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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang Masalah 

Masalah gaji atau pendapatan merupakan hal yang penting karena 

berpengaruh langsung pada produktivitas dan semangat kerja karyawan. Bagi 

perusahaan, sistem gaji tidak semata-mata hanya untuk memenuhi peraturan 

pemerintah dalam kaitannya dengan Upah Minimum Regional (UMR), 

tetapi  untuk menciptakan keseimbangan antara apa yang telah diberikan 

karyawan pada perusahaan dengan apa yang diberikan perusahaan untuk 

karyawan atau bisa disebut juga prinsip keadilan (Siagian, 2011). 

Dalam praktiknya, masalah gaji atau pendapatan kerja merupakan hal 

yang sulit dalam menentukan gaji setiap karyawan terlebih lagi bila perusahaan 

belum memiliki sistem gaji yang mengacu pada obyektivitas beban kerja (work 

load) bagi para karyawannya. Apabila perusahaan telah memiliki sistem gaji 

melalui pendekatan metode tertentu, maka akan sangat membantu 

penyelenggaraan pemeliharaan SDM. Sehingga sangat bermanfaat jika 

perusahaan menerapkan sistem gaji yang komprehensif, yaitu seimbang antara 

hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan  (Siagian, 2011). 

Gaji merupakan kebutuhan utama bagi manusia terutama bagi karyawan 

yang bekerja di perusahaan. Gaji diperlukan bagi karyawan untuk memenuhi 
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kebutuhan hidupnya. Kebutuhan gaji juga penting bagi perusahaan dan kesesuaian 

gaji yang diberikan ke karyawan diharapkan dapat memotivasi karyawan dan 

dapat meningkatkan kinerja karyawan. Gaji yang di berikan kepada karyawan 

berbeda sesuai dengan jabatan dan tingkat golonganya. (Muljani,2002). 

Analisis jabatan adalah proses pengumpulan dan pemeriksaan aktivitas 

kerja dalam sebuah posisi suatu jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan 

aktivitas di dalam suatu perusahaan (Hamali,2018). Dalam hal ini, analisis jabatan 

merupakan bagian yang penting bagi perusahaan karena melalui kegiatan ini akan 

didapatkan informasi mengenai deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan 

untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam sebuah jabatan di dalam perusahaan 

tersebut untuk mencapai standar kinerja yang diharapkan dan informasi yang 

diperoleh tersebut akan digunakan untuk menentukan karakteristik yang harus 

dimiliki seorang karyawan yang akan menduduki jabatan tertentu. Berdasarkan 

hasil dari analisis jabatan tersebut akan disusun dan dapat dikembangkan untuk 

menguraikan apa yang diharapkan akan di lakukan oleh karyawan tersebut, 

seperti pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, tanggung jawab, dan karakteristik 

lain yang di perlukan untuk pekerjaaan yang akan dikerjakanya. 

Selanjutnya dari hasil analisis jabatan akan digunakan sebagai informasi 

untuk melakukan evaluasi jabatan yang di pakai untuk menentukan tingkat 

kompensasi yang memadai dari setiap jabatan.  Evaluasi jabatan berfungsi untuk 

menentukan nilai jabatan yang selanjutnya akan di gunakan dalam penentuan 
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kelas jabatan. Hasil evaluasi jabatan berupa nilai dan kelas jabatan ini dapat di 

gunakan antara lain, yaitu penyusunan formasi, sistem karir, kinerja, pemberian 

tunjungan serta sistem pengajian. Tujuan utama dari evaluasi jabatan adalah untuk 

menentukan tingkat upah yang tepat dan adil di antara jabatan – jabatan yang ada.  

(Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2011). 

RM Sambal Sereh merupakan rumah makan yang menghidangkan 

Indonesian food dan Western food seperti beef steak dan chicken steak di 

Semarang. RM Sambal Sereh ini berada di jalan Sriwijaya nomor 80,Semarang. 

RM Sambal Sereh berdiri sekitar 3 tahun yang lalu oleh Michael Gurda yang 

merupakan lulusan Unika Soegijapranata angkatan 2012. Michael Gurda 

mengatakan bahwa membuka rumah makan sudah menjadi cita-citanya sejak 

kecil, hal tersebut didukung oleh kedua orang tuanya. 

Pada tanggal 8 Januari 2018 peneliti melakukan wawancara dengan 

pemilik selaku General manajer Rumah makan Sambal Sereh mengenai gaji yang 

di terima karyawan setiap jabatan di rumah makan tersebut. Berdasarkan hasil 

wawancara tersebut, awalnya pemilik selaku general manajer Rumah makan 

Sambal Sereh menggaji karyawan setiap jabatanya hanya dengan cara melakukan 

survei dan bertanya dengan  teman – teman yang  membuka usaha rumah makan 

juga untuk mencari standar gaji karyawan yang sesuai untuk diterapkan di Rumah 

makan Sambal sereh, sehingga belum ada suatu sistem penggajian di rumah 

makan tersebut. Masalah gaji yang diterima karyawan Rumah makan Sambal 
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Sereh masih di bawah UMK yang telah ditetapkan di kota Semarang tahun 2018 

yaitu sebesar 2,3 juta rupiah. Penelitian ini dilakukan  untuk  membuat suatu 

sistem penggajian karyawan dengan  melakukan evaluasi jabatan menggunakan 

metode point system dan menggunakan perhitungan  dengan                                                                                             

metode AHP yang diharapkan dapat membantu mengambil keputusan dalam 

melakukan perhitungan gaji yang seharusnya didapat karyawan agar dapat 

diketahui apakah gaji yang diterima sudah sesuai atau belum dengan pekerjaan 

dari setiap jabatan-jabatan tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dibuat rumusan 

masalah penelitian sebagai berikut :  

1. Bagaimana hasil evaluasi jabatan di rumah makan Sambal Sereh berbasis 

AHP? 

2. Bagaimana gaji karyawan pada setiap jabatan berdasarkan hasil analisis 

jabatan dan evaluasi jabatan? 

3. Bagaimana perbandingan gaji yang diterima sekarang dengan hasil 

evaluasi jabatan di rumah makan Sambal Sereh? 

1.3 Tujuan dan manfaat penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui hasil evaluasi jabatan di rumah makan Sambal Sereh berbasis 

AHP. 
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2. Mengetahui gaji karyawan pada setiap jabatan berdasarkan hasil analisis 

jabatan dan evaluasi jabatan. 

3. Mengetahui perbandingan gaji yang diterima sekarang dengan hasil evaluasi 

jabatan di rumah makan Sambal Sereh. 

Manfaat Penelitian: 

a. Manfaat teoritis 

Agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan 

khususnya dalam bidang manajemen sumber daya manusia yang terkait 

dengan evaluasi jabatan. 

b. Manfaat praktis 

Bagi Perusahaan 

Penelitian ini sebagai bahan perbandingan  dan pertimbangan  untuk 

perusahaan tentang evaluasi jabatan agar  pelaksanaan dan misi perusahaan 

dapat tercapai dengan baik dan sesuai yang diinginkan. 

 

 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan 

         BAB II   LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisikan teori-teori mengenai Analisis Jabatan, Evaluasi 

Jabatan, dan Analytical Hierarchy Process, penelitian terdahulu, 

kerangka pikir penelitian, dan definisi operasional 

         BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan objek dan lokasi penelitian, populasi dan 

sampel penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, 

teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. 

        BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum perusahaan, struktur 

organisasi perusahaan, gambaran umum responden, analisis hasil 

penelitian tentang job description dan job specification pada Rumah 

Makan Sambal sereh 

         BAB V  PENUTUP 

  Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran 


