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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pada kebutuhan sumber daya manusia kompensasi merupakan hal yang 

sangat penting bagi karyawan yang bekerja di dalam sebuah perusahaan.  Karena 

bagi perusahaan kompensasi yang baik dan benar dipandang dapat menjadi 

pendorong karyawan untuk melakukan jabatan. Menurut Sirait (2006,181) 

kompensasi adalah suatu hal yang diterima oleh karyawan berupa uang atau 

bukan uang atas balas jasa yang telah diberikan oleh karyawan karena telah 

berkontribusi kepada perusahaan. Setiap perusahaan memiliki ketentuan yang 

berbeda-beda untuk menentukan berapa besar kompensasi yang diberikan kepada 

karyawan, karena setiap jabatan dan tingkat golongan akan mendapatkan 

kompensasi yang berbeda sesuai dengan keterampilan, tugas dan tanggung 

jawabnya. 

Menurut Mondy (2008,4) terdapat jenis-jenis kompensasi yaitu 

kompensasi finansial langsung misalnya upah, gaji dan bonus, dan kompensasi 

finansial tidak langsung misalnya asuransi atau imbalan yang tidak termasuk 

dalam kompensasi finansial langsung dan kompensasi nonfinansial misalnya 

kepuasan yang diterima karyawan atau lingkungan kondisi kerja karyawan. Dalam 

penelitian ini mengacu pada kompensasi langsung yang berupa gaji pokok di 

dalam perusahaan. 

Dalam menentukan kompensasi dalam perusahaan, perusahaan juga harus 

mengetahui bagaimana menerapkan sistem keadilan dalam menentukan 

kompensasi bagi karyawannya. Karena karyawan harus memperhatikan 

bagaimana perusahaan memberikan kompensasi secara adil agar karyawan dapat 

termotivasi untuk memberikan kontribusi kepada perusahaan dan karyawan tidak 
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merasakan adanya kecemburuan antara masing-masing karyawan  lainnya. 

Hasibuan (2012,212) menyatakan bahwa yang dimaksud adil yaitu perusahaan 

harus memberikan besarnya kompensasi kepada karyawan sesuai dengan 

tanggung jawab, resiko kerja dan prestasi kerja. Dengan adanya keadilan maka 

karyawan akan lebih nyaman dalam menjalankan jabatannya dan produktivitas 

karyawan terus meningkat. Perusahaan dapat dikatakan adil jika perusahaan dapat 

memberikan gaji pokok yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Agar 

perusahaan dapat memberikan gaji yang sesuai perusahaan harus melakukan 

analisis jabatan untuk masing-masing jabatan dan setelah  itu melakukan evaluasi 

jabatan yang telah tercantum dalam Undang – Undang nomer 13 tahun 2013 

tentang ketenagakerjaan dan pasal 4 ayat 5 peraturan pemerintan tentang 

pengupahan.  

Dengan menentukan perhitungan gaji juga harus dilakukan evaluasi 

jabatan. Menurut Ruky (2006,72) evaluasi jabatan adalah proses yang dilakukan 

manajemen sumber daya manusia untuk menilai berat atau ringannya suatu nilai 

relatif pada jabatan dan dibandingkan dengan jabatan lainnya dalam sebuah 

perusahaan. Evaluasi jabatan ini dinilai sangat penting untuk menentukan struktur 

gaji, karena evaluasi jabatan sendiri dilakukan untuk mencari nilai relatif suatu 

jabatan tersebut. Menurut Karma, Hendri; Faroqi (2014) Nilai relatif didapat 

dengan menjumlahkan  seluruh nilai poin dari setiap jabatan. Bila nilai relatif 

setiap jabatan berbeda karena setiap faktor dan spesifikasi jabatan berbeda dan 

nilai relatif jabatan digunakan untuk menentukan upah dasar setiap karyawan. 

Karena evaluasi jabatan dilakukan untuk mengetahui jabatan mana yang 

kualifikasi nya lebih tinggi dan tanggung jawab nya lebih besar, dan tugas jabatan 

yang lebih kompleks mendapatkan kompensasi yang lebih besar daripada jabatan 

yang lebih ringan. Jadi dilakukannya evaluasi jabatan itu untuk menghilangkan 

rasa ketidakadilan karyawan, karena Mondy (2008,6) menyatakan keadilan akan 

terwujud ketika seseorang  karyawan yang bekerja di perusahaan dengan jabatan 

yang sama dan di perusahaan yang sama menerima kompensasi sesuai dengan 

faktor-faktor yang ada pada masing-masing diri karyawan.  
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Nilai Relatif Jabatan juga dapat dijadikan acuan untuk merancang struktur 

organisasi di sebuah perusahaan, dengan hasil dari perhitungan kompensasi di 

sebuah perusahaan. Struktur Organisasi menurut Mangundjaya 2002,55) adalah 

struktur organisasi berhubungan dengan suatu pengalokasian sebuah tugas dan 

tanggung jawab serta koordinasi dalam suatu jabatan.   

Ayam Geprek Bu Sastro adalah restoran yang menjual makanan ayam 

geprek yang terletak di jalan Anggrek 9 no 1 Semarang. Ayam Geprek Bu Sastro 

memiliki 8 karyawan yang memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-

masing. Berdasarkan hasil pra survey yang dilakukan (pada tanggal 3 Oktober 

2017) dengan Pak Bayu selaku pemilik sekaligus pemimpin dari Ayam Geprek 

Bu Sastro, dapat dilihat bahwa sistem kompensasi terhadap karyawan tidak 

mempertimbangkan berbagai faktor atau sub faktor yang terdapat pada suatu 

jabatan, dan memperhitungkan kompensasi dengan mempertimbangkan 

subyektifitas sebagai pemimpin, yang mana arti dari subyektifitas itu sendiri 

adalah persepsi atau perasaan dari pemimpin untuk menentukan bobot dari 

jabatan. Menurut Pak Bayu untuk menghitung bobot suatu jabatan Pak Bayu 

melihat dari ringan atau beratnya jabatan, tetapi Pak Bayu tidak menggunakan 

dasar penentuan bobot jabatan yang baik dan benar yang tidak sesuai dengan 

ketentuan yang telah ada, Pak Bayu masih menggunakan subyektifitasnya sebagai 

pemimpin dan terkesan masih mengira-ngira mengenai ringan atau beratnya suatu 

jabatan. Hal ini juga dikarenakan Ayam Geprek Bu Sastro belum memiliki sistem 

sumber daya manusia yang baik dan belum memiliki kejelasan dalam job 

description dan job spesification untuk masing-masing jabatan.  

Penelitian ini diperkuat dengan hasil wawancara pra survei yang dilakukan 

(pada tanggal 3 Oktober 2017) kepada 8 responden yang menyatakan bahwa 

perusahaan tidak memberitahukan kepada karyawan mengenai dasar pemberian 

gaji yang diterapkan perusahaan dan perusahaan juga tidak memberitahukan 

mengenai besarnya gaji pada masing-masing karyawan, hal itu mengakibatkan 

karyawan ingin mencari tahu sendiri mengenai gaji karyawan lainnya dengan 
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membandingkan gaji yang di dapat dengan karyawan lain. Terdapat 7 responden 

yang merasa tidak puas atas gaji yang telah diberikan, karena gaji yang diberikan 

belum mencapai UMR dan beberapa terdapat gaji yang tidak sesuai dengan 

jabatan yang dikerjakan karyawan. Hal ini dapat menimbulkan rasa ketidakadilan 

kepada karyawan, karyawan akan merasa lebih dihargai dengan diterapkannya 

asas keadilan karena karyawan akan mengetahui bahwa kompensasi yang 

diberikan dihitung berdasarkan ketrampilan, tanggung jawab, tugas dll, jadi 

dengan adanya asas keadilan akan menciptakan suasana kerja yang nyaman dan 

produktivitas karyawan akan meningkat.  

Hal ini menjadi salah satu penyebab mengapa pemimpin Pak Bayu 

kesulitan untuk melakukan perhitungan atas kompensasi yang akan diberikan 

kepada karyawan. Kesulitan itu disebabkan karena ketidakpahaman perusahaan 

dalam menghitung besarnya kompensasi sesuai dengan jabatan atau tingkat 

golongannya. Terdapat beberapa metode untuk melakukan perhitungan 

kompensasi, tetapi metode poin ini dianggap paling valid karena Menurut 

Kurniawan, Syihab, & Rukmi, (1996) metode poin ini sangat objektif karena 

metode ini merupakan penyempurnaan dari ketiga metode lainnya dan masih 

belum terdapat metode baru lainnya metode ini juga dapat memberikan dasar 

yang lebih baik dalam memberikan bobot nilai daripada metode lainnya karena 

metode poin ini dapat memberikan hasil yang valid dan mengurangi manipulasi 

dengan perhitungan AHP. Sedangkan untuk ketiga metode lainnya yaitu metode 

peringkat yang dinilai dengan cara mengurutkan jabatan berdasarkan deskripsi 

jabatan dan spesifikasi jabatan nya dan dinilai subyektifitasnya tinggi dan tidak 

ada dasar dalam penilaian nya, metode klasifikasi yang dinilai dengan cara 

mengelompokan masing-masing jabatan sesuai dengan level atau tingkat jabatan 

yang dinilai juga masih subyektif karena belum ada nya pembanding dalam 

menentukan nilai, dan metode perbandingan faktor yang dinilai dengan cara 

membandingkan beberapa faktor yang terdapat di suatu jabatan dan masih 

terdapat subyektifitasnya, tetapi ketiga metode tersebut memiliki kekurangan yang 



5 

 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

 

 

sama yaitu sama-sama masih mempertimbangkan subyektifitas dan penilaian 

secara pribadi, hal ini akan mengurangi ke valid an suatu nilai pada jabatan.  

Maka dari itu metode poin dengan perhitungan AHP dinilai cocok untuk 

digunakan pada Ayam Geprek Bu Sastro walaupun masih terlihat bisnis yang 

kecil tetapi pemimpin menginginkan sistem sumber daya manusia yang baik dan 

dipilihlah metode poin karena dengan metode poin hasil sulit untuk dimanipulasi 

dan valid dalam memperhitungkan nilai suatu jabatan karena data akan berbasis 

data kuantitatif. 

Dari latar belakang masalah-masalah dalam perusahaan ini, peneliti 

tertarik untuk  meneliti dengan judul yaitu “USULAN NILAI RELATIF 

JABATAN MENGGUNAKAN METODE POIN PADA R.M AYAM GEPREK 

BU SASTRO”. Untuk memberikan usulan struktur organisasi dan penetapan gaji 

pokok yang valid dan tidak mudah untuk di manipulasi dengan menggunakan 

metode poin dengan menggunakan perhitungan AHP. 

1.2. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang ada dalam Ayam Geprek  Bu Sastro yaitu belum 

memiliki dasar dalam perhitungan kompensasi karena dalam memperhitungkan 

kompensasi, pemimpin masih belum mempertimbangkan beberapa faktor dan sub 

faktor dari masing-masing jabatan. Hal ini dikarenakan Ayam Geprek Bu Sastro 

masih belum memiliki deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan yang jelas dan 

struktur organisasi yang jelas sehingga belum ada dasar untuk memperhitungkan 

kompensasi karyawan.  

Saat ini sistem kompensasi Ayam Geprek Bu Sastro dengan 

mempertimbangkan bobot pada masing-masing jabatan menggunakan 

subyektifitas pemimpin. Dan ini akan menimbulkan rasa ketidakadilan antara 
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masing-masing karyawan dan akan berpengaruh terhadap tingkat produktifitas 

karyawan. Maka pertanyaan peneliti yaitu : 

1. Bagaimana analisis jabatan pada Ayam Geprek Bu Sastro ? 

2. Bagaimana evaluasi jabatan dan usulan nilai relatif jabatan pada Ayam 

Geprek Bu Sastro ? 

3. Bagaimana usulan penetapan gaji pada Ayam Geprek Bu Sastro ? 

4. Bagaimana usulan struktur organisasi pada Ayam Geprek Bu Sastro ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan analisis jabatan dan 

evaluasi jabatan pada Ayam Geprek Bu Sasto dan menghasilkan  nilai relatif 

jabatan pada Ayam Geprek Bu Sastro dengan menggunakan metode poin, lalu 

memberikan usulan struktur organisasi pada Ayam Geprek Bu Sastro dan 

memberikan usulan penetapan gaji pada Ayam Geprek Bu Sastro 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

a) Manfaat Praktis : Manfaat praktis dari penelitian ini dapat menjadi 

manfaat bagi perusahaan dalam penentuan nilai relatif jabatan (NRJ)  

karyawan dengan dasar yang benar. 

b) Manfaat Akademis :  Manfaat akademis dari penelitian ini dapat 

menjadi referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian 

dengan tema yang sejenis. 

 

 

 

 


