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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Dessler (Dessler, 2015:4) pengelolaan sumber daya manusia 

melibatkan lima fungsi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan 

staff, kepemimpinan, dan pengendalian. Dalam salah satu fungsinya, yaitu fungsi 

penyusunan staff, manajemen menentukan tipe orang yang harus dipekerjakan, 

merekrut karyawan prospektif, memilih karyawan, melatih dan mengembangkan 

karyawan, menetapkan standar kinerja, mengevaluasi kinerja, menasihati 

karyawan, dan memberikan kompensasi kepada karyawan. Armstrong (2003:13) 

juga menyatakan, bahwa pemberian imbalan pada karyawan merupakan salah satu 

bidang tanggung jawab departemen personalia. Jadi penentuan dan pemberian 

kompensasi pada karyawan adalah salah satu fungsi yang harus dijalankan 

MSDM.  

Pemberian imbalan yang dilakukan oleh perusahaah sering disebut sebagai 

kompensasi atau remunerasi. Kompensasi (compensation) merupakan istilah 

dalam beberapa buku manajemen sumber daya manusia dari Amerika Serikat 

digunakan oleh penulisnya untuk menjelaskan “remunerasi”. Istilah remunerasi 

berasal dari sebuah kata dari bahasa Inggris to remuneRate yang artinya 
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memberikan kompensasi atau imbalan. Konvensi International Labor 

Organization (ILO) Nomor 100 berbunyi sebagai berikut “Equal remuneration 

for Job of equal value”. Remunerasi adalah semua yang diterima atau dinikmati 

oleh pekerja: upah atau gaji pokok, natura, pelayanan, fasilitas, dll, dari pemberi 

kerja sebagai imbalan untuk jasa yang dilakukan mereka (Ruky, 2016:6-10). 

Menurut Kadarisman (2014:315-316) gaji adalah sebagai pembayaran 

dalam bentuk uang secara tunai atau berupa natura, yang diperoleh karyawan 

untuk pelaksanaan pekerjaannya. Gaji diterimakan sekali dalam sebulan, yang 

dibayarkan setelah bekerja satu bulan berjalan. Sedangkan menurut Ruky (2016:8) 

gaji pokok adalah remunerasi (pemberian kompensasi) langsung yang dibayarkan 

dalam bentuk uang secara tunai atau berupa natura yang diterima oleh karyawan 

untuk pelaksanaan pekerjaan. Yang dimaksud dengan karyawan adalah setiap 

orang yang bekerja dengan menjual tenaganya (fisik dan pikiran) kepada suatu 

perusahaan dan memperoleh balas jasa sesuai peraturan dan perijinan (Hasibuan 

H. M., 2001). Masalah kompensasi berkaitan dengan konsistensi internal terkait 

dengan konsep penggajian relatif dalam organisasi.  

Evaluasi jabatan adalah sebuah proses untuk menentukan nilai relatif 

seuatu jabatan dalam hubungannya dengan jabatan lain (Sukwadi & Oktevany 

2016:1). Pendapat serupa dinyatakan oleh Kadarisman (2014:124) bahwa evaluasi 

jabatan adalah proses sistematis untuk menentukan nilai relative dari suatu 

pekerjaan dibandingkan pekerjaan lain. Menurut Dessler (2015:427) evaluasi 

jabatan merupakan perbandingan pekerjaan secara formal dan sistematis untuk 
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menentukan nilai dari satu pekerjaan relatif terhadap yang lain dan akhirnya 

menghasilkan hirarki upah atau gaji. 

 Evaluasi jabatan memiliki beberapa tujuan yaitu; memberikan sebuah 

dasar yang rasional untuk merancang dan menggunakan suatu struktur penggajian, 

memungkinkan dibuat keputusan yang konsisten atas dasar peringkat dan 

tingkatan gaji, serta membentuk sejauh mana manfaat yang dapat 

diperbandingkan diantara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lain 

sehingga gaji yang sama dapat diberikan bagi pekerjaan yang memiliki nilai yang 

sama (Armstrong, 2003:317). 

Evaluasi jabatan adalah sebuah proses yang dilakukan dalam ruang 

lingkup manajemen sumber daya manusia untuk menentukan nilai relatife (Ruky, 

2016:95). Proses evaluasi jabtan adalah untuk mengusahakan tercapainya internal 

equity dalam pekerjaan sebagai unsur yang sangat penting dalam penentuan 

tingkat upah (Kadarisman, 2014:124). Menurut Kadarisman (2014: 102), dalam 

pemberian gaji sebaiknya didasarkan dari nilai jabatan (Job Value) sebagai 

cerminan dari berat ringannya tugas dari suatu jabatan. 

Dalam evaluasi jabatan, terdapat beberapa metode yang biasa 

dipraktikkan, yaitu metode pemeringkatan (job ranking), mengikuti struktur 

organisasi, metode pengelompokan (job clasification), metode perbandingan 

faktor (factor comparison method); dan metode penentuan poin (point system) 

(Ruky, 2016:96&105). 
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Ada beberapa alasan peneliti melakukan penelitian mengenai evaluasi 

jabatan, berikut ini alasan-alasan tersebut. Pertama karena perlunya menciptakan 

keadilan internal untuk menciptakan kondisi kerja yang kondusif sehingga dapat 

meningkatkan kinerjanya. Sperti yang diungkapkan Gomez-Mejia (et al, 1995, 

dalam Muljani 2002:112) keadilan internal dapat terwujud melalui evaluasi 

jabatan. Dengan adanya program kompensasi yang dirasakan adil, maka karyawan 

akan merasa puas dan sebagai dampaknya tentunya akan termotivasi untuk 

meningkatkan kinerjanya (Schuler & Jackson, 1999, dalam Muljani, 2002:111). 

Ke-dua, adanya Keputusan Mentri Kep. 49/MEN/2004 yang membahas mengenai 

ketentuan struktur dan skala upah, dimana pada pasal 1 ayat 7 membahas 

mengenai definis evaluasi jabatan, dan pasal 6 membahas evaluasi jabatan (Ruky, 

2016:269). Ke-tiga, Perlunya sistem manajemen kompensasi yang jelas, 

transparan sehingga pihak manajemen dapat menjawab pertanyaan atas dasar 

penetapan gaji pokok. Menurut Sukwadi dan Gerald (2010, dalam Sukwadi at al., 

2014:2) metode poin dalam evaluasi jabatan memberi catatan yang jelas tentang 

putusan para penilai nantinya berguna untuk menjelaskan hasil penilaian kepada 

para pengawas dan tim penilai yang telah ditunjuk. 

Penelitian ini menggunakan metode poin karena metode ini lebih dapat 

dipercaya, sulit untuk dimanipulasi, serta lebih teliti dan konsisten (Kadarisman, 

2014:132-133). Metode poin merupakan metode analitis yang paling popular 

adalah metode points rating yang masih cukup sederhana. Selain itu metode ini 

dipilih karena aspek subjektivitas dan kemungkinan terjadinya perbedaan tanpa 
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dasar yang pasti akan sangat berkurang (Ruky, 2016:105). Dari hasil analisia 

peneliti metode ini memiliki beberapa kelebihan disbanding metode yang lain. 

Metode job ranking  tidak memiliki standar yang jelas dan penilai dapat memiliki 

kecenderungan untuk menilai orang bukan jabatannya dan argumentasi yang 

mendasarinya dangkal (Kadarisman, 2014:125). Dalam job classification ada 

kecenderungan satu jabatan dapat digolongkan dalam dua kelas jabatan atau lebih, 

serta sulit mencari penilai-penilai yang mampu mengenali semua jabatan yang 

akan dinilainya skaligus secara baik, dan gaji pekerja dapat berpengaruh pada 

penetapan kelas (Kadarisman, 2014:126), masalah tersebut menyebabkan penilain 

bersifat objektif dalam penerapan metode ini. Dan dalam metode pemeringkatan 

tidak dapat menjelaskan apakah jabatan yang sejajar secara horizontal dalam 

struktur organisasi memiliki nilai yang sama atau tidak (Ruky, 2016:96-97). 

Kelebihan lain dari metode poin ini adalah; (1) penggunaan faktor-faktor 

yang telah ditentukan dan dirumuskan terlebih dahulu memaksa para penilai untuk 

mempertimbangkan unsur jabatan yang sama untuk menilai jabatan; (2) 

pemberian nilai angka tidak hanya menunjukkan jabatan mana yang lebih tinggi 

nilainya, tetapi juga menunjukkan seberapa tinggi nilai itu; (3) memberikan 

catatan yang jelas tentang putusan para penilai yang nantinya berguna untuk 

menjelaskan hasil penilaian kepada para pengawas; (4) sistem ini cenderung 

memudahkan prosedur penilaian dan memberikan standar yang sama untuk semua 

penilai; (5) penilai mempertimbangkan faktor tertentu yang lebih baik daripada 

mempertimbangkan jabatan secara keseluruhan (Ronald Sukwadi, 2010:22-23). 
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Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan 

Syariah (KSPPS) Hudatama. Koperasi ini melayani simpanan, pinjaman, dan 

pembiayaan dari anggota dengan prinsip syariah. Lokasi kantor pusatnya berada 

di Jl. Tumpang Raya no. 32, Semarang, serta memiliki 5 kantor cabang. 

Sedangkan untuk jabatan yang dimiliki terdapat 22 jabatan dan 45 orang 

karyawan. Koperasi ini memiliki sistem penggajian tertutup, gaji ditransfer ke 

rekening masing-masing karyawan. Slip gaji dikirin ke email masing-masing dan 

gaji yang diberikan berdasarkan golongan 1-7 yang dikembangkan oleh Manajer 

SDM pada tahun 2015, tujuh golongan ini diputuskan berdasarkan pertimbangan 

pihak managemen. Untuk menentukan suatu jabatan termasuk golongan yang 

mana perusahaan melakukan pertimbangan berdasarkan beban pekerjaan secara 

keseluruhan, yang didasarkan pertimbangan pribadi Manajer SDM. 

Koperasi belum melakukan penyusunan sitematis mengenai dasar 

penerapan gaji dan 7 level pada tiap tingkatannya. Penentuan nominal gaji dan 

sistem kompensasi dibahas bersama managemen bersama perwakilan dari setiap 

cabang. Namun, pihak koperasi terkadang mendapatkan masukan maupun kritik 

mengenai keadilan internal terkait pemberian kompensasi, karena dianggap 

pemberian gaji kurang adil. Perusahaan juga belum memiliki struktur organisasi 

formal, sehingga peneliti perlu membuat struktur organisasi sebelum melakukan 

evaluasi jabatan. 

 Pada saat melakukan wawancara manajer SDM menyatakan tertarik, 

karena pihak koperasi belum melakukan evaluasi jabatan dengan menggunakan 



7 
Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

metode poin. Tentunya dalam menentukan metode evaluasi jabatan haruslah 

bersifat objektif dan adil, oleh karena itu peneliti memilih metode poin karena 

berbagai alasan yang sudah dituliskan sebelumnya. Karena pertimbangan-

pertimbangan tersebut peneliti memilih judul penelitian “Evaluasi Jabatan Pada 

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Hudatama Semarang”.  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana usulan perbaikan Job description dan Job Specification untuk 

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Hudatama Semarang? 

2. Bagaimana usulan Nilai Relatif Jabatan dengan menggunakan metode poin 

di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Hudatama 

Semarang? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang Nilai Relatif Jabatan dengan 

menggunakan metode poin. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan usulan Nilai Relatif 

Jabatan dengan menggunakan metode poin, yang dapat digunakan 

sebagai dasar penentuan gaji pokok. 

2. Penelitian ini juga dapat digunakan akademisi sebagai refrensi 

penelian sejenis. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB I membahas mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II membahas mengenai teori-teori kompensasi, analisa jabatan, evaluasi 

jabatan, kerangka pemikiran, dan definisi operasional. 

BAB III membahas mengenai metode penelitian mulai dari lokasi penelitian, 

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

metode analisis data. 

BAB IV memnahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai struktur 

organisasi, analisis jabatan, dan perhitungan NRJ untuk menjawab rumusan 

masalah penelitian. 

BAB V berisi kesimpulan dan saran yang diberikan kepada perusahaan, dan 

masukan untuk penelitian selanjutnya. 
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