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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sebuah perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya, tentu 

membutuhkan berbagai sumber daya, seperti modal, material dan juga mesin. 

Perusahaan juga membutuhkan Sumber Daya Manusia yang penting dalam 

sebuah perusahaan, karena sumber daya manusia tersebut memiliki tanggung 

jawab, peran, tugas serta jabatan yang berbeda-beda. Sumber Daya Manusia 

yang dimaksud adalah karyawan. Bagi para karyawan, salah satu faktor yang 

mempengaruhi mereka untuk melakukan pekerjaan adalah besarnya 

kompensasi yang perusahaan tawarkan. 

Kompensasi menurut Dessler (2015, 417) meliputi semua bentuk 

bayaran yang diberikan untuk para karyawan yang timbul karena adanya 

hubungan kerja. Kompensasi dibagi menjadi dua yaitu kompensasi langsung 

dan kompensasi tidak langsung. Pemberian kompensasi secara langsung 

berupa gaji, upah dan insentif, sedangkan kompensasi tidak langsung berupa 

tunjangan, asuransi dan jaminan yang diberikan oleh perusahaan kepada 

karyawan. Dalam penelitian ini, mengacu kepada kompensasi langsung, 

khususnya pada gaji pokok. 

Tujuan dari pemberian kompensasi menurut Ruky (2002, 24) adalah 

untuk menarik karyawan yang berkualitas baik dan untuk mempertahankan 

karyawan menjaga kesetiaan terhadap perusahaan, memotivasi agar karyawan 

dapat berprestasi lebih tinggi dan mendorong peningkatan sumber daya 

manusia di dalam perusahaan. Untuk itu, perusahaan harus dapat memberikan 

gaji pokok yang sesuai dengan pekerjaan yang karyawan lakukan sebagai 

bentuk balas jasa dan hubungan timbal balik antar perusahaan dan karyawan. 
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Setiap perusahaan memiliki standar yang berbeda dalam menentukan 

besarnya gaji pokok. Perusahaan dapat menentukan gaji pokok berdasarkan 

hasil penilaian kinerja masing-masing karyawan dan sesuai dengan besarnya 

tugas dan tanggung jawab yang telah dilakukan oleh para karyawan. Hasil 

penilaian kinerja tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis 

pekerjaan dan evaluasi pekerjaan pada suatu perusahaan. 

Menurut Kaswan (2012, 25), analisis pekerjaan merupakan proses 

pengumpulan data secara sistematis dan analisis informasi tentang pekerjaan 

yang meliputi tugas, kewajiban dan tanggung jawab. Sedangkan menurut 

York (2010) dalam Sukwadi (2014, 95), analisis pekerjaan merupakan suatu 

proses yang sistematis untuk mengumpulkan data tentang pekerjaan sehingga 

deskripsi dan spesifikasi pekerjaan dapat ditulis untuk pekerjan itu. 

Evaluasi pekerjaaan menurut Mondy (2008, 12) adalah proses 

menentukan nilai relatif sebuah pekerjaan dalam kaitannya dengan pekerjaan 

lainnya. Evaluasi pekerjaan penting untuk dilakukan karena inilah yang pada 

akhirnya akan menghasilkan struktur dan gaji yang memperlihatkan tingkat 

bayaran untuk berbagai pekerjaan dan kelompok pekerjaan. Prinsip dasar dari 

evaluasi pekerjaan adalah pekerjaan yang memiliki kualifikasi lebih tinggi, 

tanggung jawab yang besar dan tugas kerja yang kompleks harus menerima 

gaji yang lebih besar daripada pekerjaan yang persyaratan atau kualifikasi 

yang lebih rendah. 

Di dalam melakukan evaluasi pekerjaan terdapat empat metode yang 

dapat dilakukan, yaitu metode klasifikasi, metode poin, metode peringkat, dan 

metode perbandingan faktor. Dari ketiga metode tersebut, metode poin 

memiliki kelebihan dibanding ketiga metode lainnya karena metode poin 

sudah paling mutakhir, untuk mengantisipasi kelemahan dari metode-metode 

sebelumnya. Tingkat manipulasi juga dapat diminimalkan pada metode ini, 

dengan menggunakan AHP (Analitical Hierarchy Process) penentuan nilai 
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atau bobot dalam setiap faktor dan subfaktor dilakukan secara objektif sesuai 

dengan beban kerja masing-masing jabatan. 

Ruky (2002, 83) menjelaskan, bahwa kelebihan dari metode poin 

adalah sebuah metode analitis dan kuantitatif. Analitis yaitu dilakukan dengan 

memilih dan menetapkan faktor-faktor apa saja yang ada pada jabatan atau 

pekerjaan yang terkait dengan tolok ukur di dalam proses analisis jabatan dan 

pembuatan uraian jabatan. Sedangkan kuantitatif yaitu memberikan nilai pada 

setiap jabatan yang ada dalam perusahaan dengan lebih objektif sesuai dengan 

beban kerja masing-masing jabatan sehingga dapat mengurangi rasa tidak adil 

kepada karyawan dalam penentuan kompensasi. 

Haneda Kitchenware adalah anak perusahaan dari PT. Eka Batin 

Perkasa, yang merupakan perusahaan distributor yang bergerak dibidang 

penyedia produk dengan berbagai macam alat masak (kitchenware) dan 

peralatan rumah tangga (household) yang ditawarkan. Pada penelitian ini, 

peneliti akan meneliti pada Cabang Kota Semarang. Berdasarkan hasil 

wawancara (22 September 2017) dengan Ibu Rini selaku Pimpinan Haneda 

Kitchenware Cabang Semarang, dasar penentuan gaji yang saat ini dilakukan 

pada Haneda Kitchenware hanya berdasarkan Upah Minimum Regional 

(UMR) Kota Semarang dan sesuai kesepakatan antara karyawan dan 

perusahaan. Pemberian gaji dengan standar Upah Minimum Regional (UMR) 

ini mempunyai kekurangan, karena gaji yang diberikan tidak 

mempertimbangkan faktor-faktor yang akan mempengaruhi besarnya gaji, 

seperti faktor kemampuan, keterampilan, tanggung jawab dan kondisi kerja. 

Penentuan gaji tersebut dilakukan berdasarkan subyektivitas dari pimpinan, 

yang berarti dalam memberikan kisaran gaji pokok dilakukan berdasarkan 

penilaian pribadi dari pimpinan. 

Ibu Rini menambahkan, bahwa dalam menentukan gaji pokok bagi 

para karyawan belum ditentukan berdasarkan karakteristik pekerjaan yang 

sesuai, karena tidak adanya deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan 
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secara tertulis. Selain itu, berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan kepada 

5 karyawan, para karyawan tidak mengetahui dasar pimpinan dalam 

menentukan gaji pokok. Kondisi seperti ini yang dikhawatirkan dapat 

menyebabkan rasa tidak adil bagi para karyawan dan menyebabkan karyawan 

masih merasa belum puas oleh gaji yang mereka terima. Maka, untuk 

mengatasi kekhawatiran pada perusahaan tersebut perlu dilakukan evaluasi 

pekerjaan, supaya dalam menentukan gaji pokok dapat dilakukan dengan adil 

dan sesuai dengan karakteristik berdasarkan deskripsi dan spesifikasi 

pekerjaan yang ada dan supaya kedepannya apabila ada karyawan baru, 

perusahaan sudah mempunyai dasar perhitungan dalam menentukan gaji 

pokok. 

Agar menghasilkan nilai yang valid dan objektif dalam penentuan gaji 

pokok, pimpinan perusahaan harus dapat menetapkan nilai relatif jabatan atau 

struktur patokan gaji untuk setiap jabatan atau pekerjaan yang ada dalam 

perusahaan. Dengan melakukan evaluasi jabatan menggunakan metode poin, 

perusahaan dapat menentukan struktur patokan gaji, Ruky (2016, 127) 

menjelaskan struktur patokan gaji adalah sebuah rangkaian hierarkis dari 

angka-angka patokan gaji untuk setiap jabatan pekerjaan. Rangkaian hierarkis 

yang dimaksud adalah bahwa angka-angka tersebut berurutan dari mulai yang 

terendah sampai yang tertinggi mengikuti struktur golongan jabatan dalam 

perusahaan. Manfaat dari nilai relatif jabatan dalam perusahaan adalah 

mempermudah bagi pimpinan perusahaan dalam menentukan besarnya gaji 

karyawan mengikuti struktur golongan dalam perusahaan dan dengan dasar 

patokan yaitu deskripsi dan spesifikasi pekerjaan pada perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan melakukan 

penelitian yang berjudul “USULAN NILAI RELATIF JABATAN PADA 

HANEDA KITCHENWARE DENGAN MENGGUNAKAN METODE 

POIN.” 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pertanyaan yang dapat 

diajukan oleh peneliti adalah: 

a. Bagaimana analisis jabatan dan evaluasi jabatan pada Haneda Kitchenware. 

b. Bagaimana usulan nilai relatif jabatan pada Haneda Kitchenware. 

c. Bagaimana usulan dalam menentukan gaji pokok pada Haneda 

Kitchenware. 

d. Bagaimana usulan struktur organisasi pada Haneda Kitchenware. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Melakukan analisis jabatan dan evaluasi jabatan pada Haneda 

Kitchenware. 

b. Membuat usulan nilai relatif jabatan pada Haneda Kitchenware. 

c. Membuat usulan dalam menentukan gaji pokok pada Haneda 

Kitchenware. 

d. Membuat usulan struktur organisasi pada Haneda Kitchenware. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

a) Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Haneda 

Kitchenware secara keseluruhan, yaitu sebagai acuan dalam usulan nilai 

relatif jabatan yang nantinya akan digunakan dalam penentuan gaji pokok 

karyawan. 

b) Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan ilmu serta 

bahan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian sejenis. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, 

tujuan penelitan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II berisi tentang penelitian terdahulu, tinjauan pustaka, kerangka pikir 

dan definisi operasional. 

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

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

metode analisis data. 

BAB IV berisi tentang hasil dan pembahasan mengenai analisis jabatan dan 

evaluasi jabatan, perhitungan NRJ dan membandingkan hasilnya yang akan 

digunakan untuk memberikan usulan gaji pokok dan struktur organisasi untuk 

menjawab rumusan masalah dalam penelitian. 

BAB V berisi tentang kesimpulan dan saran yang akan diberikan penulis baik 

kepada perusahaan maupun kepada peneliti selanjutnya yang akan melakukan 

penelitian sejenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


