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BAB IV  

HASIL PENELITIAN 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan   

CV. LIMA BELAS merupakan sebuah perusahaan manufakur yang 

bergerak dalam bidang percetakan offset. CV. LIMA BELAS berdiri sejak 

tahun 2005, yang didirikan oleh Bapak Heri Sumarjan. Perusahaan CV. 

LIMA BELAS melakukan jasa cetak seperti undangan, kalender, kop surat, 

kartu nama, brosur, yasin, buku, majalah, bulletin, leaflet, mmt, nota, dan 

amplop. Perusahaan ini memiliki 15 orang karyawan. Pada awal ketika 

Bapak Heri Sumarjan selaku pemilik sekaligus pimpinan dari CV. LIMA 

BELAS mulai merintis karir dibidang usaha percetakan, beliau hanya 

mendapatkan pesanan jasa cetak dari pelanggan yang berasal dari dalam 

kota saja, tapi mulai sekitar tahun 2008, CV. LIMA BELAS sudah mulai 

mendapat pesanan jasa cetak dari pelanggan yang berasal dari luar kota 

Semarang seperti Magelang, Solo, Yogyakarta, Pekalongan dan beberapa 

kota lainya. CV LIMA BELAS memiliki rumah produksi yang belokasi di 

Jalan Patriot II H 60 A, Semarang. 

 

4.2.  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.2.1. Struktur Organisasi 

Dari hasil analisis jabatan yang telah dilakukan dengan 

menyebar kuesioner analisis jabatan kepada karyawan. Maka dapat 
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dibuatkan usulan struktur organisasi untuk CV LIMA BELAS 

sebagai berikut : 

 

Gambar 4.1. Usulan Struktur Organisasi CV LIMA BELAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016. 

 

Bentuk struktur organisasi yang digunakan adalah bentuk 

struktur organisasi lini. Karena menurut Hasibuan (2014:150) bentuk 

struktur organisasi lini ini biasanya dipakai oleh perusahaan – 

perusahaan kecil saja. Dalam organisasi lini ini pendelegasian 

wewenang dilakukan secara vertikal melaui garis terpendek dari 

seorang atasan kepada bawahannya. Pelaporan tanggung jawab dari 

bawahan kepada atasannya juga dilakukan melalui garis vertikal yang 
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terpendek. Perintah-perintah hanya diberikan seorang atasan saja dan 

pelaporan tanggung jawab kepada atasan bersangkutan.  

Ciri – ciri dari organisasi lini yaitu, organisasinya relatif kecil 

dan masih sederhana, hubungan antara atasan dengan bawahan masih 

bersifat langsung melalui garis wewenang terpendek, pucuk pimpinan 

biasanya pemilik perusahaan, jumlah karyawannya relative sedikit 

dan saling mengenal, pucuk pimpinan merupakan satu-satunya 

sumber kekuasaan, keputusan, dan kebijaksanan dari organisasi. CV 

LIMA BELAS merupakan perusahaan yang tergolong kecil, maka 

koordinasi yang ada dalam perusahaan tersebut dilakukan secara 

langsung dan pengambilan keputusan dilakukan secara sentralisasi 

yaitu pengambilan keputusan dilakukan secara terpusat oleh 

pimpinan secara langsung.  

CV LIMA BELAS memiliki 10 jabatan yang terdiri dari 

Pimpinan, Kepala Bagian Produksi, Staff Bagian Pemasaran, Staff 

Bagian Administrasi, Staff Bagian Pembelian, Operator Mesin Oliver 

58, Operator Mesin Oliver 66, Operator Mesin Toko, Operator Mesin 

Potong, dan Operator Finishing. Berdasarkan gambar 4.1 diatas, 

terdapat spesialisasi pekerjaan. Spesialisasi kerja atau pembagian 

kerja digunakan untuk menggambarkan sampai sejauh mana aktivitas 

dalam organisasi dibagi kedalam pekerjaan – pekerjaan secara 

terpisah. Jadi, setiap karyawan memiliki tugas masing – masing 

sesuai dengan jabatan mereka masing – masing.  
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Untuk departementalisasi, CV LIMA BELAS melakukan 

pengelompokan atas dasar fungsi dan proses produksi. Untuk 

pengelompokan berdasarkan fungsi dilakukan pada bagian Kepala 

Bagian Produksi, Staff Bagian Administrasi, Staff Bagian Pemasaran, 

dan Staff Bagian Pembelian. Sedangkan untuk pengelompokan 

berdasarkan proses produksi dilakukan pada operator bagian mesin 

oliver 58, operator bagian mesin oliver 66, operator bagian mesin 

toko, operator bagian mesin potong, dan operator bagian finishing. 

Selain departementalisasi, pada struktur organisasi CV LIMA 

BELAS juga terdapat rantai komando.  

Rantai komando merupakan hierarki wewenang dari tingkat 

organisasi yang tinggi ke yang rendah, yang menegaskan siapa 

melapor kepada siapa. Rantai komado memiliki tiga konsep yaitu 

wewenang, tanggung jawab dan juga kesatuan komando (siapa 

melapor kepada siapa). Berdasarkan hasil kuesioner analisis jabatan 

yang dilakukan pada tanggal 21 November 2016 yang dapat dilihat 

pada lampiran (halaman o – x), dapat diketahui mengenai apa saja 

wewenang, tanggung jawab, dan juga kesatuan komando (siapa 

melapor kepada siapa) dari masing-masing jabatan yang sudah 

dilakukan analisis jabatan.  
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4.2.2. Evaluasi Jabatan untuk Penentuan Usulan Gaji Pokok dengan 

Metode Point System 

4.2.2.1. Memilih Kelompok Pekerjaan 

Memilih kelompok pekerjaan dilakukan dengan melihat 

struktur organisasi pada gambar 4.1 yang merupakan gambar 

struktur organisasi pada CV LIMA BELAS. Pemilihan kelompok 

pekerjaan dilakukan berdasarkan pada pemilihan jabatan/pekerjaan 

yang dalam pemberian gaji pokok dilakukan berdasarkan sistem 

pemberian gaji bulanan. Sehingga untuk pekerjaan operator tidak 

dipilih karena tidak berbasis pada pemberian gaji pokok bulanan 

melainkan pemberian gaji harian. Dibawah ini disajikan gambar 

usulan struktur organisasi CV LIMA BELAS yang digunakan 

untuk memilih kelompok pekerjaan. Kelompok pekerjaan yang 

dipilih adalah pekerjaan-pekerjaan yang pada struktur diberi warna 

biru dan merupakan pekerjaan berbasis pemberian gaji bulanan. 

 

Gambar 4.2. Pemilihan Kelompok Kerja pada Struktur Organisasi CV 

LIMA BELAS 
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4.2.2.2. Memilih dan Menyetujui Faktor yang akan Diukur. 

Faktor-faktor yang dipilih untuk diukur dalam menentukan 

kompensasi dapat juga disebut sebagai compensable factors, 

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). Faktor-

faktor persyaratan jabatan atau yang disebut juga sebagai 

compensable factors yang dipilih adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Compensable Factor 

1 Pengalaman  

    

2 

Keterampilan 

a. Keterampilan Teknis, Keterampilan Konseptual, 

Keterampilan Manajerial 

b. Tuntutan Mental 

c. Tuntutan Fisik 

    

3 

Tanggung Jawab 

a. Fungsi Manajemen 

b. Tugas dan Tanggung Jawab 

c. Wewenang 

d. Rentang Kendali 

e. Resiko Kerja 

f. Koordinasi 

    

4 

Pendidikan 

a. Pendidikan Formal 

b. Pelatihan 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016. 
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4.2.2.3. Membuat definisi untuk setiap faktor yang dipilih 

Faktor-faktor yang akan didefinisikan tersebut, merupakan 

faktor yang dianggap penting oleh perusahaan dalam menentukan 

kompensasi di perusahaan. Faktor – faktor yang telah dipilih oleh 

perusahaan CV LIMA BELAS sebagai faktor penentu kompensasi 

yaitu: faktor pengalaman, faktor keterampilan, faktor tanggung 

jawab, dan faktor pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan dengan pimpinan CV. LIMA BELAS pada tanggal 16 

November 2016, maka diperoleh definisi faktor dari setiap faktor 

yang dipilih sebagai berikut : 

1. Pengalaman 

Menurut Wayan (2012:84), Pengalaman adalah 

pekerjaan yang sama, telah dialami sebelumnya perlu 

mendapatkan perhatian dan pertimbangan dalam penempatan 

kerja. 

2. Keterampilan 

Didiek (2013:9), Keterampilan didefinisikan sebagai 

suatu kemampuan menerjemahkan pengetahuan ke dalam 

praktik sehingga tercapai hasil kerja yang diinginkan. Ada 

tiga jenis keterampilan yaitu, Keterampilan teknis, 

Keterampilan konseptual, dan keterampilan manajerial. 

a. Keterampilan Teknis, Keterampilan Konseptual, 

Keterampilan Manajerial 
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Keterampilan Teknis 

Didiek (2013:10) mendefinisikan bahwa 

keahlian teknis adalah kemampuan untuk 

menggunakan keahlian khusus dalam melakukan tugas 

tertentu. 

Keterampilan Konseptual 

Didiek (2013:10) Mendefinisikan bahwa 

keahlian konseptual adalah kemampuan melihat 

situasi secara luas serta mampu memecahkan 

permasalahan yang akan memberikan manfaat bagi 

mereka yang perlu diperhatikan  

Keterampilan Manajerial (Human skill) 

Didiek (2013:10) Mendefinisikan bahwa 

keahlian manajerial (Human skill) adalah kemampuan 

untuk bekerja sama dengan orang lain.  

b. Tuntutan mental 

Ruky (2002:86-87) tuntutan mental adalah 

segala kegiatan dari pekerjaan yang menuntut 

penggunaan kemampuan intelektual (berpikir, dan 

menggunakan daya nalar), pertimbangan, kesabaran, 

argumentasi, dan pengertian. 
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c. Tuntutan fisik 

Ruky (2002:87) tuntutan fisik adalah aspek-

aspek pekerjaan yang menuntut gerakan-gerakan 

tubuh/jasmani seperti mengangkat, menjangkau, 

mendaki, menjinjing, dan lain-lain.  

3. Tanggung Jawab 

Hasibuan (2014:70) tanggung jawab adalah keharusan 

untuk melakukan semua kewajiban/tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang 

diterima atau dimilikinya. 

a. Fungsi Manajemen 

Menurut Didiek (2013:5) fungsi dalam 

manajemen meliputi : perencanaan (planning), 

pengorganisasian  (organizing), kepemimpinan 

(leading), pengendalian (controlling).  

Perencanaan (Planning) merupakan proses 

menentukan tujuan yang akan dicapai serta cara atau 

strategi yang harus diambil untuk mencapainya. 

Pengorganisasian (Organizing) merupakan 

proses pembagian pekerjaan atau tugas kepada 

individu maupun kelompok, mengoordinasi aktivitas 

mereka, dan mengalokasikan sumber daya yang 

dimiliki. 
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Kepemimpinan (Leading) adalah proses 

menumbuhkan semangat karyawan supaya bekerja 

giat serta membimbing mereka melaksanakan rencana 

dalam mencapai tujuan. 

Pengendalian (Controlling) merupakan proses 

pengukuran kinerja, membandingkan antara kinerja 

dengan rencana serta pengambilan tindakan korektif 

yang diperlukan. 

b. Tugas dan Tanggung jawab 

Wayan (2012:38) mendefinisikan bahwa tugas 

adalah memaparkan rincian pekerjaan yang 

merupakan tugas pokok yang dilakukan pemegang 

jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil 

kerja dengan menggunakan perangkat kerja.  

Hasibuan (2014:70) mendefinisikan bahwa 

tanggung jawab adalah keharusan untuk melakukan 

semua kewajiban / tugas-tugas yang dibebankan 

kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang 

diterima atau dimilikinya.  

c. Wewenang 

Hasibuan (2000:4) wewenang adalah 

kekuasaan resmi yang dimiliki seseorang untuk 

bertindak dan memerintah orang lain. 
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d. Rentang Kendali 

Hasibuan (2014:133) mendefinisikan rentang 

kendali yaitu sebagai jumlah bawahan langsung yang 

dapat dipimpin dan dikendalikan secara efektif oleh 

seorang manajer.  

e. Resiko Kerja 

Wayan (2012:38), mendefinsikan bahwa resiko 

kerja adalah resiko yang mungkin akan dihadapi 

berupa bahaya kerja yang diproses, perangkat kerja 

yang digunakan dan kondisi kerja ditempat kerja. 

f. Koordinasi 

Wayan (2012:80), mendefinisikan bahwa 

Koordinasi adalah proses mengintegrasikan kegiatan-

kegiatan dan tujuan dari unit-unit organisasi yang 

berbeda ke dalam organisasi agar tujuan organisasi 

tercapai secara lebih efisien. 

4. Pendidikan 

a. Pendidikan Formal 

Wayan (2012:92), mendefinisikan bahwa 

pendidikan formal adalah segala sesuatu usaha untuk 

membina kepribadian dan mengembangkan 

kemampuan manusia, jasmaniah dan rohaniah yang 

berlangsung selama seumur hidup. 
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b. Pelatihan 

Wayan (2012:92), mendefinisikan bahwa 

pelatihan adalah bagian pendidikan yang menyangkut 

proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan 

keterampilan diluar sistem pendidikan yang berlaku 

dalam waktu yang relative singkat dan dengan metode 

yang lebih mengutamakan praktik ketimbang teori. 

 

4.2.2.4. Membuat level atau gradasi dari setiap faktor, definisi, 

dan skor untuk setiap level 

Setelah faktor – faktor yang akan dijadikan dasar pengukuran 

dalam penentuan kompensasi dipilih, langkah selanjutnya adalah 

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. 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. 
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1. PENGALAMAN  

 

Menurut Wayan (2012:84) Pengalaman adalah pekerjaan 

yang sama telah dialami sebelumnya perlu mendapat perhatian dan 

pertimbangan dalam penempatan kerja. Berdasarkan tabel 4.2 

dibawah ini, terdapat tiga definisi dari faktor pengalaman beserta skor 

yang diperoleh pada masing – masing definisi faktor pengalaman 

tersebut. Apabila semakin lama pengalaman yang dimiliki oleh 

seorang karyawan, maka semakin tinggi pula nilai derajat skor yang 

didapatkan. 

 

Tabel 4.2.  

Pengalaman  

DESKRIPSI SKOR 

Belum berpengalaman 1 

Sudah berpengalaman 1-2 tahun 2 

Sudah berpengalaman lebih dari 2 tahun 3 

Sumber : data primer yang diolah, 2016. 

 

Setelah membuat level atau gradasi dari setiap faktor, definisi, 

dan points (skor) untuk setiap level. Kemudian perlu dilakukan 

perhitungan range skor jumlah point yang akan digunakan untuk 

melihat nilai minimum dan nilai maksimum. Cara menghitung Nilai 

Minimum Pengalaman yaitu sebagai berikut : 
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Rumus Nilai Minimum Pengalaman : 

 

 

Keterangan : 

NMP  = Nilai Minimal Pengalaman  

SFP  = Sub Faktor Pengalaman 

 

Perhitungan Nilai Minimum Pengalaman : 

 

 

 

Setelah Nilai Minimum didapatkan, yaitu sebesar 1, 

selanjutnya dilakukan perhitungan Nilai Maksimum pada faktor 

Pengalaman. Cara menghitung Nilai Maksimum Pengalaman yaitu 

sebagai berikut : 

 

Rumus Nilai Maksimum Pengalaman: 

 

 

Keterangan : 

NMKP = Nilai Maksimum Pengalaman  

SFP   = Sub Faktor Pengalaman 

 

Nilai Minimum Pengalaman = NMP + SFP 

 

Nilai Minimum Pengalaman = NMP + SFP 

Nilai Minimum Pengalaman = 1 + 0 = 1 

 

Nilai Maksimum Pengalaman = NMKP + SFP 
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Perhitungan Nilai Maksimum Pengalaman:  

 

 

 

 Jadi, Nilai Minimum dari Pengalaman adalah sebesar 1, 

berhubung faktor pengalaman tidak memiliki sub faktor, maka untuk 

menghitung Nilai Minimum dari Pengalaman ditambahkan dengan 

angka 0 (nol). Dan untuk Nilai Maksimum dari Pengalaman adalah 

sebesar 3. Kemudian dari Nilai Minimum dan Nilai Maksimum 

tersebut, dibuat Range Skor Jumlah Point dari Pengalaman dengan 

membuat tabel seperti dibawah ini, yaitu tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3.  

Range Skor Jumlah Point Pengalaman Kerja. 

PENGALAMAN KERJA 

Minimal 1 

Maksimal 3 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016. 

 

 

 

 

 

 

Nilai Maksimum Pengalaman = NMKP + SFP 

Nilai Maksimum Pengalaman = 3 + 0 = 3 
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2. KETERAMPILAN 

a. Keterampilan Teknis, Keterampilan Konseptual, Keterampilan 

Manajerial 

b. Tuntutan Mental 

c. Tuntutan Fisik 

 

Didiek (2013:9), mendefinisikan Keterampilan sebagai suatu 

kemampuan menerjemahkan pengetahuan ke dalam praktik sehingga 

tercapai hasil kerja yang diinginkan. Dibawah ini, terdapat tiga tabel  

sub faktor dari faktor keterampilan. Masing – masing dari ketiga 

tabel sub faktor keterampilan tersebut memiliki definisi dan juga nilai 

derajat skor.  

 

a. Keterampilan Teknis, Keterampilan Konseptual, Keterampilan 

Manajerial. 

Keterampilan yang dibutuhkan dalam melakukan suatu 

pekerjaan terdiri dari tiga kategori, yaitu keterampilan teknis, 

keterampilan konseptual dan keterampilan manajerial. 

Berdasarkan tabel 4.4 dibawah ini, terdapat dua definisi beserta 

skor yang diperoleh pada masing – masing definisi sub faktor dari 

sub faktor Keterampilan yaitu Keterampilan Teknis, 

Keterampilan Konseptual, dan Keterampilan Manajerial. Apabila 

semakin banyak keterampilan yang dibutuhkan dalam suatu 

pekerjaan, maka semakin tinggi pula derajat skor yang didapatkan 

pada suatu pekerjaan tersebut.  
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Tabel 4.4. 

Keterampilan Teknis, Keterampilan Konseptual, Keterampilan Manajerial 

DESKRIPSI SKOR 

Dibutuhkan hanya satu keterampilan (keterampilan 

Teknis/Konseptual/Manajerial). 
1 

Dibutuhkan lebih dari satu keterampilan. 2 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016. 

 

b. Tuntutan Mental 

Ruky (2002:86-87) Tuntutan mental adalah segala 

kegiatan dari pekerjaan yang menuntut penggunaan kemampuan 

intelektual (berpikir, menggunakan daya nalar), pertimbangan, 

kesabaran, argumentasi, dan pengertian. Berdasarkan tabel 4.5 

dibawah ini, terdapat tiga definisi beserta skor yang diperoleh 

pada masing – masing definisi sub faktor dari sub faktor 

Keterampilan yaitu Tuntutan Mental. Apabila semakin 

dibutuhkan tuntutan mental dalam suatu pekerjaan, maka semakin 

tinggi pula derajat skor yang didapatkan pada suatu pekerjaan 

tersebut.  

Tabel 4.5. 

Tututan Mental 

DESKRIPSI SKOR 

Tidak dibutuhkan tuntutan mental. 1 

Dibutuhkan tuntutan mental tetapi hanya terkait dalam 

hal yang berkenaan dengan membuat pertimbangan saja. 
2 

Dibutuhkan tuntutan mental yang terkait dalam hal yang 3 
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DESKRIPSI SKOR 

berkenaan dengan membuat pertimbangan, argumentasi, 

dan kesabaran. 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016. 

c. Tuntutan Fisik 

Ruky (2002:87) Tuntutan fisik adalah aspek-aspek 

pekerjaan yang menuntut gerakan-gerakan tubuh/jasmani seperti 

mengangkat, menjangkau, mendaki, menjinjing, dan lain-lain. 

Berdasarkan tabel 4.6 dibawah ini, terdapat tiga definisi beserta 

skor yang diperoleh pada masing – masing definisi sub faktor dari 

sub faktor Keterampilan yaitu Tuntutan Fisik. Apabila semakin 

dibutuhkan tuntutan fisik dalam suatu pekerjaan, maka semakin 

tinggi pula derajat skor yang didapatkan pada suatu pekerjaan 

tersebut.  

 

Tabel 4.6. 

 Tuntutan Fisik 

DESKRIPSI SKOR 

Tidak Dibutuhkan tuntutan fisik.  1 

Dibutuhkan tuntutan fisik tetapi tidak termasuk 

mengangkat, dan mengoperasikan mesin 
2 

Dibutuhkan tuntutan fisik termasuk mengangkat, dan 

mengoperasikan 
3 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016. 
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Setelah membuat level atau gradasi dari setiap faktor, definisi, 

dan points (skor) untuk setiap level. Kemudian perlu dilakukan 

perhitungan range skor jumlah point yang akan digunakan untuk 

melihat nilai minimum dan nilai maksimum. cara menghitung Nilai 

Minimum Keterampilan yaitu sebagai berikut : 

 

Rumus Nilai Minimum Keterampilan : 

 

 

Keterangan : 

NMK   = Nilai Minimal Keterampilan 

NMTF  = Nilai Minimal Tuntutan Fisik 

NMTM  = Nilai Minimal Tuntutan Mental 

  

Perhitungan Nilai Minimum Keterampilan: 

 

 

 

 

Setelah Nilai Minimum didapatkan, yaitu sebesar 3, 

selanjutnya dilakukan perhitungan Nilai Maksimum pada faktor 

Keterampilan. Cara menghitung Nilai Maksimum Keterampilan yaitu 

sebagai berikut : 

Nilai Minimum Keterampilan = NMK + NMTF +NMTM 

 

Nilai Minimum Keterampilan = NMK + NMTF + NMTM  

Nilai Minimum Keterampilan = 1 + 1 + 1 = 3 
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Rumus Nilai Maksimum Keterampilan: 

 

 

Keterangan : 

NMKK  = Nilai Maksimal Keterampilan 

NMKTF  = Nilai Maksimal Tuntutan Fisik 

NMKTM  = Nilai Maksimal Tuntutan Mental 

  

Penghitungan Nilai Maksimum Keterampilan :  

 

 

 

Jadi, Nilai Minimum dari Keterampilan adalah sebesar 3, 

karena faktor Keterampilan memiliki tiga sub faktor, dan ketiga sub 

faktor tersebut masing – masing memiliki nilai minimal sebesar 1, 

Dan Nilai Maksimum dari Keterampilan adalah sebesar 8. Kemudian 

dari Nilai Minimum dan Nilai Maksimum tersebut, dibuat Range 

Skor Jumlah Point dari Keterampilan dengan membuat tabel seperti 

dibawah ini, yaitu tabel 4.7. 

Tabel 4.7. 

Range Skor Jumlah Point Keterampilan. 

KETERAMPILAN 

Minimal 3 

Maksimal 8 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016. 

Nilai Maksimum Keterampilan = NMKK + NMKTF +  NMKTM 

 

Nilai Maksimum Keterampilan = NMKK + NMKTF +  NMKTM 

Nilai Maksimum Keterampilan = 2 + 3 + 3 = 8 
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3. TANGGUNG JAWAB 

a. Fungsi Manajemen 

b. Tugas dan Tanggung Jawab 

c. Wewenang  

d. Bawahan 

e. Kondisi Kerja 

f. Koordinasi 

  

Hasibuan (2014:70) mendefinisikan Tanggung jawab sebagai 

suatu keharusan untuk melakukan semua kewajiban / tugas - tugas 

yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang 

diterima atau dimilikinya.  

 

a. Fungsi Manajemen  

Pada suatu pekerjaan, pasti memiliki fungsi masing-

masing. Menurut Didiek (2013:5) fungsi manajemen meliputi, 

perencanaan (planning), pengorganisasian  (organizing), 

kepemimpinan (leading), pengendalian (controlling). 

Berdasarkan tabel 4.8 dibawah ini, terdapat tiga definisi beserta 

skor yang diperoleh pada masing – masing definisi sub faktor dari 

sub faktor Tanggung Jawab yaitu fungsi Manajemen. Apabila 

semakin banyak fungsi yang dijalankan dalam suatu pekerjaan, 

maka semakin tinggi pula derajat skor yang didapatkan pada 

suatu pekerjaan tersebut.  
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Tabel 4.8. 

Fungsi Manajemen 

DESKRIPSI SKOR 

Hanya melakukan perencanaan 1 

Hanya melakukan perencanaan dan pengendalian 2 

Melakukan perencanaan, penataan, kepemimpinan, dan 

pengendalian 
3 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016. 

 

b. Tugas dan Tanggung Jawab. 

Wayan (2012:38) mendefinisikan bahwa tugas adalah 

memaparkan rincian pekerjaan yang merupakan tugas pokok 

yang dilakukan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja 

menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja. 

Hasibuan (2014:70) mendefinisikan bahwa tanggung jawab 

adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban / tugas - 

tugas yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang 

yang diterima atau dimilikinya.  

Berdasarkan tabel 4.9 dibawah ini, terdapat enam definisi 

beserta skor yang diperoleh pada masing – masing definisi sub 

faktor Tanggung Jawab yaitu Tugas dan Tanggung Jawab. 

Apabila semakin rumit tugas yang dijalankan dalam suatu 

pekerjaan, maka semakin tinggi derajat skor yang didapatkan 

pada suatu pekerjaan tersebut. Begitu pula pada tanggung jawab, 
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apabila semakin besar tanggung jawab dalam pekerjaan, maka 

semakin tinggi pula derajat skor yang didapatkan. 

 

Tabel 4.9. 

Tugas dan Tanggung Jawab 

DESKRIPSI SKOR 

Tugas 

Hanya menjalankan tugas-tugas yang bersifat rutin 1 

Tugas yang dikerjakan bersifat rutin tapi masih diperlukan 

aturan dan prosedur kerja 
2 

Tugas yang dikerjakan mulai agak sulit dan memerlukan 

adaptasi atas aturan dan prosedur untuk memecahkan 

masalah yang penerapan prosedurnya tidak dijabarkan 

3 

Dalam menjalankan tugas tidak perlu diberi petunjuk dan 

juga pengawasan 
4 

Tanggung Jawab 

Tanggung jawab pekerjaan hanya terkait dengan 

pekerjaan – pekerjaan rutin saja 
1 

Tanggung jawab pekerjaan terkait dengan pekerjaan yang 

mempertimbangkan kegagalan yang lebih besar 
2 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016. 

 

c. Wewenang 

Hasibuan (2000:4) wewenang adalah kekuasaan resmi 

yang dimiliki seseorang untuk bertindak dan memerintah orang 

lain. Berdasarkan tabel 4.10 dibawah ini, terdapat tiga definisi 

beserta skor yang diperoleh pada masing – masing definisi sub 
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faktor dari sub faktor Tanggung Jawab yaitu Wewenang. Apabila 

semakin suatu pekerjaan memiliki wewenang, maka semakin 

tinggi derajat skor yang didapatkan pada suatu pekerjaan tersebut. 

 

Tabel 4.10 

Wewenang  

DESKRIPSI SKOR 

Tidak memiliki wewenang. 1 

Berwenang untuk memberikan instruksi dan pengarahan 

dalam pekerjaan 
2 

Berwenang untuk membuat rencana kerja, jadwal kerja, 

serta melakukan pengawasan dan pengarahan dalam 

pekerjaan 

3 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016. 

 

d. Rentang Kendali 

Hasibuan (2014:133) dalam bukunya mendefinisikan 

pengertian dari rentang kendali yaitu sebagai jumlah bawahan 

langsung yang dapat dipimpin dan dikendalikan secara efektif 

oleh seorang manajer. Berdasarkan tabel 4.11 dibawah ini, 

terdapat tiga definisi beserta skor yang diperoleh pada masing – 

masing definisi sub faktor dari sub faktor Tanggung Jawab yaitu 

Rentang kendali. Apabila semakin banyak jumlah bawahan pada 

suatu pekerjaan, maka semakin tinggi derajat skor yang 

didapatkan pada suatu pekerjaan tersebut.  
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 Tabel 4.11 

Rantang Kendali 

DESKRIPSI SKOR 

Tidak memiliki bawahan 1 

Memiliki bawahan 1-5 2 

Memiliki bawahan lebih dari 5 3 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016. 

 

e. Resiko Kerja 

Wayan (2012:38), mendefinsikan bahwa resiko kerja 

adalah resiko yang mungkin akan dihadapi berupa bahaya kerja 

yang diproses, perangkat kerja yang digunakan dan kondisi kerja 

ditempat kerja.  

Berdasarkan tabel 4.12 dibawah ini, terdapat tiga definisi 

beserta skor yang diperoleh pada masing – masing definisi sub 

faktor dari sub faktor Tanggung Jawab yaitu Resiko kerja. 

Apabila semakin tinggi tingkat resiko kerja pada suatu pekerjaan, 

maka semakin tinggi pula derajat skor yang didapatkan pada 

suatu pekerjaan tersebut.  
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Tabel 4.12 

Resiko Kerja 

DESKRIPSI SKOR 

Pekerjaan berada dalam lingkungan kerja yang nyaman 

tanpa menggunakan perangkat kerja yang berbahaya 

dengan kemungkinan yang sangat kecil terjadi kecelakaan 

kerja 

1 

Pekerjaan berada dalam lingkungan kerja yang masih 

nyaman tetapi terkadang ada gangguan ringan seperti 

suara bising, dan mungkin bisa saja terjadi kedapatan luka 

kecil atau lecet akibat peralatan kerja yang tidak begitu 

berbahaya. 

2 

Pekerjaan berada dalam lingkungan kerja yang tidak 

nyaman dengan menggunakan perangkat kerja yang 

berbahaya dengan kemungkinan besar terjadi kecelakaan 

kerja karena kedekatan dengan mesin bergerak 

3 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016. 

 

f. Koordinasi  

Wayan (2012:80), mendefinisikan bahwa Koordinasi 

adalah proses mengintegrasikan kegiatan-kegiatan dan tujuan dari 

unit-unit organisasi yang berbeda ke dalam organisasi agar tujuan 

organisasi tercapai secara lebih efisien. Berdasarkan tabel 4.13 

dibawah ini, terdapat tiga definisi beserta skor yang diperoleh 

pada masing – masing definisi sub faktor dari sub faktor 

Tanggung Jawab yaitu Koordinasi. Apabila semakin banyak 

koordinasi yang dilakukan dengan pekerjaan lain pada suatu 
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pekerjaan, maka semakin tinggi derajat skor yang didapatkan 

pada suatu pekerjaan tersebut.   

 

Tabel 4.13 

Koordinasi 

DESKRIPSI SKOR 

Dibutuhkan koordinasi hanya dengan karyawan dalam 

bagian departemen yang sama 1 

Dibutuhkan koordinasi dengan karyawan dalam bagian 

departemen yang sama dan diluar bagian departemennya 

guna menghindari kesalahpahaman kerja 
2 

Dibutuhkan koordinasi dengan karyawan diperusahaan 

dan orang lain diluar perusahaan 3 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016. 

 

Setelah membuat level atau gradasi dari setiap faktor, definisi, 

dan points (skor) untuk setiap level. Kemudian perlu dilakukan 

perhitungan range skor jumlah point yang akan digunakan untuk 

melihat nilai minimum dan nilai maksimum. Cara menghitung Nilai 

Minimum Tanggung Jawab yaitu sebagai berikut :  

 

Rumus Nilai Minimum Tanggung Jawab : 

: 

 

 

 

NMTJ = NMFK + NMTTJ + NMW + NMRTK + NMRK + NMK  
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Keterangan : 

NMTJ  = Nilai Minimum Tanggung Jwab 

NMFK  = Nilai Minimal Fungsi Kerja 

NMTTJ = Nilai Minimal Tugas dan Tanggung Jawab 

NMW  = Nilai Minimal Wewenang 

NMRTK = Nilai Minimal Rentang Kendali 

NMRK = Nilai Minimal Resiko Kerja 

NMK  = Nilai Minimal Koordinasi 

  

Perhitungan Nilai Minimum Tanggung Jawab :  

 

 

  

Setelah Nilai Minimum didapatkan, yaitu sebesar 6, 

selanjutnya dilakukan perhitungan Nilai Maksimum pada faktor 

Tanggung Jawab. Cara menghitung Nilai Maksimum Tanggung 

Jawab yaitu sebagai berikut : 

 

Rumus Nilai Maksimum Tanggung Jawab: 

 

 

 

 

NMKTJ = NMKFK + NMKTTJ + NMKW + NMKRTK + 

NMKRTK + NMKRK 

 

NMTJ = NMFK + NMTTJ + NMW + NMRTK + NMRK + NMK  

NMTJ = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6 
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Keterangan : 

NMKTJ = Nilai Maksimal Tanggung Jawab 

NMKFK  = Nilai Maksimal Fungsi Kerja 

NMKTTJ = Nilia Maksimal Tugas dan Tanggung Jawab 

NMKW = Nilai Maksimal Wewenang 

NMKRTK = Nilai Maksimal Rentang Kendali 

NMKRK = Nilai Maksimal Resiko Kerja 

NMKK = Nilai Maksimal Koordinasi 

 

Penghitungan Nilai Maksimum :  

Jadi, Nilai Minimum dari faktor Tanggung Jawab adalah 

sebesar 6, karena faktor Tanggung Jawab memiliki enam sub faktor,  

 

 

Jadi, Nilai Minimum dari faktor Tanggung Jawab adalah 

sebesar 6, karena faktor Tanggung Jawab memiliki enam sub faktor, 

dan ke-enam sub faktor tersebut masing – masing memiliki nilai 

minimal sebesar 1. 

Dan untuk Nilai Maksimum dari faktor Tanggung Jawab 

adalah sebesar 21. Kemudian dari Nilai Minimum dan Nilai 

Maksimum tersebut, dibuat Range Skor Jumlah Point dari Tanggung 

Jawab dengan membuat tabel seperti dibawah ini, yaitu tabel 4.14. 

 

NMKTJ = NMKFK + NMKTTJ + NMKW + NMKRTK + 

NMKRK + NMKK 

NMKTJ   =   3 + 6 + 3 + 3 + 3 + 3 =  21 
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Tabel 4.14 

Range Skor Jumlah Point Tanggung Jawab 

TANGGUNG JAWAB 

Minimal 6 

Maksimal 21 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016. 

 

4. PENDIDIKAN 

a. Pendidikan Formal 

b. Pelatihan 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016. 

 

a. Pendidikan Formal 

Wayan (2012:92), mendefinisikan bahwa pendidikan 

formal adalah segala sesuatu usaha untuk membina kepribadian 

dan mengembangkan kemampuan manusia, jasmaniah dan 

rohaniah yang berlangsung selama seumur hidup. Semakin tinggi 

tingakat pendidikan formal yang dibutuhkan pada suatu 

pekerjaan, maka semakin tinggi pula nilai derajat skor yang akan 

didapatkan pada suatu jabatan tersebut. Berdasarkan tabel 4.15 

dibawah ini, terdapat tiga definisi beserta skor yang diperoleh 

pada masing – masing definisi sub faktor dari sub faktor 

Pendidikan yaitu Pendidikan Formal. Apabila semakin tinggi 

tingkat Pendidikan Formal yang dibutuhkan pada suatu pekerjaan, 
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maka semakin tinggi pula  derajat skor yang didapatkan pada 

suatu pekerjaan tersebut.    

 

Tabel 4.15 

Pendidikan Formal 

DESKRIPSI SKOR 

Dibutuhkan pendidikan minimal SMA/SMK sederajat 1 

Dibutuhkan pendidikan minimal D-3 2 

Dibutuhkan pendidikan minimal S-1 3 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016. 

 

b. Pelatihan 

Wayan (2012:92), mendefinisikan bahwa pelatihan adalah 

bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk 

memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar sistem 

pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dan 

dengan metode yang lebih mengutamakan praktik ketimbang 

teori. Berdasarkan tabel 4.16 dibawah ini, terdapat tiga definisi 

beserta skor yang diperoleh pada masing – masing definisi sub 

faktor dari sub faktor Pendidikan yaitu Pelatihan. Apabila 

semakin diperlukannya pelatihan teknis dan non – teknis pada 

suatu pekerjaan, maka semakin tinggi derajat skor yang 

didapatkan pada suatu pekerjaan tersebut.   
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Tabel 4.16 

Pelatihan 

DESKRIPSI SKOR 

Tidak dibutuhkan pelatihan 1 

Dibutuhkan pelatihan teknis saja ataupun pelatihan non-

teknis saja 2 

Dibutuhkan pelatihan teknis dan non-teknis 3 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016. 

 

Setelah membuat level atau gradasi dari setiap faktor, definisi, 

dan points (skor) untuk setiap level. Kemudian perlu dilakukan 

perhitungan range skor jumlah point yang akan digunakan untuk 

melihat nilai minimum dan nilai maksimum. Cara menghitung Nilai 

Minimum Pendidikan yaitu sebagai berikut :  

 

Rumus Nilai Minimum Pendidikan: 

 

 

Keterangan : 

NMP = Nilai Minimum Pendidikan 

NMPF  = Nilai Minimal Pendidikan Formal 

NMPT = Nilai Minimal Pelatihan 

 

 

 

NMP = NMPF + NMPT 
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Perhitungan Nilai Minimum Pendidikan : 

 

 

 

Setelah Nilai Minimum didapatkan, yaitu sebesar 2, 

selanjutnya dilakukan perhitungan Nilai Maksimum pada faktor 

Pendidikan. Cara menghitung Nilai Maksimum Pendidikan yaitu 

sebagai berikut : 

 

Rumus Nilai Maksimum Pendidikan: 

 

 

Keterangan : 

NMKP  = Nilai Maksimum Pendidikan 

NMKPF  = Nilai Maksimal Pendidikan Formal 

NMKPT = Nilai Maksimal Pelatihan 

 

Perhitungan Nilai Maksimum Pendidikan:   

Jadi, Nilai Minimum dari faktor Tanggung Jawab adalah 

sebesar 6, karena faktor Tanggung Jawab memiliki enam sub faktor,  

 

 Jadi, Nilai Minimum dari faktor Pendidikan adalah sebesar 2, 

karena faktor Pendidikan memiliki dua sub faktor, dan kedua sub 

NMP = NMPF + NMPT 

NMP = 1 + 1 = 2 

 

 

 

NMKP = NMKPF + NMKPT  

 

NMKP = NMKPF + NMKPT 

NMKP = 3 + 3 = 6 
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faktor tersebut masing – masing memiliki nilai minimal sebesar 1. 

Dan untuk Nilai Maksimum dari faktor Pendidikan adalah sebesar 6. 

Kemudian dari Nilai Minimum dan Nilai Maksimum tersebut, dibuat 

Range Skor Jumlah Point dari Pendidikan dengan membuat tabel 

seperti dibawah ini, yaitu tabel 4.17. 

 

Tabel 4.17 

Range Skor Jumlah Point Pendidikan 

PENDIDIKAN 

Minimal 2 

Maksimal 5 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016. 
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Tabel 4.18. 

Range Nilai Minimum dan Nilai Maksimum Semua Faktor 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016 

 

Berdasarkan tabel 4.18 diatas, didapatkan Nilai Minimum dan Nilai Maksimum dari semua faktor penentu kompensasi. Kemudian Nilai Minimum 

dan Nilai Maksimum pada tabel 4.18 diatas, akan menunjukkan nilai total minimum dan maksimum pada sebuah jabatan. 

 
Pengalaman Keterampilan Tanggung Jawab Pendidikan 

 

Pengalaman 

Kerja 

Keterampilan 

Teknik, 

Konseptual, 

Manajerial. 

Tuntutan 

mental 

Tuntutan 

fisik 
Fungsi  

Tugas dan 

Tanggung 

jawab 

Wewenang 
Rentang 

Kendali 

Resiko 

Kerja 
koordinasi 

Pendidikan 

Formal 
Pelatihan 

SKOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 3  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

      4       

      5       

      6       

MIN 1 3 6 2 

MAX 3 8 21 6 
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4.2.2.6. Menentukan nilai point faktor. 

Proses menentukan nilai point faktor dapat ditentukan dari 

hasil kuesioner analisis jabatan yang telah disebar kepada sampel 

penelitian ini yaitu pada Kepala Bagian Produksi, Staff Bagian 

Pemasaran, Staff Bagian Administrasi dan Staff bagian Pembelian. 

Pemilihan sampel tersebut dilakukan atas dasar pemilihan 

kelompok jabatan dengan pemberian gaji berbasis pada gaji 

bulanan. Dari hasil kuesioner analisis jabatan yang telah dibagikan 

kepada 4 sampel kelompok pekejaan, yang dapat dilihat pada 

lampiran (halaman O – X), selanjutnya dibuat evaluasi jabatan 

dengan menggunakan metode point system. 

Evaluasi jabatan dengan menggunakan metode point system 

dilakukan guna untuk mendapatkan Nilai Relatif Jabatan (NRJ) 

dari masing-masing pekerjaan yang dijadikan sampel dalam 

penelitian. Rumus yang digunakan untuk menghitung NRJ pada 

masing-masing pekerjaan yang dipilih sebagai sampel dalam 

penelitian yaitu : 

Contoh : Menghitung NRJ Kepala Bagian Produksi  

1. Menghitung Total Poin Faktor pada masing-masing faktor 

 

 

 

 

a. Total Poin Faktor Pengalaman = Total Skor Pengalaman 

  Bobot Pengalaman (35%) 

 

b. Total Poin Faktor Keterampilan = Total Skor 

Keterampilan  Bobot Keterampilan (30%) 
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2. Menghitung Nilai Relatif Jabatan (NRJ) 

 

 

 

 

Berdasarkan langkah – langkah dari rumus diatas, yaitu 

rumus untuk menghitung NRJ pada Kepala Bagian Produksi, 

Rumus tersebut juga berlaku untuk menghitung  NRJ pada Staff 

Bagian Pemasaran, Staff Bagian Administrasi dan Staff Bagian 

Pembelian. Berikut ini adalah hasil Evaluasi Jabatan dengan 

menggunakan metode point system pada empat jabatan yang 

menjadi sampel dalam penelitian, yaitu sebagai berikut : 

 

 

 

 

Nilai Relatif Jabatan = Total Poin Faktor Pengalaman + Total 

Poin Faktor Keterampilan + Total Poin Faktor Tanggung 

Jawab + Total Poin Faktor Pendidikan. 

 

c. Total Poin Faktor Tanggung Jawab = Total Skor 

Tanggung Jawab  Bobot Tanggung Jawab (25%) 

 

d. Total Poin Faktor Pendidikan = Total Skor Pendidikan  

Bobot Pendidikan  (10%)  
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1. Kepala Bagian Produksi 

Tabel 4.19 

Nilai Relatif Jabatan (NRJ) Kepala Bagian Produksi. 

FORMULIR EVALUASI JABATAN 

HARI/TANGGAL PENGISIAN : Senin, 21 November 2016 

JABATAN PEKERJAAN : Kepala Bagian Produksi 

DESKRIPSI SKOR 
TOTAL 

SKOR 
BOBOT 

TOTAL POIN FAKTOR 

(Total Skor  Bobot) 

PENGALAMAN (35%) 

a. Pengalaman  3 3 35 105 

KETERAMPILAN (30%) 

a. Keterampilan 

teknis, Konseptual, 

Manajerial 

2 

8 30 240 

b. Tuntutan Mental 3 

c. Tuntutan Fisik 3 

TANGGUNG JAWAB (25%) 

a. Fungsi Manajemen 3 

20 25 500 

b. Tugas dan 

Tanggung Jawab 
6 

c. Wewenang 3 

d. Rentang Kendali 3 

e. Resiko Kerja 3 

f. Koordinasi 2 

PENDIDIKAN (10%) 

a. Pendidikan Formal 3 
6 10 60 

b. Pelatihan  3 

 37 Total 905 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016. 
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2. Staff Bagian Pemasaran 

Tabel 4.20 

Nilai Relatif  Jabatan (NRJ) Staff Bagian Pemasaran. 

FORMULIR EVALUASI JABATAN 

HARI/TANGGAL PENGISIAN : Senin, 21 November 2016 

JABATAN PEKERJAAN : Staff Bagian Pemasaran 

DESKRIPSI SKOR 
TOTAL 

SKOR 
BOBOT 

TOTAL POIN FAKTOR 

(Total Skor  Bobot) 

PENGALAMAN (35%) 

b. Pengalaman  2 2 35 70 

KETERAMPILAN (30%) 

d. Keterampilan 

teknis, Konseptual, 

Manajerial 

2 

8 30 240 

e. Tuntutan Mental 3 

f. Tuntutan Fisik 3 

TANGGUNG JAWAB (25%) 

g. Fungsi Manajemen 2 

17 25 425 

h. Tugas dan 

Tanggung Jawab 
5 

i. Wewenang 3 

j. Rentang Kendali 1 

k. Resiko Kerja 3 

l. Koordinasi 3 

PENDIDIKAN (10%) 

c. Pendidikan Formal 2 
4 10 40 

d. Pelatihan  2 

 31 Total 775 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016. 
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3. Staff Bagian Administrasi 

Tabel 4.21 

Nilai Relatif Jabatan (NRJ) Staff Bagian Administrasi. 

FORMULIR EVALUASI JABATAN 

HARI/TANGGAL PENGISIAN : Senin, 21 November 2016 

JABATAN PEKERJAAN : Staff Bagian Administrasi 

DESKRIPSI SKOR 
TOTAL 

SKOR 
BOBOT 

TOTAL POIN FAKTOR 

(Total Skor  Bobot) 

PENGALAMAN (35%) 

c. Pengalaman  2 2 35 70 

KETERAMPILAN (30%) 

g. Keterampilan 

teknis, Konseptual, 

Manajerial 

2 

6 30 180 

h. Tuntutan Mental 2 

i. Tuntutan Fisik 2 

TANGGUNG JAWAB (25%) 

m. Fungsi Manajemen 2 

14 25 350 

n. Tugas dan 

Tanggung Jawab 
5 

o. Wewenang 2 

p. Rentang Kendali 1 

q. Resiko Kerja 2 

r. Koordinasi 2 

PENDIDIKAN (10%) 

e. Pendidikan Formal 2 
4 10 40 

f. Pelatihan  2 

 26 Total 640 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016. 
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4. Staff Bagian Pembelian 

Tabel 4.22 

Nilai Relatif Jabatan (NRJ) Staff Bagian Pembelian. 

FORMULIR EVALUASI JABATAN 

HARI/TANGGAL PENGISIAN : Senin, 21 November 2016 

JABATAN PEKERJAAN : Staff Bagian Pembelian 

DESKRIPSI SKOR 
TOTAL 

SKOR 
BOBOT 

TOTAL POIN FAKTOR 

(Total Skor  Bobot) 

PENGALAMAN (35%) 

d. Pengalaman  2 2 35 70 

KETERAMPILAN (30%) 

j. Keterampilan 

teknis, Konseptual, 

Manajerial 

2 

6 30 180 

k. Tuntutan Mental 2 

l. Tuntutan Fisik 2 

TANGGUNG JAWAB (25%) 

s. Fungsi Manajemen 2 

10 25 250 

t. Tugas dan 

Tanggung Jawab 
2 

u. Wewenang 2 

v. Rentang Kendali 1 

w. Resiko Kerja 1 

x. Koordinasi 2 

PENDIDIKAN (10%) 

g. Pendidikan Formal 2 
3 10 30 

h. Pelatihan  1 

 21 Total 530 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016. 

 



102 

 

4.2.2.7. Menentukan Usulan Gaji Pokok 

Setelah Nilai Relatif Jabatan (NRJ) pada masing – masing 

pekerjaan yang dijadikan sampel dalam penelitian sudah 

didapatkan, maka selanjutnya perlu dilakukan rekapitulasi Nilai 

Relatif Jabatan yang nanti pada tahap berikutnya akan digunakan 

sebagai penentuan usulan gaji pokok pada CV LIMA BELAS. 

 

Tabel 4.23 

Rekapitulasi Nilai Relatif Jabatan 

No. Jabatan Nilai Relatif Jabatan 

1 Kepala Bagian Produksi 905 

2 Staff Bagian Pemasaran 775 

3 Staff Bagian Administrasi 640 

4 Staff Bagian Pembelian 530 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016. 

 

Selain Nilai Relatif Jabatan pada masing – masing pekerjaan 

yang dijadikan sampel dalam penelitian sudah didapatkan, untuk 

menentukan usulan gaji baru diperlukan data tambahan yaitu data 

kisaran gaji saat ini. Pada tabel 4.24 dibawah ini, data mengenai 

kisaran gaji saat ini diperoleh melalui wawancara dengan pimpinan 

sekaligus pemilik dari CV LIMA BELAS. 
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Tabel 4.24 

Kisaran Gaji Saat Ini 

No Jabatan 
Nilai Relatif 

Jabatan 

Kisaran Gaji 

Saat Ini 

1 Kepala Bagian Produksi 905 3.450.000 

2 Staff Bagian Pemasaran 775 3.300.000 

3 Staff Bagian Administrasi 640 3.100.000 

4 Staff Bagian Pembelian 530 3.100.000 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016. 

 

Dari data yang telah didapatkan diatas, maka diperoleh hasil 

Nilai Relatif Jabatan dan Kisaran gaji saat ini yang kemudian akan 

dibuat menjadi usulan gaji pokok yang baru sesuai dengan hasil 

evaluasi jabatan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Untuk 

membuat usulan gaji pokok yang baru dilakukan dengan menggunakan 

analisis regresi linier sederhana dengan alat bantu SPSS. Analisis 

regresi linear sederhana dipilih karena berdasarkan penelitian 

sebelumnya dengan topik serupa yang dilakukan oleh Kurniawan dkk 

(1996) juga menggunakan analisis regresi untuk membuat rumus baru. 

Selain itu, pemilihan analisis regresi linier sederhana karena analisis 

regresi digunakan untuk membantu memprediksi usulan gaji pokok 

yang baru. Berikut ini pada tabel 4.25 merupakan tabel rumus analisis 

regresi linear Sederhana yang didapat dari pengolahan data 

menggunakan SPSS. 

 



104 

 

Tabel 4.25 

Rumus Analisis Regresi Linear Sederhana 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2521864.194 148497.913  16.982 .003 

NRJ 1004.401 204.453 .961 4.913 .039 

a. Dependent Variable: KISARANGAJISAATINI 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016. 

 

Berdasarkan tabel 4.25 diatas yaitu tabel Rumus Analisis Regresi 

Linear Sederhanayang diperoleh melalui analisis regresi linier 

sederhana dengan menggunakan alat bantu SPSS, sehingga dihasilkan 

rumus regresi linear sederhana sebagai berikut : 

 

Dimana : 

 Y = Usulan gaji 

 a  = Konstanta 

 b  = Coefficients 

 X = Nilai Relatif Jabatan 

 

Kemudian, berdasarkan rumus analisis regresi linear 

sederhana tersebut diatas, maka didapatkan rumus untuk menghitung 

Gaji Pokok baru pada CV LIMA BELAS sebagai berikut : 

Y = a + bX 

Y = 2521864.194 + 1004.401X 

Y = a + bX 
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Sehingga Usulan Gaji Pokok baru untuk CV LIMA BELAS dapat 

dihitung menggunakan  rumus analisis regresi linear sederhana yang 

telah  didapatkan sebelumnya  yaitu, Y = 2521864.194 + 1004.401X, 

dengan cara sebagai berikut : 

1. Perhitungan Usulan Gaji Pokok Baru untuk Kepala Bagian 

Produksi : 

Y = 2521864.194 + 1004.401X 

Y = 2521864.194 + 1004.401 (905) 

Y = 2521864.194 + 908982.905 

Y = 3,430,847.099 

2. Perhitungan Usulan Gaji Pokok Baru untuk Staff Bagian 

Pemasaran: 

Y = 2521864.194 + 1004.401X 

Y = 2521864.194 + 1004.401 (775) 

Y = 2521864.194 + 778410.775 

Y = 3,300,274.969 

3. Perhitungan Usulan Gaji Pokok Baru untuk Staff Bagian 

Administrasi: 

Y = 2521864.194 + 1004.401X 

Y = 2521864.194 + 1004.401 (640) 

Y = 2521864.194 + 642816.64 

Y = 3,164,680.834  
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4. Perhitungan Usulan Gaji Pokok Baru untuk Staff Bagian 

Pembelian: 

Y = 2521864.194 + 1004.401X 

Y = 2521864.194 + 1004.401 (530) 

Y = 2521864.194 + 532332.53 

Y = 3,054,196.724 

 

Tabel 4.26 

Usulan Gaji Pokok Baru 

No Jabatan 
Nilai Relatif 

Jabatan 

Kisaran Gaji 

Saat Ini 
Usulan Gaji 

1 Kepala Bagian Produksi 905 3.450.000 3,430,847.099  

2 Staff Bagian Pemasaran 775 3.300.000 3,300,274.969 

3 Staff Bagian Administrasi 640 3.100.000 3,164,680.834 

4 Staff Bagian Pembelian 530 3.100.000 3,054,196.724 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016. 

 

Setelah usulan gaji pokok baru untu CV LIMA BELAS 

didapatkan, selanjutnya perlu dibuat Range Usulan Gaji Pokok Baru 

yang dapat digunakan untuk prediksi perusahaan untuk waktu kedepan 

sebagai acuan perushaan dalam memberikan kenaikan gaji pokok 

untuk karyawan. Range 80% pada rentang nilai minimum, karena nilai 

80% dianggap nilai yang erbaik sebagai nilai minimum dalam range 

usulan gaji pokok baru, dan range 120% pada rentang nilai maksimum 

dipilih karena 120% tidak terlalu jauh dari 80% yang artinya jika 

pemberian kenaikan gaji pokok kedepannya tidak menimbulkan 
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pemborosan bagi perusahaan terkait pemberian kenaikan gaji 

pokoknya.  

Tabel 4.27 

Range Usulan Gaji Pokok Baru 

No Jabatan 
Minimum 

(80%) 

Mid Point 

(100%) 

Maximum 

(120%) 

1 Kepala Bagian Produksi 2,744,677.679 3,430,847.099  4,117,016.519 

2 Staff Bagian Pemasaran 2,640,219.975 3,300,274.969 3,960,329.963 

3 Staff Bagian Administrasi 2,531,744.667 3,164,680.834 3,797,617.001 

4 Staff Bagian Pembelian 2,443,357.379 3,054,196.724 3,665,036.069 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


