut. Masing-masing karyawan juga tidak tahu berapa gaji mereka satu 



50 

 

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 sistem pemberian gaji diberikan 

berdasarkan subjektifitas dari pimpinan perusahaan. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

3.2.1. Populasi 

Sugiyono (2016:117), Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh jabatan/pekerjaan yang ada pada CV LIMA BELAS.  

3.2.2. Sampel 

Sugiyono (2016:118), Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam 

penelitian ini adalah 4 jabatan/pekerjaan yang ada pada CV LIMA 

BELAS, yaitu pada Kepala Bagian Produksi, Staff Bagian 

Administrasi, Staff Bagian Pemasaran, dan Staff Bagian Pembelian. 

Pemilihan sampel dilakukan pada ke-4 jabatan/pekerjan tersebut 

karena, pada ke-4 jabatan/pekerjaan tersebut dalam pemberian gaji 

pokok tidak berdasarkan unit, artinya gaji pokok diberikan secara 

bulanan dan tidak diberikan secara harian maupun mingguan, 
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sedangkan jabatan/pekerjaan lainya yang ada pada CV LIMA 

BELAS dalam pemberian gaji pokok diberikan berdasarkan unit, 

yang artinya pemberian gaji dilakukan secara harian. 

3.3.3. Teknik Sampling 

Sugiyono (2016:118), Teknik sampling adalah merupakan 

teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang 

digunakan. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan 

adalah sampling purposive.  

Sugiyono (2016:124), sampling purposive adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dan pada penelitian 

ini penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu tersebut yaitu 

pada CV LIMA BELAS dilakukan pertimbangan dalam hal 

pengambilan sampel hanya pada jabatan/pekerjaan yang memiliki 

gaji pokok bulanan, artinya bahwa dalam pengambilan sampel bukan 

mengambil pekerjaan yang berbasis pada pemberian gaji pokok 

berdasarkan unit, melainkan hanya mengambil sampel pada 

pekerjaan yang berbasis pada pemberian gaji pokok bulanan saja. 

3.3. Jenis Data  

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang 

diperoleh berupa hasil wawancara dan kuesioner kepada pemilik sekaligus 

pimpinan perusahaan, dan beberapa staff yang ada diperusahaan. Data 

primer yang diperoleh digunakan untuk mengetahui informasi mengenai 
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deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan serta juga digunakan untuk 

melakukan analisis jabatan dalam membuat struktur organisasi. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan ada 

tiga, yaitu dengan wawancara, kuesioner, dan observasi yang akan 

dijelaskan sebagai berikut : 

3.4.1. Wawancara 

Sugiyono (2016:194), Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melaksanakan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan 

juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Dalam 

penelitian ini wawancara dilakukan kepada pemilik sekaligus 

pimpinan dari CV LIMA BELAS Semarang. 

3.4.2. Kuesioner 

Sugiyono (2016:199), Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Pada 

penelitian ini, kuesioner diberikan kepada karyawan di CV LIMA 

BELAS. 

3.4.3. Observasi 
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Sugiyono (2016:203), Observasi sebagai pengumpulan data 

mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang 

lain. Observasi dilakukan dengan melihat langsung dilapangan yang 

digunakan untuk menentukan faktor layak yang didukung melalui job 

deskripsi dan job spesifikasi. 

 

3.5. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Analisis data untuk struktur organisasi 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data 

untuk struktur organisasi yaitu sebagai berikut : 

a. Melakukan wawancara dengan pemilik. 

b. Membuat kuesioner analisis jabatan. 

c. Menyebar kuesioner analisis jabatan kepada karyawan CV 

LIMA BELAS. 

d. Mengumpulkan data hasil kuesioner analisis jabatan yang sudah 

disebar. 

e. Melakukakan wawancara dengan pemilik dan karyawan terkait 

dengan analisis jabatan. 

f. Mengolah data yang diperoleh dari hasil kuesioner dan 

wawancara yang telah dilakukan. 
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g. Membuat struktur organisasi berdasarkan hasil pengolahan 

kuesioner dan wawancara, terkait dengan enam elemen utama 

dalam merancang struktur organisasi. Enam elemen utama 

tersebut mencakup :  

i. Spesialisasi Kerja. 

Spesialisasi kerja atau pembagian kerja digunakan untuk 

menggambarkan sampai sejauh mana aktivitas dalam 

organisasi dibagi kedalam pekerjaan-pekerjaan secara 

terpisah.  

ii. Departementalisasi. 

Ketika pekerjaan telah dibagi ke dalam spesialisasi 

kerja, mereka harus dikelompokkan sehingga tugas-

tugas umum dapat dikoordinasikan. Basis di mana 

beragam tugas kerja dikelompokkan bersama disebut 

dengan departementalisasi. 

iii. Rantai Komando.  

Rantai komando merupakan hirarki wewenang dari 

tingkat organisasi yang tinggi ke yang rendah, yang 

menegaskan siapa melapor kepada siapa.  

iv. Rentang Kendali.  

Rentang kendali adalah sejumlah bawahan yang dapat 

diarahkan oleh seorang manajer secara lebih efisien dan 

efektif. 



55 

 

v. Sentralisasi dan Desentralisasi. 

Sentralisasi mengacu pada kondisi yang mana 

pengambilan keputusan dipusatkan pada satu titik 

tunggal dalam organisasi, atau pengambilan keputusan 

dilangsungkan pada tingkat yang lebih tinggi dalam 

organisasi. Sedangkan desentralisasi mengacu pada 

kondisi yang mana apabila lebih banyak pekerja level 

bawah yang memberikan input atau bahkan membuat 

keputusan dalam organisasi. 

vi. Formalisasi. 

Formalisasi mengacu pada keadaan yang mana 

pekerjaan didalam organisasi telah terstandarisasi, atau 

sestandar apakah pekerjaan-pekerjaan organisasi dan 

taraf dimana perilaku pekerja dipandu oleh beragam 

aturan dan prosedur. 

2. Analisis data untuk menentukan usulan gaji pokok 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data 

untuk menentukan usulan gaji pokok yaitu sebagai berikut : 

 

a. Memilih kelompok pekerjaan. 

Dalam memilih kelompok pekerjaan dilakukan dengan 

cara melakukan pemilihan jabatan dari struktur organisasi yang 

dapat dilihat di bab IV pada gambar 4.1. Pemilihan jabatan dari 
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struktur organisasi ditentukan berdasarkan pemberian gaji yang 

berbasis pada gaji bulanan dan bukan pemberian gaji yang 

berbasis pada gaji harian ataupun mingguan. 4 (empat) jabatan 

yang berbasis pada gaji bulanan yaitu, Kepala Bagian Produksi, 

Staff Bagian Pemasaran, Staff Bagian Administrasi, dan Staff 

Bagian Pembelian. 

b. Memilih dan menyetujui faktor yang akan diukur.  

Faktor-faktor yang dipilih untuk diukur dalam 

menentukan kompensasi dapat juga disebut sebagai 

compensable factors, compensable factors tersebut nantinya 

akan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan nilai jabatan. 

dalam menentukan dan memilih compensable factors, 

ditentukan melalui hasil wawancara dengan pemilik CV LIMA 

BELAS yang kebetulan juga menjabat sebagai pimpinan di 

perusahaan. Hasil wawancara terkait penentuan compensable 

factors dapat dilihat pada lampiran (halaman y) 

c. Membuat definisi untuk setiap faktor yang dipilih.  

Pada langkah ini dalam membuat definisi untuk setiap 

faktor yang dipilih, menggunakan faktor-faktor yang sudah 

ditentukan sebelumnya dengan pimpinan perusahaan. Faktor-

faktor yang akan didefinisikan tersebut, merupakan faktor yang 

dianggap penting oleh perusahaan dalam menentukan 

kompensasi di perusahaan. Faktor – faktor yang telah dipilih 
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oleh perusahaan CV LIMA BELAS sebagai faktor penentu 

kompensasi yaitu: faktor pengalaman, faktor keterampilan, 

faktor tanggung jawab, dan faktor pendidikan.  

d. Membuat “level” atau gradasi dari setiap faktor, definisi, 

dan points (skor) untuk setiap level.  

Menurut Ruky (2002:87) Setelah faktor-faktor untuk 

menentukan kompensasi dipilih, kemudian harus dibuat 

“gradasi” atau tingkat-tingkat yang tepat untuk setiap faktor 

tersebut, definisi untuk setiap “level” dan “skor” untuk setiap 

level. Maka dari itu, pada tahap ini akan dihitung  nilai 

minimum dan nilai maksimum dari setiap sub faktor pada 

masing-masing faktor penentu kompensasi, hasil nilai minimum 

dan nilai maksimum tersebut dibuat dalam satu range untuk 

semua faktor. Rumus atau cara menghitung nilai minimum dan 

nilai maksimum untuk setiap sub faktor dari masing-masing 

faktor penentu kompensasi yaitu sebagai berikut : 

 

 

 

Rumus Nilai Minimum Faktor Kompensasi : 

 

 

 

Nilai Minimum Faktor Kompensasi =  

(Nilai Minimum Faktor Pengalaman + Nilai 

Minimum Faktor Keterampilan + Nilai Minimum 

Faktor Tanggung Jawab + Nilai Minimum Faktor 

Pendidikan). 
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Rumus Nilai Maksimum Faktor Kompensasi : 

 

 

 

 

 

e. Menentukan Nilai Poin Faktor.  

Tahap ini merupakan tahap yang di gunakan untuk 

menentukan bobot atau nilai dari suatu jabatan pekerjaan. Hasil 

dari nilai poin faktor ini berupa Nilai Relatif Jabatan (NRJ), 

yang kemudian dapat dijadikan sebagai patokan dalam usulan 

gaji pokok.  

Untuk menentukan NRJ pada setiap jabatan, di hitung 

menggunakan Microsoft Excel dengan melakukan perkalian 

antara Total Skor dari masing – masing faktor penentu 

kompensasi (Pengalaman, Keterampilan, Tanggung Jawab, 

dan Pendidikan) yang di kalikan dengan Bobot dari masing – 

masing faktor penentu kompensasi, dan setelah nilai poin faktor 

dari masing – masing faktor terhitung, kemudian dijumlahkan 

dan barulah ketemu nilai NRJnya. Untuk lebih jelasnya, dapat 

Nilai Maksimum Faktor Kompensasi =  

(Nilai Maksimum Faktor Pengalaman + Nilai 

Maksimum Faktor Keterampilan + Nilai Maksimum 

Faktor Tanggung Jawab + Nilai Maksimum Faktor 

Pendidikan). 
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dilihat berikut ini rumus menentukan nilai poin faktor untuk 

menghitung NRJ pada setiap jabatan di CV LIMA BELAS. 

Rumus : 

Untuk menghitung Poin Faktor caranya yaitu : 

 

 

Untuk menghitung Total Skor caranya yaitu : 

 

 

 

Sedangkan Bobot Faktor didapatkan dari hasil wawancara 

dengan pimpinan CV LIMA BELAS yang telah memilih dan 

menentukan persentase besarnya bobot faktor dari            

masing – masing faktor penentu kompensasi. Hasil wawancara 

dengan pimpinan CV LIMA BELAS mengenai penentuan 

bobot faktor penentu kompensasi dapat dilihat pada lampiran 

(halaman j). 

Untuk menghitung NRJ caranya yaitu : 

 

 

f. Nilai Relative Jabatan (NRJ). 

Poin Faktor = Total Skor  Bobot Faktor 

Misal Total Skor Faktor Keterampilan  →  (Sub faktor 

Keterampilan 1 + Sub faktor Keterampilan 2 + Sub 

Faktor Keterampilan 3) 

 

Nilai Relatif Jabatan = Total Poin Faktor Pengalaman 

+ Total Poin Faktor Keterampilan + Total Poin Faktor 

Tanggung Jawab + Total Poin Faktor Pendidikan. 
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Hasil dari NRJ yang telah didapatkan dari perhitungan 

sebelumnya tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan 

dalam  membuat usulan gaji pokok baru.  

g. Usulan Gaji Pokok.  

Usulan gaji pokok merupakan hasil perhitungan 

berdasarkan Nilai Relatif Jabatan (NRJ) yang didapatkan dari 

evaluasi jabatan yang telah dilakukan sebelumnya. Dan usulan 

gaji pokok ini merupakan usulan gaji pokok yang baru untuk 

CV LIMA BELAS. Untuk mendapatkan usulan gaji pokok baru 

digunakan regresi linier sesderhana dengan alat bantu SPSS. 

Menurut Sugiyono (2016:261), bahwa Regresi Linier Sederhana 

didasarkan pada hubungan fungsional satu variabel dependen 

dan dengan satu variable independen. 

Rumus Regresi Linier Sederhana : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y = a + bX 

Keterangan : 

Y = Usulan Gaji 

a  = Konstanta 

b  = Koefisien Nilai Relatif Jabatan 

X = Nilai Relatif Jabatan 


