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PENDAHULUAN 
 

 
 
 

1.1.Latar Belakang Masalah 
 
 

Potensi  Sumber  Daya  Manusia  menjadi  salah  satu  modal  yang 
 

berperan penting dalam tercapainya suatu tujuan perusahaan. Oleh karena 
 

itu Sumber Daya Manusia perlu dikelola sebaik mungkin karena kunci 
 

berhasilnya suatu perusahaan bukan haya pada keunggulan teknologi dan 
 

tersedianya aspek finansial saja akan tetapi faktor sumber daya manusia 
 

juga merupakan faktor yang paling penting. Dalam pengelolaan Sumber 
 

Daya Manusia perlu adanya pengaturan yang bisa diterapkan agar Sumber 
 

Daya Manusia itu dapat mencapai tujuan tertentu, hal tersebut biasa disebut 
 

dengan Manajemen Sumber Daya Manusia. Menurut Dessler (2015, 4) 
 

Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  adalah  proses  untuk  memperoleh, 
 

melatih, menilai, dan mengompensasi karyawan, dan untuk mengurus relasi 
 

kerja karyawan, kesehatan dan keselamatan karyawan, serta hal-hal yang 
 

berhubungan dengan keadilan. 
 
 

Salah satu   hal terpenting yang perlu  diperhatikan dalam 

mengembangkan sebuah perusahaan adalah bagaimana perusahaan tersebut 

mampu mempertahankan karyawan. Cara yang dilakukan untuk dapat 

mempertahankan kinerja karyawan adalah dengan memberikan 

kompensasi. Hubungan yang baik antara karyawan dan pihak perusahaan 
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dapat tercipta jika antara karyawan dan pihak perusahaan dapat saling 

memahami kebutuhannya masing-masing. Di salah satu pihak, perusahaan 

bertujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya sedangkan dilain 

pihak, karyawan mengharapkan imbalan yang sesuai dari perusahaan atas 

hasil kerja yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

 

Menurut Dessler (2015, 418) kompensasi karyawan adalah semua 

bentuk bayaran atau imbalan yang diberikan kepada karyawan dan timbul 

dari hubungan kerja mereka. Kompensasi dibagi menjadi dua komponen 

utama yaitu pembayaran finansial langsung dan pembayaran finansial tidak 

langsung. Pembayaran finansial langsung merupakan bayaran dalam bentuk 

upah, gaji, insentif, komisi, dan bonus sedangkan pembayaran finansial 

tidak langsung merupakan bayaran dalam bentuk tunjangan finansial seperti 

asuransi. Sedangkan menurut Ruky (2006, 9) kompensasi berasal dari kata 

compensation berarti imbalan dengan cakupan yang lebih luas dari upah 

atau gaji. Imbalan mencakup semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh 

perusahaan untuk pekerja dan diterima atau dinikmati oleh pekerja baik 

secara langsung  maupun tidak langsung. Berdasarkan  pengertian 

kompensasi dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa kompensasi 

merupakan bentuk timbal balik untuk karyawan dari perusahaan dalam 

bentuk finansial maupun non finansial yang bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup karyawan tersebut dengan harapan karyawan tersebut mau 

bekerja lebih baik untuk memajukan suatu perusahaan. 
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Pemberian kompensasi pada karyawan sudah diatur dalam Pasal 92 

ayat (3) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan 

Pasal 14 ayat (5) Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. 

Menurut Hasibuan (2016, 122) pemberian kompensasi didasarkan pada dua 

asas yaitu asas adil serta asas wajar atau layak. Dalam pengertiannya, yang 

dimaksud adil adalah besarnya kompensasi tersebut terkait dengan jenis 

pekerjaan, prestasi kerja, jabatan, tanggung jawab, resiko pekerjaan dan 

beberapa faktor lainnya sedangkan yang dimaksud layak berarti besarnya 

kompensasi tersebut bisa untuk memenuhi kebutuhan karyawan tersebut. 

 

Evaluasi pekerjaan sangat diperlukan untuk menentukan 

kompensasi bagi karyawan, maka dari itu untuk menentukan kompensasi 

karyawan  perlu  dilakukan  evaluasi  perkerjaan  pada karyawan  tersebut. 

Menurut Hasibuan (2016, 35) evaluasi pekerjaan adalah menilai berat atau 

ringan, mudah atau sukar, besar atau kecil resiko pekerjaan dan memberikan 

nama, ranking, serta harga atau gaji suatu jabatan, sedangkan menurut Ruky 

(2006,  72) evaluasi  perkerjaan  atau evaluasi  jabatan adalah  pemberian 

bobot/nilai kepada sebuah jabatan/pekerjaan dan dilakukan melalui sebuah 

proses yang dilakukan dalam lingkup Sumber Daya Manusia yang bertujuan 

untuk menentukan nilai relatif dalam arti berat atau ringannya suatu 

pekerjaan dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya dalam 

organisasi. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan rasa tidak adil secara 

internal karena struktur yang tidak logis. Jadi, evaluasi pekerjaan adalah 

proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui nilai relatif bobot 
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berbagai pekerjaan dalam perusahaan sehingga mempermudah penentuan 

gaji sesuai dengan pekerjaan mereka. Kemudian dengan diketahuinya nilai 

relatif jabatan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan 

kompensasi bagi karyawan. Selain sebagai penentuan besarnya kompensasi 

bagi karyawan, nilai relatif jabatan juga dapat digunakan sebagai dasar 

untuk melakukan promosi jabatan pada suatu perusahaan. 

 

Penelitian ini akan dilakukan di CV Berkah Maulana yang terletak 

di Jl. Lamongan Raya No.16A Kelurahan Sampangan Kecamatan 

Gajahmungkur Kota Semarang Jawa Tengah dan bergerak di bidang 

distributor barang dan jasa otomotif. Dalam pelaksanaan seluruh kegiatan 

bisnisnya, CV Berkah Maulana memperkerjakan karyawan tetap berjumlah 

12 orang yang terbagi dalam 6 jabatan. Di CV Berkah Maulana, deskripsi 

pekerjaan serta spesifikasi pekerjaan belum terstruktur dengan baik 

sehingga belum ada dasar atau pedoman yang jelas dalam menentukan 

besarnya kompensasi yang diterima oleh karyawan tersebut. Kompensasi 

yang diberikan masih subyektif karena dalam penentuan gaji pada karyawan 

yang memiliki tingkat jabatan yang lebih tinggi seperti mandor, kasir, dan 

manajer melalui perkiraan direktur kemudian melakukan negosiasi tetapi 

tetap dengan dasar Upah Minimum Regional (UMR) Kota Semarang. 

Berdasarkan 3 dari 5 karyawan yang menjadi responen mengatakan bahwa 

mereka tidak puas dengan gaji yang mereka terima saat ini tanpa adanya 

transparansi yang berarti keterbukaan mengenai apa saja faktor penilaian 

yang membuat suatu pekerjaan diberikan gaji lebih tinggi atau lebih rendah 
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pada kisaran gaji mereka yang diberikan dalam bentuk uang tunai didalam 

amplop dan 3 dari 5 karyawan CV Berkah Maulana pernah membandingkan 

gaji yang diterima dengan karyawan lain sehingga timbul rasa ketidakadilan 

dan kecemburuan diantara karyawan CV Berkah Maulana. 

Metode evaluasi pekerjaan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode poin dimana metode poin merupakan metode yang paling 

sering digunakan di perusahaan-perusahaan besar dan paling valid 

dibandingkan metode yang lain karena berdasarkan kepada data kuantitatif 

dan bersifat objektif yaitu dengan melakukan evaluasi setiap pekerjaan yang 

didasarkan pada data uraian jabatan yang telah dibuat maka besarnya 

kompensasi yang diberikan tersebut adil dan layak sehingga pada akhirnya 

karyawan juga akan merasa puas dan loyal terhadap perusahaan. 

 

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah di atas maka 

penulis ingin melakukan penelitian yang kemudian dituangkan dalam 

bentuk tulisan ilmiah yang berjudul “USULAN NILAI RELATIF 

JABATAN DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM METODE POIN 

PADA CV BERKAH MAULANA.” 

 

 
 

1.2.Rumusan Masalah 
 

Sistem penggajian merupakan masalah yang ada pada CV Berkah 

Maulana karena gaji yang diberikan berdasarkan Upah Minimum Regional 

Kota Semarang dan belum mempertimbangkan karakteristik pekerjaan 

sesuai  dengan  deskripsi  pekerjaan  dan  spesifikasi  pekerjaan  karena 
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deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan belum terstruktur dengan baik 

dan dapat memicu rasa ketidakadilan pada karyawan lain yang akan 

mempengaruhi kinerja karyawan tersebut. 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan yang 

diajukan peneliti: 

a.   Bagaimana usulan nilai relatif jabatan sebagai dasar penentuan 

gaji pokok pada CV Berkah Maulana? 

b.   Bagaimana usulan gaji pokok berdasarkan usulan nilai relatif 

jabatan? 

 

 
 

1.3.Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan 

untuk memberikan usulan nilai relatif jabatan sebagai dasar penentuan gaji 

pokok pada CV Berkah Maulana dengan menggunakan sistem metode poin. 

 
 
 

1.4.Manfaat Penelitian 
 

a.   Praktis 

 
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan serta 

pertimbangan bagi CV Berkah Maulana dalam menetapkan besarnya 

gaji pokok  yang diberikan kepada karyawan. 
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b.   Akademis 

 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan, 

pengetahuan serta bahan referensi bagi penelitian dengan topik serupa 

di masa mendatang. 

 


