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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Salah satu tujuan Sumber Daya Manusia bekerja adalah untuk 

mensejahterakan hidup dan menaikkan derajat hidup dengan memperoleh 

kompensasi atau benefit. Dessler (2015:417) mengemukakan bahwa 

Kompensasi adalah bentuk pembayaran yang diberikan kepada karyawan dan 

timbul dari hubungan kerja karyawan. Hasibuan (2016:121) mengemukakan 

bahwa tujuan-tujuan pemberian kompensasi adalah sebagai ikatan kerja sama, 

kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan, disiplin serta 

pengaruh serikat buruh dan pemerintah. Jadi pemberian kompensasi adalah 

hubungan timbal balik yang dilakukan karyawan dan perusahaan, jika 

karyawan mendapatkan kompensasi untuk memenuhi kebutuhannya dan 

perusahaan juga mendapatkan laba. 

Sukwadi (2014:95) mengungkapkan bahwa Evaluasi jabatan merupakan 

suatu praktek yang berusaha memberikan tingkat objektivitas dalam mengukur 

nilai perbandingan dari jabatan-jabatan dalam suatu organisasi dan di antara 

organisasi-organisasi yang sama. Evaluasi jabatan dilakukan bukan untuk 

memberikan seberapa besar gaji untuk sebuat jabatan, melainkan hanya 

membandingkan jabatan yang satu dengan yang lain yang memiliki nilai 

perbandingan. Handoko (2014:164) mengungkapkan bahwa Tujuan 

dilakukannya evaluasi jabatan adalah agar tercipta keadilan internal dan 

keadilan eksternal. Dessler (2015:419) mengemukakan bahwa Keadilan 

internal yaitu merujuk pada sejauh mana tingkat bayaran pekerjaan tersebut 

adil ketika dibandingkan dengan pekerjaan lain dalam perusahaan yang sama. 

Sedangkan keadilan eksternal yaitu merujuk pada bagaimana tingkat bayaran 

suatu pekerjaan disebuah perusahaan dibandingkan dengan tingkat bayaran 

pekerjaan tersebut diperusahaan lain. Jadi peran evaluasi jabatan terhadap 

perusahaan adalah sebagai alat dalam menentukan kebijakan pembayaran 
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imbalan kepada karyawan, serta dasar yang adil bagi kenaikan pangkat atau 

yang dikenal promosi. 

Pada evaluasi jabatan terdapat empat metode menurut Handoko 

(2014:166) yaitu ranking, grading atau klasifikasi, perbandingan faktor dan 

metode point. Pada penelitian ini menggunakan metode sistem point. Adanya 

kelebihan dari sistem point menurut Sukwadi dan Gerald (2010 : 23)  

Pemberian nilai angka tidak hanya menunjukkan jabatan mana yang lebih 

tinggi nilainya, tetapi juga menunjukkan seberapa tinggi nilai itu, Penggunaan 

faktor-faktor tertentu yang telah ditentukan dan dirumuskan terlebih dahulu 

memaksa para penilai untuk mempertimbangkan unsur jabatan yang sama 

dalam menilai jabatan. Kemudian menurut Kurinawan dkk (1996 : 2) point 

sistem digunakan dalam evaluasi jabatan karena metode ini memberikan dasar 

yang lebih baik dalam memberikan penilaian daripada metode ranking atau 

klasifikasi yang lain dan karena itu memberikan hasil yang lebih valid dan 

lebih sulit dimanipulasi dan menggunakan linier sederhana sebagai alat bantu 

dalam menentukan usulan gaji. 

PT. BUKITMEGA MASABADI adalah perusahaan yang bergerak dalam 

bidang distributor biji plastik. Perusahaan ini mulai berdiri sejak tahun 2007, 

dan dipimpin oleh Bapak Jucky Susanto. Pada perusahaan karyawan dibagi 

menjadi 2 yaitu pada 15 orang pada kantor dan 25 orang pada gudang, total 

karyawan pada perusahaan berjumlah 40 orang. Peneliti melakukan 

wawancara dengan pemimpin mengenai cara pemberian kompensasi (gaji 

pokok) kepada karyawan pada tanggal 24 maret 2017, hasilnya ternyata 

perusahaan pada saat pemberian kompensasi (gaji pokok) dengan memasukan 

gajinya kedalam amplop dan langsung diberikan kepada karyawan. Pada 

tanggal 27 maret 2017, peneliti mengedarkan kuisioner mengenai dasar 

pemberian kompensasi (gaji pokok) kepada karyawan yang berjumlah 6 

orang. Hasilnya didapatkan bahwa karyawan mendapatkan kompensasi (gaji 

pokok) melalui negosiasi dengan pemimpin. Kemudian 3 dari 6 karyawan 

yang diwawancarai mereka saling membandingkan gaji pokok yang mereka 
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dapatkan. Dari situlah muncul rasa kecemburuan mengenai gaji pokok antara 

karyawan pada PT. BUKITMEGA MASABADI. 

Berdasarkan latar belakang yang ditulis diatas, penulis tertarik untuk 

mengambil judul ” PENENTUAN GAJI POKOK KARYAWAN PADA 

PT. BUKITMEGA MASABADI  DENGAN METODE POIN SISTEM“ 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Berapa besaran Gaji Pokok karyawan pada bagian staff PT. 

BUKITMEGA MASABADI dengan mengunakan point system? 

2. Apakah besaran Gaji Pokok dengan metode point system lebih tinggi 

dari gaji yang diterima sekarang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menentukan gaji pokok pada karyawaan bagian staff dengan 

menggunakan metode point system pada PT.BUKITMEGA 

MASABADI. 

2. Untuk mengetahui perbandingkan gaji pokok yang diterima sekarang 

dengan gaji pokok yang menggunakan perhitungan metode point 

system. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Bagi praktisi : dapat menjadi refrensi untuk perusahaan dalam sistem 

kompensasi (gaji pokok). 

Bagi akademis : untuk menambah pengetahuan tentang sistem kompensasi 

(gaji pokok). 

 

 

 


