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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

RM. Sambal Sereh merupakan rumah makan yang menghidangkan 

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

Semarang. RM. Sambal Sereh berdiri sekitar 2 tahun yang lalu oleh Michael 

Gurda yang merupakan lulusan Unika Soegijapranata angkatan 2012 Fakultas 

Tehnik Pangan. Michael Gurda mengatakan bahwa membuka rumah makan sudah 

menjadi cita-citanya sejak kecil, hal tersebut didukung oleh kedua orang tuanya. 

RM Sambal Sereh ini berada di jalan Sriwajaya nomor 80. RM. Sambal Sereh 

tidak kalah dengan rumah makan lainnya karena variasi makanan dan minuman 

banyak yang sudah dimodifikasi  mengukuti perkembangan jaman. RM. Sambal 

Sereh memiliki andalan dalam varian sambal yang banyak dan enak. Target pasar 

dari RM. Sambal Sereh adalah semua kalangan dari kalangan menengah ke bawah 

sampai ke atas karena harganya yang terjangkau dengan kisaran harga makanan 

mulai 10 – 30 ribu rupiah dan kisaran harga minuman mulai 3000- 20 ribu rupiah. 

RM. Sambal Sereh sendiri juga  telah menyiadakan layanan antar gratis untuk 

wilayah semarang. Sementara ini RM. Sambel Sereh belum memiliki cabang di 
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manapun. RM. Sambel Sereh buka setiap hari mulai pukul 11 siang hingga jam 9 

malam, khusus weekend yaitu di hari sabtu dan minggu sampai pukul 11 malam. 

4.1.1 Gambaran Umum Responden 

Dalam penelitian ini yang dipilih sebagai objek penelitian 

adalah masing – masing berjumlah 1 orang dalam 11 jabatan yang 

dipilih untuk mewakili setiap jabatan. Responden di minta untuk 

mengisi kuesioner yang berisikan pertanyaan yang berkaitan dengan 

job description dan job specification. Untuk General Manager selaku 

pemilik Rumah makan Sambal Sereh diberikan 2 kuesioner tambahan 

mengenai kuesioner kepentingan faktor dan sub faktor serta kuesioner 

penentuan derajat sub faktor.  

 

RM. Sambal Sereh sudah mempunyai struktur organisasi. 

Berikut ini adalah struktur organisasi RM. Sambal Sereh: 

 

 

                          

  

                                   Gambar 4.1 Struktur Organisasi RM. Sambal Sereh 



 

32 
 

4.2 Analisis Data 

Pada analisis data ini peneliti melakukan analisis tentang gaji yang 

seharusnya diterima oleh karyawan setiap jabatan di Rumah makan Sambal sereh. 

Langkah-langkah analisis data ini meliputi : 

1. Menentukan Job Description dan Job Specification terhadap Setiap 

Jabatan  

Dalam memperoleh data Job description dan Job specification 

karyawan pada setiap jabatan dengan menyebarkan kuesioner dan melakukan 

wawancara terhadap karyawan setiap jabatan di  rumah makan tersebut. 

Jabatan tersebut meliputi General manager, kepala dapur, koki, helper, kepala 

server, waiters, kepala kasir, kasir ,dishwasher, kepala barista, barista Hasil 

jabawan kuesioner (lihat lampiran 1). Berikut hasil Job description dan Job 

specification : 
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      Tabel 4.1 Job Description dan Job Specification

Jabatan No.  

General 

Manager 

1. Tugas 

 
 Mengorganisir seluruh SDM dalam 

bagian atau antar bagian dalam 

organisasi Sambal Sereh Resto 

 Mewakili perusahaan dalam 

berhubungan dengan pihak luar dan 

internal perusahaan. 

 Bertindak sebagai pengambil keputusan 

terakhir dalam managemen setelah 

pertimbangan dengan pihak-pihak 

terkait. 

 2. Tanggung Jawab Seluruh aktifitas perusahaan Sambal Sereh 

Resto yang meliputi bagian front office dan 

back office 

 3. Kondisi kerja 

 
 Bekerja di kantor 

 Ruang ber-AC, nyaman 

 Waktu kerja: 

09.30 – 14.00 dan 18.00 – 22.00 

 4. Resiko Perusahaan berjalan atau tidak tergantung 

dari kebijakan general manager 

 5. Keterampilan 

 
 Memiliki mental yang kuat 

 Berani 

 Mampu memimpin 

 Tanggap dan komunikatif 

 Kesehatan baik 

 6. Persyaratan khusus yang 

diperlukan 

 

 Pria 

 Usia dewasa (40 tahun keatas) 

 Pendidikan: S1 

Pengalaman: minimal 5 tahun 
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Jabatan No.  

Kepala 

Dapur/Koki 

1. Tugas 

 
 Mengorganisir SDM Dapur 

 Memastikan masakan dibuat dengan 

benar 

 Mengontrol stok bahan baku  

 Menjaga secara keseluruhan kualitas 

bahan baku dan menu yang dijual oleh 

restoran 

 Bertanggung jawab terhadap kelancaran 

operasional bagian/divisi produksi 

 Menciptakan menu-menu baru  sebagai 

pengembangan dari menu yang sudah  

ada 

 Membuat standar resep menu beserta 

foodcostnya. 

 Mengadakan pelatihan memasak untuk 

para koki 

 2. Tanggung Jawab 

 

Seluruh aktifitas bagian backoffice yaitu 

bagian dapur 

 3. Kondisi kerja 

 
 Nyaman 

 Waktu kerja: 

09.30 – 14.00 dan 18.00 – 22.00 

 4. Resiko 

 
 Masakan diluar standar 

 Kerusakan bahan baku 

 5. Keterampilan 

 
 Kritis 

 Dapat melihat peluang yang ada 

 Jujur 

 Berani mengambil keputusan 

 Memiliki pendirian yang kuat 

 Bijaksana 

 6. Persyaratan khusus yang 

diperlukan 

 

 Pria / Wanita 

 Usia matang (30 tahun keatas) 

 Pendidikan: D3 terkait dengan jurusan 

masak 

Pengalaman: minimal 3 tahun dibidang yang 

sama 

Lanjutan tabel 4.1 Job Description dan Job Specification 
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Jabatan No.  

Koki 1. Tugas  Mengontrol stok bahan baku 

 Menjaga secara keseluruhan kualitas 

bahan baku dan menu yang dijual oleh 

restoran 

 2. Tanggung Jawab  Memastikan masakan dibuat dengan 

benar 

 3. Kondisi kerja 

 
 Nyaman 

 Waktu kerja 

Shift 1 : 09.30 – 17.00  

Shift 2 : 15.00 – 22.00 

 4. Resiko 

 
 Rasa masakan tidak sesuai 

 Perhitungan bahan baku yang akan 

digunakan kurang 

 5. Keterampilan 

 
 Pintar masak 

 Teliti 

 Cermat 

 Berhati-hati 

 6. Persyaratan khusus yang 

diperlukan 

 

 Pria/wanita 

 D3/ terkait dengan jurusan masak 

 Batas umur 35 tahun 

Pengalaman minimal 3 tahun dibidangnya 

Lanjutan tabel 4.1 Job Description dan Job Specification 
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Jabatan No.  

Helper 1. Tugas 

 
 Membantu persiapan bahan baku 

 Membantu proses masak 

 2. Tanggung Jawab Proses masak berjalan dengan baik (sesuai 

prosedur) 

 3. Kondisi kerja 

 
 Nyaman 

 Waktu kerja 

Shift 1 : 09.30 – 17.00  

Shift 2 : 15.00 – 22.00 

 4. Resiko  Tergores pisau 

 Menjatuhkan peralatan masak 

 5. Keterampilan 

 
 Pintar masak 

 Teliti 

 Cermat 

 Berhati-hati 

 Percaya diri 

 6. Persyaratan khusus yang 

diperlukan 

 

 Pria/wanita 

 SMA/sederajat 

 Batas umur 35 tahun 

Pengalaman minimal 1 tahun dibidangnya 

Jabatan No.  

Dishwasher 1. Tugas 

 
 Proses cuci peralatan dapur 

 2. Tanggung Jawab Peralatan dapur dan piring/gelas dicuci 

bersih sehinga tidak ada noda kotoran 

menempel 

 3. Kondisi kerja 

 
 Nyaman 

 Waktu kerja 

Shift 1 : 09.30 – 17.00  

Shift 2 : 15.00 – 22.00 

 4. Resiko Memecahkan piring/gelas saat mencuci 

 5. Keterampilan 

 
 Bersih 

 Rapi 

 Teliti 

 Cekatan 

 6. Persyaratan khusus yang 

diperlukan 
 Pria/wanita 

 SMA/sederajat 

 Batas umur 35 tahun 

Lanjutan tabel 4.1 Job Description dan Job Specification 
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Jabatan No.  

Kepala server 

(Captain) 

1. Tugas 

 
 Cek kehadiran karyawan (absensi) 

 Cek daftar pesanan 

 Cek kebersihan seluruh area restoran 

 Cek standar kualitas makanan, minuman, 

dan service atau pelayanan crew 

 Rekap atau cuci kasir (clean transaction) 

dengan kasir 

 Memimpin jalannya briefing tim 

 Menangani pembimbingan atau pelatihan 

karyawan baru  

 Memberikan laporan penilaian karyawan 

kepada GM 

 Memastikan terlaksananya general 

cleaning setiap bulan 

 Menciptakan kerukunan dan 

keharmonisan antar karyawan dan bagian 

 Menangani complaint atau keluhan 

pelanggan restoran 

 Koordinasi dengan GM tentang 

operasional harian, kasus, ide, saran, 

program, evaluasi serta penentuan 

karyawan berprestasi. 

 2. Tanggung Jawab 

 

Seluruh aktifitas bagian frontoffice yaitu 

bagian rumah makan 

 3. Kondisi kerja 

 
 Nyaman 

 Waktu kerja: 

09.30 – 14.00 dan 18.00 – 22.00 

 4. Resiko 

 
 Jika ada keluhan dari pelanggan, maka 

harus tetap sabar dalam menanggapinya 

 Berjalannya bagian frontoffice 

tergantung dari captain yang mngatur 

 5. Keterampilan 

 
 Kritis 

 Dapat melihat peluang yang ada 

 Jujur 

 Berani mengambil keputusan 

 Memiliki pendirian yang kuat 

 Bijaksana 

Lanjutan tabel 4.1 Job Description dan Job Specification 
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 6. Persyaratan khusus yang 

diperlukan 

 

 Pria/wanita 

 SMA/sederajat 

 Batas umur 35 tahun 

Pengalaman minimal 3 tahun dibidangnya 

Jabatan No.  

Waiters 1. Tugas  Menyambut tamu pada saat datang ( 

greeting) 

 Mempersilakan tamu duduk (sitting the 

guest) 

 Menawarkan menu keapda tamu (taking 

order) 

 Mengambil piring-piring kotor atau 

gelas-gelas kotor (clear up)  

 Menawarkan makanan penutup atau 

minuman yang lain (abseling) 

 Menagihkan bon atau tagihan keada tamu 

(billing) 

 Mengucapkan terima kasih kepada tamu 

telah datang ke restoran  dan 

mengharapkan tamu untuk datang 

kembali (say thank you) 

 2. Tanggung Jawab 

 

Bertanggung jawab pada tamu (melayani 

tamu) 

 3. Kondisi kerja 

 
 Nyaman 

 Waktu kerja: 

09.30 – 17.00 dan 15.00 – 22.00 

 4. Resiko Mendapat marah dari tamu jika menunggu 

masakan yang terlalu lama dihidangkan 

 5. Keterampilan 

 
 Murah senyum 

 Cekatan 

 Teliti 

 6. Persyaratan khusus yang 

diperlukan 

 

 Pria/wanita 

 SMA/sederajat 

 Batas umur 35 tahun 

Pengalaman minimal 1 tahun dibidangnya 

Lanjutan tabel 4.1 Job Description dan Job Specification 
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Jabatan No.  

Kepala kasir 1. Tugas 

 
 Cek dan hitung ulang uang modal kasir 

dan uang receh atau pecahan yang 

berfungsi sebagai uang tukaran 

 Menjawab telfon masuk dengan baik 

sesuai SOP menerima telfon 

 Mencatat pesanan konsumen dengan 

jelas dan benar di buku pesanan 

 Mendata dan menyimpan barang milik 

tamu atau konsumen yang tertinggal di 

restoran dan mencatat di buku barang 

tertinggal.  

 2. Tanggung Jawab 

 

Menyelesaikan laporan pendapatan harian 

dan memeriksa pendapatan yang diterima 

tiap harinya (tidak boleh selisih) 

 3. Kondisi kerja 

 
 Nyaman 

 Waktu kerja: 

09.30 – 14.00 dan 18.00 – 22.00 

 4. Resiko ada selisih pada pendapatan dengan mesin 

kasir 

 5. Keterampilan 

 
 Teliti 

 Berhati-hati 

 Kritis 

 Cekatan 

 6. Persyaratan khusus yang 

diperlukan 

 

 Pria/wanita 

 D3 /akuntansi 

 Batas umur 35 tahun 

Pengalaman minimal 3 tahun dibidangnya 

Lanjutan tabel 4.1 Job Description dan Job Specification 



 

40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabatan No.  

Kasir 1. Tugas 

 

 

 Melakukan transaksi dengan baik, 

ramah,cepat, dan akurat. 

 Menjawab telfon masuk dengan baik 

sesuai SOP menerima telfon 

 Mencatat pesanan konsumen dengan 

jelas dan benar di buku pesanan 

 2. Tanggung Jawab 

 

Pendapatan yang diterima pada hari itu harus 

sesuai dengan kenyataan di mesin kasir 

(tidak boleh ada selisih) 

 3. Kondisi kerja 

 
 Nyaman 

 Waktu kerja: 

Shift 1: 09.30 – 17.00 

Shift 2 : 15.00 – 22.00 

 4. Resiko ada selisih pada pendapatan dengan mesin 

kasir 

 5. Keterampilan 

 
 Teliti 

 Berhati-hati 

 Kritis 

 Cekatan 

 6. Persyaratan khusus yang 

diperlukan 

 

 Pria/wanita 

 D3/ akuntansi 

 Batas umur 35 tahun 

Pengalaman minimal 3 tahun dibidangnya 

Lanjutan tabel 4.1 Job Description dan Job Specification 
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Jabatan No.  

Kepala Barista 1. Tugas 

 
 Ketersediaan stock 

 Memberikan contoh baik, pengarahan 

dan motivasi tinggi kepada karyawan. 

 Mengusulkan penambahan dan 

pengurangan crew Barista. 

 Menindak lanjuti memo dan usulan atau 

ide dari atasan maupun bawahan 

 Mencatat pelanggaran atau 

penyimpangan crew Barista dalam 

operasional 

 Mengusulkan promosi dan demosi 

jabatan crew Barista. 

 Membuat laporan stock bahan dan 

inventaris Barista 

 Membuat jadwal kerja atau schedule 

crew Barista. 

 2. Tanggung Jawab 

 
 Pelatihan dasar crew Barista, meliputi : 

pelatihan pembuatan minuman, control 

stock/persediaan bahan, pencatatan 

peralatan yang rusak atau pecah. 

 Menangani dan bertanggung jawab 

sepenuhnya mengenai kelancaran 

operasional Barista. 

 3. Kondisi kerja 

 
 Nyaman 

 Waktu kerja: 

09.30 – 14.00 dan 18.00 – 22.00 

 4. Resiko  Salah dalam menghitung stok minuman 

 Bagian bar salah dalam membuat 

minuman 

 5. Keterampilan 

 
 Inovatif 

 Kreatif 

 Teliti 

 Cekatan  

 6. Persyaratan khusus yang 

diperlukan 
 Pria/wanita 

 SMA/sederajat 

 Batas umur 35 tahun 

Pengalaman minimal 3 tahun dibidangnya 

Lanjutan tabel 4.1 Job Description dan Job Specification 
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Jabatan No.  

Bagian Barista 1. Tugas 

 
 Kualitas minuman harus terjaga 

 Kebersihan tempat dan peralatan Barista 

 2. Tanggung Jawab 

 

Membuat minuman yang sesuai dengan cita 

rasa yang sebenarnya 

 3. Kondisi kerja 

 
 Nyaman 

 Waktu kerja: 

Shift 1: 09.30 – 17.00 

Shift 2 : 15.00 – 22.00 

 4. Resiko 

 

Rasa minuman yang dibuat berbeda 

 5. Keterampilan 

 
 Cekatan 

 Teliti 

 Dapat mengocok minuman dengan baik 

 6. Persyaratan khusus yang 

diperlukan 

 

 Pria/wanita 

 SMA/sederajat 

 Batas umur 35 tahun 

Pengalaman minimal 3 tahun dibidangnya 

Lanjutan tabel 4.1 Job Description dan Job Specification 
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2. Menentukan dan mendefinisikan faktor & sub faktor terhadap setiap 

jabatan  

Dalam menentukan dan mendefinisikan faktor dan sub fator terhadap 

setiap jabatan, peneliti melakukan wawancara kepada general manajer selaku 

pemilik Rumah Makan Sambal Sereh. Di bawah ini merupakan faktor dan sub 

faktor yang ditetapkan oleh general manajer dalam menduduki jabatan-jabatan 

di Rumah Makan Sambal Sereh. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Faktor dan Sub Faktor dalam Setiap Jabatan 

Faktor dan sub faktor diatas digunakan untuk dasar perhitungan untuk 

semua jabatan tetapi faktor dan sub faktor akan disesuaikan dengan jabatan 

yang akan dievaluasi.Berikut ini adalah penjelasan mengenai faktor dan sub 

faktor dalam suatu jabatan di RM.Sambal Sereh, 
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Berikut ini adalah definisi faktor dan sub faktor : 

A. Tanggung jawab adalah perwujudan kesadaran karyawan akan 

kewajibannya sebagai seorang karyawan yang memegang jabatan baik 

rendah maupun tinggi jabatannya. 

a. Tanggung jawab terhadap pekerjaan orang lain  karyawan 

merupakan satu bagian tim yang bergantung satu sama lain dan 

mereka bertanggung jawab pada tugas yang dikerjakan karena 

semua pekerjaan mereka saling berhubungan. 

b. Tanggung jawab terhadap peralatan kerja  karyawan bertanggung 

jawab terhadap peralatan kerjanya karena peralatan kerja 

merupakan alat yang mereka gunakan dalam bekerja 

c. Tanggung jawab terhadap mutu produk  karyawan baik jabatan 

tinggi maupun rendah harus menjaga mutu produk dari segi kualitas 

untuk menjaga konsumen. 

B. Keterampilan adalah skill yang harus dimiliki oleh setiap karyawan 

dalam bekerja dan tergantung dari jabatan yang sedang diduduki. 

a. Keterampilan dalam memimpin  karyawan harus memiliki 

keahlian memimpin 

Misalnya: untuk jabatan yang memiliki bawahan, dapat memimpin 

bawahannya 

b. Keterampilan dalam berkomunikasi  karyawan satu sama lain 

memiliki keahlian berkomunikasi yang baik dan benar saat 

berbicara dengan konsumen 

c. Keterampilan dalam penggunaan peralatan kerja  karyawan 

memiliki keahlian dalam menggunakan perlatan kerjanya yang 

mereka gunakan untuk bekerja 

C. Kapabilitas adalah  tidak hanya keterampilan saja yang diperlukan tetapi 

ada kompetensi dasar pendukung lainnya. 
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a. Pendidikan  pendidikan minimum yang dibutuhkan untuk 

mengerjakan pekerjaan tertentu 

b. Pengalaman  pengalaman minimum yang dibutuhkan untuk 

mengerjakan pekerjaan tertentu 

D. Kondisi kerja adalah semua faktor lingkungan dimana pekerjaan 

berlangsung. 

a. Lingkungan tempat kerja 

b. Resiko bahaya/kecelakaan  faktor-faktor yang membuat 

pekerjaan itu mengakibatkan potensi bahaya dan sejauh mana 

akibatnya bila hal itu terjadi 

E. Usaha adalah energi yang digunakan saat melakukan suatu pekerjaan. 

a. Usaha mental  energi yang digunakan ketika pikiran digunakan 

untuk melakukan pekerjaan  

b.  Kekuatan fisik  energi secara fisik yang dibutuhkan untuk 

melakukan pekerjaan 

 

3. Pembobotan dan perhitungan Faktor dan Sub Faktor dengan AHP 

Dalam melakukan pembobotan dan perhitungan peneliti memberikan 

kuesioner yang  diisi oleh general manager selaku pemilik Rumah Makan 

Sambal Sereh (lihat lampiran 2). Berikut merupakan langkah-langkah dalam 

melakukan pembobotan faktor dan sub faktor : 
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1. Pengisian pembobotan faktor dan sub faktor 

Data di bawah ini diperoleh dari pengisian kuesioner kepentingan 

faktor dan subfaktor dalam menempatkan karyawan untuk bekerja di 

Rumah Makan Sambal Sereh terhadap setiap jabatan oleh general 

manajer. Tabel di bawah ini merupakan tabel hasil pembobotan faktor 

untuk setiap jabatan dalam bentuk desimal :   

 

Tabel 4.2 Data Pembobotan Faktor untuk Setiap Jabatan di desimalkan 

 

 

 

Kemudian dilakukan penjumlahan bobot  masing – masing faktor 

untuk setiap jabatan (secara vertical) dalam bentuk desimal. Berikut 

hasil tabel matriks penjumlahan bobot faktor untuk setiap jabatan : 

 

 

 

 

 

 

  
Tanggung Jawab Keterampilan Kecakapan 

Kondisi 

kerja 

Faktor 

usaha 

Tanggung Jawab 1,00 3,00 4,00 5,00 3,00 

Keterampilan 0,33 1,00 3,00 3,00 4,00 

Kecakapan 0,25 0,33 1,00 4,00 3,00 

Kondisi kerja 0,20 0,33 0,25 1,00 0,50 

Faktor usaha 0,33 0,25 0,33 2,00 1,00 
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Tabel 4.3 Data Penjumlahan bobot  Faktor untuk Setiap Jabatan 

Keterangan : ∑ = penjumlahan 

2. Perhitungan bobot faktor dan sub faktor 

Untuk menghitung bobot setiap faktor, dilakukan perhitungan dengan 

cara membagi bobot tiap faktor dengan hasil jumlah bobot semua 

faktor (∑).  Hasil dari pembagian tersebut kemudian dijumlahkan 

(secara vertical). Untuk mendapatkan hasil yang valid, maka hasil 

penjumlahan tersebut harus menghasilkan angka 1. Apabila tidak 

didapat hasil 1, maka harus mengulangi langkah-langkah pembobotan 

faktor dari awal. Berikut ini merupakan tabel hasil perhitungan bobot 

faktor setiap jabatan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Tanggung Jawab Keterampilan Kecakapan Kondisi kerja 

Faktor 

usaha 

Tanggung Jawab 1,00 3,00 4,00 5,00 3,00 

Keterampilan 0,33 1,00 3,00 3,00 4,00 

Kecakapan 0,25 0,33 1,00 4,00 3,00 

Kondisi kerja 0,20 0,33 0,25 1,00 0,50 

Faktor usaha 0,33 0,25 0,33 2,00 1,00 

∑ 2,11 4,91 8,58 15,00 11,50 



 

48 
 

Tabel 4.4 Matriks Perhitungan bobot Faktor untuk Setiap Jabatan  

 

3. Menghitung nilai rata-rata geometris 

Untuk menghitung nilai rata-rata geometris, dilakukan perhitungan dengan 

cara menjumlahkan hasil bobot faktor setiap jabatan (secara horizontal)  

dan hasil dari penjumlahan tersebut dibagi dengan total faktor setiap 

jabatan yaitu 5. Berikut merupakan tabel hasil perhitungan rata-rata 

geometris : 

Tabel 4.5 Perhitungan Rata-rata Geometris Faktor untuk Setiap Jabatan 

 

 

 

 

4. Pengukuran konsistensi (mencari  max) 

Tujuan dari pengukuran konsistensi adalah untuk mengetahui seberapa baik 

konsistensi yang ada, yaitu dengan mencari nilai   max. Perhitungan 

dilakukan dengan cara melakukan perkalian setiap kolom dalam tabel A 

 

Tanggung 

Jawab 
Keterampilan Kecakapan 

Kondisi 

kerja 
Faktor usaha 

Tanggung Jawab 0,47 0,61 0,47 0,33 0,26 

Keterampilan 0,16 0,20 0,35 0,20 0,35 

Kecakapan 0,12 0,07 0,12 0,27 0,26 

Kondisi kerja 0,09 0,07 0,03 0,07 0,04 

Faktor usaha 0,16 0,05 0,04 0,13 0,09 

Normalized Column Sums 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Tanggung Jawab 0,43 

Keterampilan 0,25 

Kecakapan 0,17 

Kondisi kerja 0,06 

Faktor usaha 0,09 
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dengan tabel X kemudian hasil perkalian tersebut dijumlahkan untuk 

mendapatkan nilai AX, seperti : 

(1,00*0,43)+(3,00*0,25)+(4,00*0,17)+(5,00*0,06)+(3,00*0,09)=2,43 

Tabel 4.6 Pengukuran konsistensi Faktor untuk Setiap Jabatan 

 

Keterangan : 

A = data pembobotan faktor untuk setiap jabatan dalam bentuk desimal 

X =  perhitungan rata-rata geometris 

AX = hasil perkalian dari A dan X 

 Langkah berikutnya adalah mencari nilai   max, dengan cara 

melakukan pembagian nilai AX pada kolom pertama dengan nilai X pada 

kolom pertama kemudian dijumlahkan dengan pembagian nilai AX pada 

kolom kedua dengan nilai X pada kolom kedua, dan seterusnya. Seperti hasil 

nilai   max di bawah ini : 

   max = (2,43/0,43 ; 1,45/0,25 ; 0,88/0,17 ; 0,32/0,06 ; 0,47/0,09) = 5,41 

 

 

A 

 

X 

 

AX 

1,00 3,00 4,00 5,00 3,00 

 

0,43 

 

2,43 

0,33 1,00 3,00 3,00 4,00 

 

0,25 

 

1,45 

0,25 0,33 1,00 4,00 3,00 Dikali 0,17 = 0,88 

0,20 0,33 0,25 1,00 0,50 

 

0,06 

 

0,32 

0,33 0,25 0,33 2,00 1,00 

 

0,09 

 

0,47 
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5. Menghitung Consistency Index (CI) dan Consistency Rasio (CR) 

Setelah mendapat nilai   max, dilakukan perhitungan CI dan CR. 

Dalam perhitungan CI karena Matriks berordo 5 (terdiri dari 5 faktor), 

maka nilai indeks konsistensi yang diperoleh: 

Perhitungan    
         

     
  

        

     
       

Setelah mendapat nilai CI, langkah berikutnya adalah menghitung CR. Untuk 

n = 5, Index Random Consistency (RI) = 1,12 (tabel Saaty), maka : 

Perhitungan    
  

  
  

     

    
       < 0,1 ; sehingga KONSISTEN 

  

Langkah-langkah pembobotan untuk SubFaktor Tanggung Jawab: 

 

1. Pengisian pembobotan  sub faktor 

Data di bawah ini diperoleh dari pengisian kuesioner kepentingan 

faktor dan subfaktor dalam menempatkan karyawan untuk bekerja di 

Rumah Makan Sambal Sereh terhadap setiap jabatan oleh general 

manajer. Tabel di bawah ini merupakan tabel hasil pembobotan sufaktor 

untuk setiap jabatan dalam bentuk desimal :   
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Tabel 4.7 Data Pembobotan sub faktor Tanggung Jawab : Pekerjaan Orang 

lain, Peralatan pekerjaan dan mutu  Produk di desimalkan 

 

Kemudian dilakukan penjumlahan bobot  masing – masing subfaktor 

untuk setiap jabatan (secara vertical) dalam bentuk desimal. Berikut hasil 

tabel matriks penjumlahan bobot subfaktor untuk setiap jabatan  

Tabel 4.8 Data penjumlahan Bobot sub faktor Tanggung Jawab : 

Pekerjaan Orang lain, Peralatan pekerjaan dan mutu Produk 

Keterangan : ∑ = penjumlahan 

 

2. Perhitungan bobot faktor dan sub faktor 

Untuk menghitung bobot setiap faktor, dilakukan perhitungan dengan cara membagi 

bobot tiap faktor dengan hasil jumlah bobot semua faktor (∑).  Hasil dari pembagian 

tersebut kemudian dijumlahkan (secara vertical). Untuk mendapatkan hasil yang 

  Tanggung jawab terhadap 

Pekerjaan  Orang lain 

Tanggung jawab 

terhadap Peralatan kerja 

Tanggung jawab 

terhadap mutu 

Produk 

Tanggung jawab  

terhadap pekerjaan 

Orang lain 

1 3 3 

Tanggung jawab 

terhadap Peralatan kerja 

0,33 1 2 

Tanggung jawab 

terhadap mutu produk 

0,33 0,5 1 

  Tanggung jawab terhadap 

pekerjaan Orang lain 

Tanggung jawab terhadap 

Peralatan kerja 

Tanggung jawab 

terhadap mutu Produk 

Tanggung jawab 

terhadap pekerjaan  

Orang lain 

1 3 3 

Tanggung jawab 

terhadap Peralatan kerja 

0,33 1 2 

Tanggung jawab 

terhadap mutu produk 

0,33 0,5 1 

∑ 1,67 4,5 6 
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valid, maka hasil penjumlahan tersebut harus menghasilkan angka 1. Apabila tidak 

didapat hasil 1, maka harus mengulangi langkah-langkah pembobotan  faktor dari 

awal. Berikut ini merupakan tabel hasil perhitungan bobot subfaktor setiap jabatan : 

Tabel 4.9 Tabel perhitungan sub faktor Tanggung Jawab : Pekerjaan Orang 

lain, Peralatan pekerjaan dan mutu Produk 

 

3. Menghitung nilai rata-rata geometris 

Untuk menghitung nilai rata-rata geometris, dilakukan perhitungan 

dengan cara menjumlahkan hasil bobot subfaktor setiap jabatan (secara 

horizontal)  dan hasil dari penjumlahan tersebut dibagi dengan total 

subfaktor setiap jabatan yaitu 3. Berikut merupakan tabel hasil 

perhitungan rata-rata geometris  

Tabel 4.10 Matriks nilai rata – rata geometris sub faktor Tanggung Jawab : 

Pekerjaan Orang lain, Peralatan pekerjaan dan MutuProduk 

 

 

 

 

 

  

Tanggung jawab 

Pekerjaan orang lain 

Tanggung jawab 

terhadap Peralatan kerja 

Tanggung jawab 

terhadap Produk 

Tanggung jawab terhadap 

pekerjaan oranglain 

0,60 0,67 0,50 

Tanggung jawab terhadap 

Peralatan kerja 

0,20 0,22 0,33 

Tanggung jawab terhadap 

mutu produk 

0,20 0,11 0,17 

Normalized Column Sums 1 1 1 

Tanggung jawab Pekerjaan Orang lain 0,59 

Tanggung jawab terhadap Peralatan kerja 0,25 

Tanggung jawab terhadap Mutu produk 0,16 
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4. Pengukuran konsistensi (mencari  max) 

Tujuan dari pengukuran konsistensi adalah untuk mengetahui 

seberapa baik konsistensi yang ada, yaitu dengan mencari nilai   max. 

Perhitungan dilakukan dengan cara melakukan perkalian setiap kolom 

dalam tabel A dengan tabel X kemudian hasil perkalian tersebut 

dijumlahkan untuk mendapatkan nilai AX, seperti : 

(1*0,59)+(3*0,25)+(3*0,16)=1,82 

Tabel 4.11 Pengukuran konsistensi sub faktor Tanggung Jawab 

 

 

 

      Keterangan : 

A = data pembobotan sub faktor Tanggung Jawab : Pekerjaan Orang lain, 

Peralatan pekerjaan dan Produk 

X =  perhitungan rata-rata geometris 

          AX = hasil perkalian dari A dan X 

 Langkah berikutnya adalah mencari nilai   max, dengan cara 

melakukan pembagian nilai AX pada kolom pertama dengan nilai X pada 

kolom pertama kemudian dijumlahkan dengan pembagian nilai AX pada 

A 

 

X 

 

AX  

1 3 3 

 

0,59 

 

1,82 

0,33 1 2 dikali 0,25  = 0,77 = Lamda Max 

0,33 0,5 1 

 

0,16 

 

0,48  
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kolom kedua dengan nilai X pada kolom kedua, dan seterusnya. Seperti 

hasil nilai   max di bawah ini : 

Lamda Max = average (1,82/0,59 ; 0,77/0,25 ; 0,48/0,16) = 3,05 

5. Menghitung Consistency Index (CI) dan Consistency Rasio (CR) 

Setelah mendapat nilai   max, dilakukan perhitungan CI dan CR. 

Dalam perhitungan CI karena Matriks berordo 3 (terdiri dari 3subfaktor), 

maka nilai indeks konsistensi yang diperoleh: 

Perhitungn    
         

     
  

        

     
       

Setelah mendapat nilai CI, langkah berikutnya adalah menghitung CR. 

Untuk n = 3, Index Random Consistency (RI) = 0,58 (tabel Saaty), 

maka : 

Perhitungan    
  

  
  

     

    
       < 0,1 ; sehingga KONSISTEN 

 Langkah-langkah pembobotan untuk SubFaktor Keterampilan: 

1. Pengisian pembobotan faktor dan sub faktor 

Data di bawah ini diperoleh dari pengisian kuesioner 

kepentingan faktor dan subfaktor dalam menempatkan karyawan untuk 

bekerja di Rumah Makan Sambal Sereh terhadap setiap jabatan oleh 

general manajer. Tabel di bawah ini merupakan tabel hasil 

pembobotan subfaktor untuk setiap jabatan dalam bentuk desimal :   
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Tabel 4.12  Data pembobotan sub faktor ketrampilan : ketrampilan 

mempimpin, ketrampilan berkomunikasi, ketrampilan penggunaan peralatan 

kerja yang di desimalkan 

 

Kemudian dilakukan penjumlahan bobot  masing – masing subfaktor 

untuk setiap jabatan (secara vertical) dalam bentuk desimal. Berikut hasil 

tabel matriks penjumlahan bobot  subfaktor untuk setiap jabatan :  

Tabel 4.13  Data penjumlahan bobot sub faktor ketrampilan : ketrampilan 

mempimpin, ketrampilan berkomunikasi, ketrampilan penggunaan peralatan 

 

     Keterangan : ∑ = penjumlahan 

 

2. Perhitungan bobot faktor dan sub faktor 

 

 

 

  

Kemampuan 

Memimpin 

Keterampilan 

Berkomunikasi 

Penggunaan 

Peralatan Kerja 

Kemampuan Memimpin 
0.12 

0.11 0.20 

Keterampilan 

Berkomunikasi 
0.85 0.78 0.7 

Penggunaan Peralatan Kerja 0.06 0.11 0.1 

  Kemampuan 

Memimpin 

Keterampilan 

Berkomunikasi 

Penggunaan 

Peralatan Kerja 

Kemampuan Memimpin 1 0,14 2 

Keterampilan 

Berkomunikasi 
7 1 7 

Penggunaan Peralatan 

Kerja 
0.5 0,14 1 

    ∑ 8,5 1,29 10 
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Untuk menghitung bobot setiap subfaktor, dilakukan 

perhitungan dengan cara membagi bobot tiap subfaktor dengan hasil 

jumlah bobot semua subfaktor (∑).Hasil dari pembagian tersebut 

kemudian dijumlahkan (secara vertical). Untuk mendapatkan hasil 

yang valid, maka hasil penjumlahan tersebut harus menghasilkan 

angka 1. Apabila tidak didapat hasil 1, maka harus mengulangi 

langkah-langkah pembobotan subfaktor dari awal. Berikut ini 

merupakan tabel hasil perhitungan bobot sub faktor setiap jabatan : 

 

Tabel 4.14 Perhitungan bobot subfaktor ketrampilan : ketrampilan mempimpin, 

ketrampilan berkomunikasi, ketrampilan penggunaan peralatan 

 

3. Menghitung nilai rata-rata geometris 

Untuk menghitung nilai rata-rata geometris, dilakukan perhitungan 

dengan cara menjumlahkan hasil bobot  subfaktor setiap jabatan 

(secara horizontal)  dan hasil dari penjumlahan tersebut dibagi dengan 

 

  

Kemampuan 

Memimpin 

Keterampilan 

Berkomunikasi 

Penggunaan 

Peralatan Kerja 

Kemampuan Memimpin 
0.12 

0.11 0.20 

Keterampilan 

Berkomunikasi 
0.85 0.78 0.7 

Penggunaan Peralatan Kerja 0.06 0.11 0.1 

Normalized Column Sums 1 1 1 
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total subfaktor setiap jabatan yaitu 3. Berikut merupakan tabel hasil 

perhitungan rata-rata geometris : 

Tabel 4.15 Matriks nilai rata – rata geometris sub faktor ketrampilan : 

ketrampilan mempimpin, ketrampilan berkomunikasi, ketrampilan penggunaan 

peralatan 

Kemampuan Memimpin 0.14 

Keterampilan Berkomunikasi 0.77 

Penggunaan Peralatan Kerja 0.09 

 

4. Pengukuran konsistensi (mencari  max) 

Tujuan dari pengukuran konsistensi adalah untuk mengetahui seberapa 

baik konsistensi yang ada, yaitu dengan mencari nilai   max. 

Perhitungan dilakukan dengan cara melakukan perkalian setiap kolom 

dalam tabel A dengan tabel X kemudian hasil perkalian tersebut 

dijumlahkan untuk mendapatkan nilai AX, seperti : 

(1*0,14)+(0,14*0,77)+(2*0,09)=0,43 

        Tabel 4.16 Pengukuran konsistensi sub faktor Ketrampilan 

 

 

 

 

 

A  

 

X 

 

AX  

1 0,14 2 

 

0.14 

 

0.43  

7 1 7 

 

0.77 
= 

2.40  

0.5 0,14 1 

 

0.09 

 

0.27  
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Keterangan : 

A = data pembobotan sub faktor ketrampilan : ketrampilan 

mempimpin, ketrampilan berkomunikasi, ketrampilan penggunaan 

peralatan 

X =  perhitungan rata-rata geometris 

 AX = hasil perkalian dari A dan X 

  Langkah berikutnya adalah mencari nilai   max, dengan cara 

melakukan pembagian nilai AX pada kolom pertama dengan nilai X 

pada kolom pertama kemudian dijumlahkan dengan pembagian nilai 

AX pada kolom kedua dengan nilai X pada kolom kedua, dan 

seterusnya. Seperti hasil nilai   max di bawah ini : 

  Max = average (0,43/0,4 ; 2,4/0,77 ; 0,27/0,09) = 3,1 

 

5. Menghitung Consistency Index (CI) dan Consistency Rasio (CR) 

Setelah mendapat nilai   max, dilakukan perhitungan CI dan CR. 

Dalam perhitungan CI karena Matriks berordo 3 (terdiri dari 3 faktor), 

maka nilai indeks konsistensi yang diperoleh: 

Perhitungan    
         

     
  

       

     
      

Setelah mendapat nilai CI, langkah berikutnya adalah 

menghitung CR. Untuk n = 3, Index Random Consistency (RI) = 0,58 

(tabel Saaty), maka : 
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Perhitungan    
  

  
  

    

    
      < 0,1 ; sehingga KONSISTEN 

 

             Langkah-langkah pembobotan untuk SubFaktor Kecakapan: 

1. Pengisian pembobotan faktor dan sub faktor 

Data di bawah ini diperoleh dari pengisian kuesioner 

kepentingan faktor dan subfaktor dalam menempatkan karyawan untuk 

bekerja di Rumah Makan Sambal Sereh terhadap setiap jabatan oleh 

general manajer. Tabel di bawah ini merupakan tabel hasil 

pembobotan sufaktor untuk setiap jabatan dalam bentuk desimal :  

Tabel 4.17 Data Bobot sub faktor kecakapan:pendidikan dan pengalaman  

 yang didesimalkan 

 

Kemudian dilakukan penjumlahan bobot  masing – masing subfaktor 

untuk setiap jabatan (secara vertical) dalam bentuk desimal. Berikut 

hasil tabel matriks penjumlahan bobot subfaktor untuk setiap jabatan :  

 

 

 

 

  Pendidikan Pendidikan 

Pendidikan 1 0,33 

Pengalaman 3,00 1 
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Tabel 4.18 Data penjumlahan bobot sub faktor kecakapan:pendidikan dan 

pengalaman 

Keterangan : ∑ = penjumlahan 

 

2. Perhitungan bobot faktor dan sub faktor 

Untuk menghitung bobot setiap subfaktor, dilakukan perhitungan 

dengan cara membagi bobot tiap faktor dengan hasil jumlah bobot semua 

faktor (∑).  Hasil dari pembagian tersebut kemudian dijumlahkan (secara 

vertical). Untuk mendapatkan hasil yang valid, maka hasil penjumlahan 

tersebut harus menghasilkan angka 1. Apabila tidak didapat hasil 1, maka 

harus mengulangi langkah-langkah pembobotan faktor dari awal. Berikut 

ini merupakan tabel hasil perhitungan bobot subfaktor setiap jabatan : 

Tabel 4.19 Perhitungan bobot subfaktor Kecakapan 

 

 

 

 

3. Menghitung nilai rata-rata geometris 

Untuk menghitung nilai rata-rata geometris, dilakukan perhitungan 

dengan cara menjumlahkan hasil bobot subfaktor setiap jabatan (secara 

  Pendidikan Pengalaman 

Pendidikan 1 0,33 

Pengalaman 3,00 1 

∑ 4,00   1,33 

  Pendidikan Pengalaman 

Pendidikan 0,25 0,25 

Pengalaman 0,75 0,75 

 Normalized Column Sums 1 1 
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horizontal)  dan hasil dari penjumlahan tersebut dibagi dengan total 

subfaktor setiap jabatan yaitu 2. Berikut merupakan tabel hasil 

perhitungan rata-rata geometris  

Tabel 4.20 Matriks  nilai rata – rata geometris sub faktor kecakapan:pendidikan 

dan pengalaman 

Pendidikan 0,25 

Pengalaman 0,75 

4. Pengukuran konsistensi (mencari  max) 

Tujuan dari pengukuran konsistensi adalah untuk mengetahui seberapa baik 

konsistensi yang ada, yaitu dengan mencari nilai   max. Perhitungan 

dilakukan dengan cara melakukan perkalian setiap kolom dalam tabel A 

dengan tabel X kemudian hasil perkalian tersebut dijumlahkan untuk 

mendapatkan nilai AX, seperti : 

(1*0,25)+(0,33*0,75)=0,50 

Tabel 4.21   Pengukuran konsistensi sub faktor Kecakapan 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

A = data pembobotan sub faktor kecakapan: pendidikan dan pengalaman  

X =  perhitungan rata-rata geometris 

AX = hasil perkalian dari A dan X 

 

 

A X 

 

AX 

1 0,33 

  

0,25        = 0,50 

3,00 1 0,75 

 

1,5 
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 Langkah berikutnya adalah mencari nilai   max, dengan cara 

melakukan pembagian nilai Ax pada kolom pertama dengan nilai X pada 

kolom pertama kemudian dijumlahkan dengan pembagian nilai AX pada 

kolom kedua dengan nilai X pada kolom kedua, dan seterusnya. Seperti hasil 

nilai   max di bawah ini : 

                          Max = average (0,50/0,25 ; 1,5/0,75 ) = 2 

 

5. Menghitung Consistency Index (CI) dan Consistency Rasio (CR) 

Setelah mendapat nilai   max, dilakukan perhitungan CI dan CR. 

Dalam perhitungan CI karena Matriks berordo 2 (terdiri dari 2 subfaktor), 

maka nilai indeks konsistensi yang diperoleh: 

Perhitungan    
         

     
  

     

     
   

Setelah mendapat nilai CI, langkah berikutnya adalah menghitung CR. 

Untuk n = 2, Index Random Consistency (RI) = 0,00 (tabel Saaty), 

maka : 

           Perhitungan    
  

  
  

   

    
   < 0,1 ; sehingga KONSISTEN 

 

Langkah-langkah pembobotan untuk SubFaktor Kondisi Kerja: 

1. Pengisian pembobotan faktor dan sub faktor 
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Data di bawah ini diperoleh dari pengisian kuesioner kepentingan 

faktor dan subfaktor dalam menempatkan karyawan untuk bekerja di 

Rumah Makan Sambal Sereh terhadap setiap jabatan oleh general manajer 

. Tabel di bawah ini merupakan tabel hasil pembobotan subfaktor untuk setiap jabatan 

dalam bentuk desimal :   

 

Tabel 4.22 Data Bobot sub faktor Kondisi Kerja: Lingkungan tempat kerja dan 

Resiko Usaha yang desimalkan 

 

Kemudian dilakukan penjumlahan bobot  masing – masing subfaktor 

untuk setiap jabatan (secara vertical) dalam bentuk desimal. Berikut hasil 

tabel matriks penjumlahan bobot subfaktor untuk setiap jabatan :  

 

Tabel 4.23 Data penjumlahan Bobot sub faktor Kondisi Kerja: Lingkungan 

tempat kerja dan Resiko Usaha 

Keterangan : ∑ = penjumlahan 

 

2. Perhitungan bobot faktor dan sub faktor 

  Lingkungan tempat kerja Resiko bahaya / kecelakaan 

Lingkungan tempat kerja 1 2,00 

Resiko Usaha 0,50 1 

  Lingkungan tempat kerja Resiko bahaya / kecelakaan 

Lingkungan tempat kerja 1 2,00 

Resiko Usaha 0,50 1 

∑ 1,50 3,00 
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Untuk menghitung bobot setiap subfaktor, dilakukan perhitungan 

dengan cara membagi bobot tiap subfaktor dengan hasil jumlah bobot 

semua subfaktor (∑).  Hasil dari pembagian tersebut kemudian 

dijumlahkan (secara vertical). Untuk mendapatkan hasil yang valid, maka 

hasil penjumlahan tersebut harus menghasilkan angka 1. Apabila tidak 

didapat hasil 1, maka harus mengulangi langkah-langkah pembobotan 

subfaktor dari awal. Berikut ini merupakan tabel hasil perhitungan bobot 

subfaktor setiap jabatan : 

Tabel 4.24 Perhitungan bobot sub faktor Kondisi Kerja  

 

3. Menghitung nilai rata-rata geometris 

Untuk menghitung nilai rata-rata geometris, dilakukan perhitungan dengan 

cara menjumlahkan hasil bobot subfaktor setiap jabatan (secara horizontal)  

dan hasil dari penjumlahan tersebut dibagi dengan total subfaktor setiap 

jabatan yaitu 2. Berikut merupakan tabel hasil perhitungan rata-rata 

geometris : 

 

  Lingkungan kerja Resiko bahaya / kecelakaan 

Lingkungan tempat kerja 0,67 0,67 

Resiko bahaya / kecelakaan 0,33 0,33 

Normalized Column Sums 1 1 
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Tabel 4.25 Matriks nilai rata-rata geometris sub faktor Kondisi Kerja: 

Lingkungan tempat kerja dan Resiko Usaha 

 

 

 

4. Pengukuran konsistensi (mencari  max) 

Tujuan dari pengukuran konsistensi adalah untuk mengetahui seberapa baik 

konsistensi yang ada, yaitu dengan mencari nilai   max. Perhitungan 

dilakukan dengan cara melakukan perkalian setiap kolom dalam tabel A 

dengan tabel X kemudian hasil perkalian tersebut dijumlahkan untuk 

mendapatkan nilai AX, seperti : 

(1*0,67)+(2,00*0,33)=1,33 

Tabel 4.26 Pengukuran konsistensi sub faktor Kondisi Kerja 

            A X 

 

AX 

1 2,00  dikali 0,67     = 1,33 

0,50 1 

 

0,33 

 

0,67 

 

Keterangan : 

A = data pembobotan sub faktor Kondisi Kerja: Lingkungan tempat kerja dan 

Resiko Usaha 

X =  perhitungan rata-rata geometris 

AX = hasil perkalian dari A dan X 

 Langkah berikutnya adalah mencari nilai   max, dengan cara 

melakukan pembagian nilai AX pada kolom pertama dengan nilai X pada 

kolom pertama kemudian dijumlahkan dengan pembagian nilai AX pada 

Lingkungan tempat kerja 0,67 

Resiko bahaya / kecelakaan 0,33 
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kolom kedua dengan nilai X pada kolom kedua, dan seterusnya. Seperti hasil 

nilai   max di bawah ini : 

  Max = average (1,33/0,67 ; 0,67/0,33 ) = 2,01 

 

5. Menghitung Consistency Index (CI) dan Consistency Rasio (CR) 

Setelah mendapat nilai   max, dilakukan perhitungan CI dan CR. 

Dalam perhitungan CI karena Matriks berordo 2 (terdiri dari 2 faktor), maka 

nilai indeks konsistensi yang diperoleh: 

Perhitungan    
         

     
  

        

     
      

Setelah mendapat nilai CI, langkah berikutnya adalah menghitung CR. 

Untuk n = 2, Index Random Consistency (RI) = 0,00 (tabel Saaty), 

maka : 

             Perhitungan    
  

  
  

    

    
   < 0,1 ; sehingga KONSISTEN 

 

Langkah-langkah pembobotan untuk Sub Faktor Usaha: 

1. Pengisian pembobotan faktor dan sub faktor 

Data di bawah ini diperoleh dari pengisian kuesioner 

kepentingan faktor dan subfaktor dalam menempatkan karyawan untuk 

bekerja di Rumah Makan Sambal Sereh terhadap setiap jabatan oleh 
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general manajer. Tabel di bawah ini merupakan tabel hasil 

pembobotan sufaktor untuk setiap jabatan dalam bentuk desimal :   

 

Tabel 4.27  Data Bobot sub faktor Usaha: Usaha Mental dan Kekuatan Fisik 

yang didesimalkan 

 

 

Kemudian dilakukan penjumlahan bobot  masing – masing subfaktor 

untuk setiap jabatan (secara vertical) dalam bentuk desimal. Berikut hasil 

tabel matriks penjumlahan bobot subfaktor untuk setiap jabatan : 

Tabel 4.28 Data Penjumlahan Bobot sub faktor Usaha: Usaha Mental dan 

Kekuatan Fisik 

 

 

Keterangan : ∑ = penjumlahan 

 

2. Perhitungan bobot faktor dan sub faktor 

Untuk menghitung bobot setiap faktor, dilakukan perhitungan 

dengan cara membagi bobot tiap faktor dengan hasil jumlah bobot semua 

faktor (∑).  Hasil dari pembagian tersebut kemudian dijumlahkan (secara 

vertical). Untuk mendapatkan hasil yang valid, maka hasil penjumlahan 

  Usaha Mental Kekuatan Fisik 

Usaha Mental 1 3,00 

Kekuatan Fisik 0,33 1 

  Usaha Mental Kekuatan Fisik 

Usaha Mental 1 3,00 

Kekuatan Fisik 0,33 1 

∑ 1,33 4,00 
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tersebut harus menghasilkan angka 1. Apabila tidak didapat hasil 1, maka 

harus mengulangi langkah-langkah pembobotan faktor dari awal. Berikut 

ini merupakan tabel hasil perhitungan bobot subfaktor setiap jabatan : 

   Tabel 4.29 Perhitungan bobot sub faktor Usaha  

 

 

 

 

3. Menghitung nilai rata-rata geometris 

Untuk menghitung nilai rata-rata geometris, dilakukan perhitungan dengan 

cara menjumlahkan hasil bobot subfaktor setiap jabatan (secara horizontal)  

dan hasil dari penjumlahan tersebut dibagi dengan total sub faktor setiap 

jabatan yaitu 2. Berikut merupakan tabel hasil perhitungan rata-rata 

geometris : 

Tabel 4.30 Matriks nilai rata – rata geometris sub faktor Usaha: Usaha Mental 

dan Kekuatan Fisik 

 

 

4. Pengukuran konsistensi (mencari  max) 

Tujuan dari pengukuran konsistensi adalah untuk mengetahui seberapa baik 

konsistensi yang ada, yaitu dengan mencari nilai   max. Perhitungan 

  Usaha Mental Kekuatan Fisik 

Usaha Mental 0,75 0,75 

Kekuatan Fisik 0,25 0,25 

Normalized Column Sums 1 1 

Usaha Mental 0,75 

Usaha Fisik 0,25 
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dilakukan dengan cara melakukan perkalian setiap kolom dalam tabel A 

dengan tabel X kemudian hasil perkalian tersebut dijumlahkan untuk 

mendapatkan nilai AX, seperti : 

(1*0,75)+(3,00*0,25)=1,5 

Tabel 4.31 Pengukuran kosistensi sub faktor Usaha 

 

 

  

Keterangan : 

A = data pembobotan sub faktor Kondisi Usaha: Usaha Mental dan Kekuatan 

Fisik 

X =  perhitungan rata-rata geometris 

AX = hasil perkalian dari A dan X 

 Langkah berikutnya adalah mencari nilai   max, dengan cara 

melakukan pembagian nilai AX pada kolom pertama dengan nilai X pada 

kolom pertama kemudian dijumlahkan dengan pembagian nilai AX pada 

kolom kedua dengan nilai X pada kolom kedua, dan seterusnya. Seperti hasil 

nilai   max di bawah ini : 

  Max = average (1,5/0,75 ; 0,5/0,25 ) = 2 

5. Menghitung Consistency Index (CI) dan Consistency Rasio (CR) 

           A X 

 

AX 

1 3,00  Dikali 0,75  = 1,5 

0,33 1 

 

0,25 

 

0,5 



 

70 
 

Setelah mendapat nilai   max, dilakukan perhitungan CI dan CR. 

Dalam perhitungan CI karena Matriks berordo 2 (terdiri dari 2 faktor), maka 

nilai indeks konsistensi yang diperoleh: 

      Perhitungan    
         

     
  

     

     
   

Setelah mendapat nilai CI, langkah berikutnya adalah menghitung 

CR. Untuk n = 2, Index Random Consistency (RI) = 0,00 (tabel Saaty), 

maka : 

Perhitungan    
  

  
  

   

    
   < 0,1 ; sehingga KONSISTEN
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4. Penentuan total poin dan derajat Sub Faktor  

Untuk menentukan total poin dan derajat subfaktor peneliti 

memberikan kuesioner dan  melakukan wawancara dengan general 

manager selaku pemilik Rumah makan sambal sereh. Hasil total poin 

memakai kesepakatan 1000  poin  dan derajat sub faktor memakai 5 

derajat.  

Berikut tabel rekapitulasi hasil nilai rata-rata geometris masing-

masing faktor dan sub faktor : 

Tabel 4.32 Rekapitulasi nilai rata-rata geometris masing-masing faktor dan sub 

faktor 

No. Faktor/Sub Faktor Jabatan Nilai Rata-rata Geometris 

1. Tangung Jawab  

 Tanggung jawab terhadap pekerjaan Orang lain 0,59 

 Tanggung jawab Kerja terhadap peralatan kerja 0,25 

 Tanggung jawab terhadap produk 0,16 

2. Keterampilan  

 Kemampuan Memimpin 0,14 

 Keterampilan berkomunikasi 0,77 

 Penggunaan peralatan kerja 0,09 

 Kemampuan Memimpin 0,14 

3. Kecakapan  

 Pendidikan 0,25 

 Pengalaman 0,75 

4. Kondisi Kerja  

 Lingkungan tempat kerja 0,67 

 ResikoBahaya / kecelakaan 0,33 

5. Faktor Usaha  

 Usaha mental 0,75 

 Kekuatan fisik 0,25 
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Langkah-langkah perhitungan penentuan total poin dan derajat 

subfaktor yaitu : 

a. Menentukan nilai derajat faktor dan subfaktor dengan derajat 5 

b. Melakukan perkalian antara hasil dari tabel matriks nilai rata-rata 

geometris setiap subfaktor dengan 1000 poin. 

c. Hasil dari perkalian tersebut menghasilkan nilai derajat 5 

Berikut tabel hasil nilai geometris yang telah dikalikan dengan 

1000 poin yang menghasilkan nilai derajat 5 : 
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Tabel 4.33 Perkalian nilai geometris faktor dan sub faktor dengan 1000 poin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Untuk mendapatkan nilai derajat 1 sampai 4, menggunakan 

rumus: 

  
 

 
 x nilai derajat 5 

Keterangan : 

n = nilai derajat faktor 

 

 

 

 

 

No. Faktor/Sub Faktor Jabatan Nilai Derajat 5 

1. Tangung Jawab  

 Tanggung jawab terhadap pekerjaan Orang lain 590 

 Tanggung jawab Kerja terhadap peralatan kerja 250 

 Tanggung jawab terhadap produk 160 

2. Keterampilan  

 Kemampuan Memimpin 140 

 Keterampilan berkomunikasi 770 

 Penggunaan peralatan kerja 90 

 Kemampuan Memimpin 140 

3. Kecakapan  

 Pendidikan 250 

 Pengalaman 750 

4. Kondisi Kerja  

 Lingkungan tempat kerja 670 

 ResikoBahaya / kecelakaan 330 

5. Faktor Usaha  

 Usaha mental 750 

 Kekuatan fisik 250 
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Berikut hasil penilaian derajat faktor dan subfaktor setelah dihitung : 

        

 Tabel 4.34 Perhitungan total poin  dan  derajat Faktor Sub faktor untuk semua 

jabatan 

 

 

 

 

 

5. Perhitungan Nilai Relatif Jabatan (NRJ) 

Untuk mengetahui derajat subfaktor masing – masing jabatan peneliti 

memberikan kuesioner kepada  General manager. Hasil jawaban 

kuesioner (lihat lampiran 3dan 4). 

Berikut hasil total NRJ pada setiap jabatan setelah di hitung: 

No. Faktor/Sub Faktor Jabatan 
Nilai Derajat Faktor dan Sub Faktor 

1 2 3 4 5 

1. Tangung Jawab      

 Tanggung jawab terhadap pekerjaan 

Orang lain 

118 236 354 472 590 

 Tanggung jawab Kerja terhadap 

peralatan kerja 

50 100 150 200 250 

 Tanggung jawab terhadap produk 32 64 96 128 160 

2. Keterampilan      

 Kemampuan Memimpin 28 56 84 112 140 

 Keterampilan berkomunikasi 154 308 462 616 770 

 Penggunaan peralatan kerja 18 36 54 72 90 

 Kemampuan Memimpin 28 56 84 112 140 

3. Kecakapan      

 Pendidikan 50 100 150 200 250 

 Pengalaman 150 300 450 600 750 

4. Kondisi Kerja      

 Lingkungan tempat kerja 134 268 402 536 670 

 ResikoBahaya / kecelakaan 66 132 198 264 330 

5. Faktor Usaha      

 Usaha mental 150 300 450 600 750 

 Kekuatan fisik 50 100 150 200 250 
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Jabatan Sub faktor Derajat Poin 

General Manager Tanggung jawab terhadap Pekerjaan Orang lain 

Tanggung jawab Kerja terhadap peralatan kerja 

Tanggung jawab Kerja terhadap mutu produk 

4 472 

 4 200 

5 160 

Kemampuan Memimpin 

Keterampilan berkomunikasi 

Penggunaan peralatan kerja 

5 140 

5 770 

4 72 

Pendidikan 

Pengalaman 

4 200 

5 750 

Lingkungan tempat kerja 

ResikoBahaya / kecelakaan 

4 536 

3 198 

Usaha mental 

Kekuatan fisik 

4 600 

4 200 

TOTAL Nilai relatif Jabatan 4.298 

    

Kepala Dapur Tanggung jawab terhadap Pekerjaan Orang lain 

Tanggung jawab Kerja terhadap peralatan kerja 

Tanggung jawab Kerja terhadap mutu produk 

5 590 

 5 250 

5 160 

Kemampuan Memimpin 

Keterampilan berkomunikasi 

Penggunaan peralatan kerja 

5 112 

4 616 

4 72 

Pendidikan 

Pengalaman 

3 150 

5 750 

Lingkungan tempat kerja 

ResikoBahaya / kecelakaan 

3 402 

3 198 

Usaha mental 

Kekuatan fisik 

5 750 

4 200 

TOTAL Nilai relatif Jabatan 4.250 

Koki Tanggung jawab terhadap Pekerjaan Orang lain 

Tanggung jawab Kerja terhadap peralatan kerja 

Tanggung jawab Kerja terhadap mutu produk 

5 590 

 4 200 

5 160 

Kemampuan Memimpin 

Keterampilan berkomunikasi 

Penggunaan peralatan kerja 

3 84 

3 462 

4 72 

Pendidikan 

Pengalaman 

3 150 

5 750 

Lingkungan tempat kerja 

ResikoBahaya / kecelakaan 

4 536 

3 198 

Usaha mental 

Kekuatan fisik 

5 750 

3 150 

TOTAL Nilai relatif Jabatan 4.102 

 
 Tabel 4.35 Nilai Relatif Jabatan pada setiap Jabatan 
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Dishwasher Tanggung jawab terhadap Pekerjaan Orang lain 

Tanggung jawab Kerja terhadap peralatan kerja 

3 354 

 5 250 

Tanggung jawab Kerja terhadap mutu produk 3 96 

Kemampuan Memimpin 

Keterampilan berkomunikasi 

Penggunaan peralatan kerja 

2 56 

3 462 

4 72 

Pendidikan 

Pengalaman 

1 50 

4 600 

Lingkungan tempat kerja 

ResikoBahaya / kecelakaan 

4 536 

3 198 

Usaha mental 

Kekuatan fisik 

4 600 

4 200 

TOTAL Nilai relatif Jabatan 3.474 

 

Kepala Server Tanggung jawab terhadap Pekerjaan Orang lain 

Tanggung jawab Kerja terhadap peralatan kerja 

Tanggung jawab Kerja terhadap mutu produk 

5 590 

 4 200 

 4 128 

Kemampuan Memimpin 

Keterampilan berkomunikasi 

Penggunaan peralatan kerja 

5 140 

5 770 

3 54 

Pendidikan 

Pengalaman 

4 200 

5 750 

Lingkungan tempat kerja 

ResikoBahaya / kecelakaan 

4 536 

2 132 

Usaha mental 

Kekuatan fisik 

4 600 

3 150 

TOTAL Nilai relatif Jabatan 4.250 

 

Waiters Tanggung jawab terhadap Pekerjaan Orang lain 

Tanggung jawab Kerja terhadap peralatan kerja 

Tanggung jawab Kerja terhadap mutu produk 

5 590 

 3 150 

4 128 

Kemampuan Memimpin 

Keterampilan berkomunikasi 

Penggunaan peralatan kerja 

2 56 

5 770 

3 54 

Pendidikan 

Pengalaman 

3 150 

4 600 

Lingkungan tempat kerja 

ResikoBahaya / kecelakaan 

4 536 

2 264 

Usaha mental 

Kekuatan fisik 

4 600 

4 200 

 

 Lanjutan Tabel 4.35  
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TOTAL Nilai relatif Jabatan 4.098 

 

Kepala Kasir Tanggung jawab terhadap Pekerjaan Orang lain 

Tanggung jawab Kerja terhadap peralatan kerja 

Tanggung jawab Kerja terhadap mutu produk 

4 472 

 4 200 

2 64 

Kemampuan Memimpin 

Keterampilan berkomunikasi 

Penggunaan peralatan kerja 

5 140 

5 770 

3 54 

Pendidikan 

Pengalaman 

4 200 

4 600 

Lingkungan tempat kerj 3 402 

ResikoBahaya / kecelakaan 1 66 

 Usaha mental 

Kekuatan fisik 

3 450 

3 150 

TOTAL Nilai relatif Jabatan 3.568 

 

Kasir Tanggung jawab terhadap Pekerjaan Orang lain 

Tanggung jawab Kerja terhadap peralatan kerja 

Tanggung jawab Kerja terhadap mutu produk 

4 472 

 3 150 

2 64 

Kemampuan Memimpin 

Keterampilan berkomunikasi 

Penggunaan peralatan kerja 

2 56 

4 616 

4 72 

Pendidikan 

Pengalaman 

4 200 

4 600 

Lingkungan tempat kerja 

ResikoBahaya / kecelakaan 

4 536 

2 132 

Usaha mental 

Kekuatan fisik 

3 450 

3 150 

TOTAL Nilai relatif Jabatan 3.498 

 

Kepala Barista Tanggung jawab terhadap Pekerjaan Orang lain 

Tanggung jawab Kerja terhadap peralatan kerja 

Tanggung jawab Kerja terhadap mutu produk 

5 590 

 4 200 

5 160 

Kemampuan Memimpin 

Keterampilan berkomunikasi 

Penggunaan peralatan kerja 

4 112 

4 616 

4 72 

Pendidikan 

Pengalaman 

3 150 

5 600 

Lingkungan tempat kerja 

Resiko bahaya/kecelakaan 

4 536 

2 132 

Usaha mental 3 450 

Lanjutan Tabel 4.35 
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Kekuatan fisik 3 150 

TOTAL Nilai relatif Jabatan 3.768 

 

Bagian Barista Tanggung jawab terhadap Pekerjaan Orang lain 

Tanggung jawab Kerja terhadap peralatan kerja 

Tanggung jawab Kerja terhadap mutu produk 

4 472 

 4 200 

5 160 

Kemampuan Memimpin 

Keterampilan berkomunikasi 

Penggunaan peralatan kerja 

3 84 

4 616 

4 72 

Pendidikan 

Pengalaman 

3 150 

4 600 

Lingkungan tempat kerja 

ResikoBahaya / kecelakaan 

4 536 

2 132 

Usaha mental 

Kekuatan fisik 

3 450 

4 200 

TOTAL Nilai relatif Jabatan 3.672 

 

Lanjutan Tabel 4.35 
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 Berikut ini adalah tabel hasil rekapitulasi nilai relatif dalam setiap jabatan: 

 

Tabel 4.36 Rekapitulasi Nilai Relatif Jabatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil perhitungan nilai relatif jabatan yang sudah diperoleh, nilai 

relatif jabatan yang paling tinggi adalah General Manager yaitu sebesar 

4.298. Hal ini dikarenakan tugas dan tanggung jawabnya lebih besar 

dibandingkan dengan jabatan yang lain. Nilai relatif jabatan yang paling 

rendah adalah dishwasher yaitu sebesar 3.474.  

 

 

6. Perhitungan usulan gaji dengan tiga alternatif  

Berdasarkan hitungan regresi linear didapatkan persamaan 

untuk menghitung gaji pokok yang seharusnya diterima dengan metode 

point system. Regresi linier digunakan untuk mengetahui pengaruh dari 

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau dengan kata lain 

untuk mengetahui seberapa jauh perubahan variabel bebas (X) dalam 

NO. Jabatan NRJ 

1. General Manager 4.298 

2. Kepala Dapur 4.250 

3. Koki 4.102 

4. Helper 3.928 

5. Dishwasher 3.474 

6. Kepala Server 4.250 

7. Waiters 4.098 

8. Kepala Kasir 3.568 

9. Kasir 3.498 

10. Kepala Barista 3.768 

11. Bagian Barista 3.672 
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mempengaruhi variabel terikat (Y). Dalam analisis regresi, dibuat 

persamaan dengan rumus : 

Y = a + bX 

Keterangan : 

Y = hasil perhitungan gaji 

a = nilai konstanta 

b = koefisien regresi 

X = nilai relatif jabatan 

Kemudian untuk mendapat nilai a dan b menggunakan spss 

(lihat lampiran 5). Hasil persamaaan regresi sekarang menjadi : 

Y = -8.587.173,6 + 2.751,9X 

  Setelah mendapat nilai a dan b, kemudian dilakukan 

perhitungan dengan memasukkan nilai relatif jabatan (X) yang sudah 

diperoleh untuk mendapat hasil perhitungan gaji (Y). 

Berikut ini adalah hasil perhitungan usulan gaji alternatif pertama 

dengan regresi linear: 
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Tabel 4.37 Perhitungan usulan gaji alternatif pertama 

dengan regresi linear 

 

 

Sumber : data primer yang diolah (2018)  

Dari hasil perhitungan gaji alternatif pertama dengan regresi linear, 

gaji yang terbesar adalah General Manager yaitu sebesar Rp 3.240.492,- 

dan gaji yang terkecil yaitu Dishwasher sebesar Rp 972.927,-. Hasil 

perhitungan gaji bila dibandingkan dengan gaji saat ini yang mereka 

peroleh, ada sebagian besar jabatan yang mengalami peningkatan gaji dan 

ada sebagian kecil jabatan yang mengalami penurunan gaji. 

Setelah usulan gaji dengan perhitungan regresi didapatkan, selanjutnya 

perhitungan gaji alternatif kedua menggunakan range minimum dan 

maksimum. Untuk range minimum dan maksimum menggunakan 

presentase sebesar 30 %. Dasar perhitungan gaji untuk range minimum 

dan  maksimum  ini di dapatkan dari perhitungan gaji dengan regresi 

No. Nama Jabatan Nilai relatif 

jabatan 

Gaji sekarang 

(Rp) 

Hasil perhitungan 

gaji dengan 

regresi(Rp) 

1. General Manager 4.298 6.000.000 3.240.492 

2. Kepala dapur 4.250 4.000.000 3.108.401 

3. Koki 4.102 2.500.000 2.701.120 

4. Helper 3.928 1.500.000 2.222.290 

5. Dishwasher 3.474 1.200.000 972.927 

6. Kepala Server 4.250 1.500.000 3.108.401 

7. Waiters 4.098 1.200.000 2.690.113 

8. Kepala Kasir 3.568 1.400.000 1.231.606 

9. Kasir 3.498 1.200.000 1.038.973 

10. Kepala Barista 3.768 1.400.000 1.781.986 

11. Bagian Barista 3.672 1.000.000 1.517.803 
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linear sebelumnya. Penggunaan presentase sebesar 30 % bertujuan agar  

gaji karyawan tidak mengalami penurunan. Dalam perhitungan range 

maksimum +30 % hanya gaji general manager yang tetap mengalami 

penurunan bila di bandingkan dengan gaji saat ini yang  sudah di 

dapatkan, hal ini tidak menjadi masalah karena general manager 

merupakan pemilik rumah makan tersebut. 

Berikut tabel hasil perhitungan range alternatif kedua usulan gaji pokok 

baru: 

Tabel 4.38 Perhitungan usulan gaji alternatif kedua dengan range gaji  

 Sumber : data primer yang diolah (2018) 

Untuk hasil usulan gaji alternatif kedua menggunakan range untuk usulan 

gaji baru dengan range minimum dan maksimum dengan presentase 30%, 

gaji range minimum -30% yang terbesar adalah General Manager yaitu 

No. Nama Jabatan Range 

Minimum  

(-30%) 

Gaji saat ini 

(Rp) 

Range 

Maksimum 

(+30%) 

1. General Manager 2.268.344 6.000.000 4.212.639 

2. Kepala dapur 2.175.880 4.000.000 4.040.921 

3. Koki 1.890.784 2.500.000 3.511.456 

4. Helper 1.555.603 1.500.000 2.888.977 

5. Dishwasher 681.048 1.200.000 1.264.805 

6. Kepala Server 2.175.880 1.500.000 4.040.921 

7. Waiters 1.883.079 1.200.000 3.497.146 

8. Kepala Kasir 862.124 1.400.000 1.601.087 

9. Kasir 727.281 1.200.000 1.350.664 

10. Kepala Barista 1.247.390 1.400.000 2.316.581 

11. Bagian Barista 1.062.462 1.000.000 1.973.143 
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sebesar Rp 2.268.344,- dan gaji terkecil yaitu Dishwasher sebesar Rp 

681.048,-. Hasil gaji range maksimum +30% yang terbesar adalah  

General Manager yaitu sebesar Rp.4.212.639,- dan gaji terkecil yaitu 

Dishwasher sebesar Rp1.264.805,-. Dari perhitungan gaji range 

maksimum +30% bila di bandingkan dengan gaji sekarang hanya jabatan 

General manager yang mengalami penurunan. 

Kemudian untuk usulan gaji alternatif ketiga menggunakan 

perhitungan 1000 poin. Perhitungan alternatif ketiga ini didapatkan dari harga 

per poin, untuk 1 poin NRJ bernilai 1000 rupiah. Dasar penggunaan 

perhitungan 1000 poin ini agar gaji  yang diterima karyawan tidak mengalami 

penurunan. Cara perhitungannya yaitu dengan melakukan perkalian antara 

NRJ setiap jabatan dengan 1000 poin. Dalam perhitungan ini hanya gaji 

general manager yang tetap mengalami penurunan bila di bandingkan dengan 

gaji saat ini yang  sudah di dapatkan, hal ini tidak menjadi masalahkarena 

general manager merupakan pemilik rumah makan tersebut. Berikut 

merupakan tabel hasil perhitungan usulan gaji alternatif ketiga dengan 

perhitungan 1000 poin: 
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Tabel 4.39  Perhitungan usulan gaji alternatif ketiga dengan perhitungan 1000 

poin 

 Sumber : data primer yang diolah (2018) 

Untuk hasil usulan gaji alternatif ketiga menggunakan 1000 poin, gaji 

yang terbesar adalah General Manager yaitu sebesar Rp 4.298.000 ,- dan 

gaji yang terkecil yaitu Dishwasher sebesar Rp 3.474.000, -. Hasil 

perhitungan gaji alternatif ketiga bila di bandingkan dengan gaji sekarang 

yang mereka peroleh, semua gaji karyawan setiap jabatan mengalami 

kenaikan kecuali general manager.Berikut merupakan tabel rekapitulasi 

dari tiga alternatif usulan gaji  untuk karyawan setiap jabatan : 

 

No. Nama Jabatan Nilai relatif 

jabatan 

Gaji sekarang 

(Rp) 

Hasil 

perhitungan 

gaji dengan 

1000 

poin(Rp) 

1. General Manager 4.298 6.000.000 4.298.000 

2. Kepala dapur 4.250 4.000.000 4.250.000 

3. Koki 4.102 2.500.000 4.102.000 

4. Helper 3.928 1.500.000 3.928.000 

5. Dishwasher 3.474 1.200.000 3.474.000 

6. Kepala Server 4.250 1.500.000 4.250.000 

7. Waiters 4.098 1.200.000 4.098.000 

8. Kepala Kasir 3.568 1.400.000 3.568.000 

9. Kasir 3.498 1.200.000 3.498.000 

10. Kepala Barista 3.768 1.400.000 3.768.000 

11. Bagian Barista 3.672 1.000.000 3.672.000 



 

85 
 

Tabel 4.40 Rekapitulasi tiga alternatif usulan gaji  

Sumber : data primer yang diolah (2018) 

 Hasil  rekapitulasi tiga alternatif usulan gaji di atas bila di bandingkan 

dengan gaji saat ini  yaitu alternatif  pertama dengan regresi linear di dapatkan 

6 jabatan  mengalami kenaikan dan 5 jabatan mengalami penurunan gaji , 

kemudian alternatif kedua dengan range gaji maksimum  didapatkan 10 

jabatan mengalami kenaikan dan 1 jabatan yaitu general manager masih 

mengalami penurunan, kemudian alternatif ketiga dengan 1000 poin 

didapatkan 10 jabatan mengalami kenaikan dan 1 jabatan mengalami 

penurunan yaitu general manager.  Dari  ketiga alternatif di atas  dapat dilihat 

bahwa alternatif  kedua dengan menggunakan range maksimum   lebih baik 

dari pada menggunakan alternatif  pertama dan ketiga karena gaji yang di 

terima karyawan  tidak mengalami penurunan bila di bandingkan dengan gaji 

No. Nama Jabatan 
Gaji saat ini 

(Rp) 

Alternatif 

pertama 
Alternatif kedua Alternatif ketiga 

Gaji dengan 

regresi linear 

(Rp) 

Range gaji 

Maksimum 

(+30%) 

Hasil perhitungan 

gaji dengan 1000 

poin (Rp) 

1. General Manager 6.000.000 3.240.492 4.212.639 4.298.000 

2. Kepala dapur 4.000.000 3.108.401 4.040.921 4.250.000 

3. Koki 2.500.000 2.701.120 3.511.456 4.102.000 

4. Helper 1.500.000 2.222.290 2.888.977 3.928.000 

5. Dishwasher 1.200.000 972.927 1.264.805 3.474.000 

6. Kepala Server 1.500.000 3.108.401 4.040.921 4.250.000 

7. Waiters 1.200.000 2.690.113 3.497.146 4.098.000 

8. Kepala Kasir 1.400.000 1.231.606 1.601.087 3.568.000 

9. Kasir 1.200.000 1.038.973 1.350.664 3.498.000 

10. Kepala Barista 1.400.000 1.781.986 2.316.581 3.768.000 

11. Bagian Barista 1.000.000 1.517.803 1.973.143 3.672.000 
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saat ini dan  sesuai dengan nilai relatif jabatanya. Dalam  melakukan  

perhitungan usulan gaji diatas , berikut merupakan dua tabel proses untuk 

mendapatkan nilai relatif jabatan dan analisis gaji : 

Tabel 4.41 Proses Metode Poin 

NO Proses Metode Point Output 

1 Menentukan job description dan job 

specification terhadap setiap jabatan 

job description dan job specification dari setiap 

jabatan yaitu General manager, Kepala dapur, 

Kepala server, Koki, Helper, Dishwasher, 

Kepala kasir, kasir, Waiters, Kepala barista, 

barista 

2 Menentukan dan mendefinisikan faktor dan 

sub faktor terhadap setiap jabatan 

faktor : tanggung jawab 

sub faktor:  tanggung jawab terhadap pekerjaan 

orang lain, tanggung jawab terhadap peralatan 

kerja, tanggung jawab terhadap mutu produk  

 

faktor: ketrampilan  

sub faktor: ketrampilan mempimpin, ketrampilan 

berkomunikasi, ketrampilan penggunaan 

peralatan kerja  

 

faktor: kecapakan 

sub faktor: pendidikan , pengalaman 

 

faktor: kondisi kerja 

sub faktor: lingkungan tempat kerja, resiko 

lingkungan  

 

faktor: usaha  

sub faktor: usaha mental, usaha fisik. 

3 Matriks perbandingan berpasangan untuk 

faktor dan sub faktor 

 faktor dan sub faktor mana yang lebih penting 

yang telah diisi oleh general manager 

4 Pengisian pembobotan faktor dan sub faktor  bobot faktor dan sub faktor yang sudah di 

desimalkan dan menghasilkan jumlah nilai 

masing – masing faktor dan sudah faktor yang 

sudah di jumlahkan secara vertical  

5 Perhitungan bobot dari faktor dan sub faktor  nilai bobot yang sudah di bagi dengan nilai 

penjumlahan setiap faktor dan sub faktor secara 

vertical 

6 Perhitungan nilai rata-rata geometris  nilai  rata – rata geometris sub faktor 
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Lanjutan tabel  4.41 

7 Pengukuran konsistensi  nilai  max  

8 Hitung Consistency Index dan Consistency 

Ratio 

nilai consistency index dan consistency ratio 

agar dapat diketahui hasil CR  0,1 yaitu 

konsisten  

9 Consistency Ratio   0,1 Semua faktor dan sub faktor nilaimya konsisten 

10 Penentuan total poin dan derajat sub faktor nilai derajat sub faktor 1- 5 dan total poin 

sebesar 1000 poin  

11 Perhitungan nilai relatif jabatan nilai relatif jabatan dari setiap jabatan yaitu 

General manager, Kepala dapur, Kepala server, 

Koki, Helper, Dishwasher, Kepala kasir, kasir, 

Waiters, Kepala barista, barista 

12 Alternatif pertama : Perhitungan gaji pokok 

dengan regresi linear 

 

Alternatif kedua : Perhitungan gaji pokok 

dengan range minimum dan maksimum 30% 

 

Alternatif ketiga : Perhitungan gaji pokok 

dengan 1000 poin  

usulan gaji   untuk setiap jabatan yaitu General 

manager, Kepala dapur, Kepala server, Koki, 

Helper, Dishwasher, Kepala kasir, kasir, 

Waiters, Kepala barista, barista 

13 Membandingkan gaji sekarang dengan 

usulan gaji pokok dari tiga alternatif  

Mengusulkan gaji dari tiga alternatif perhitungan 

gaji yang sudah dilakukan 

Sumber : data primer yang diolah (2018) 

 

 


