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Bab I 

Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Pada umumnya manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan 

kelangsungan hidupnya sehari-hari serta untuk mendapatkan balas jasa atas 

pekerjaannya yaitu berupa bonus dan gaji/upah yang di berikan perusahaan 

kepada karyawannya.Bonus yang di berikan di luar dari gaji bertujuan untuk 

memotivasi karyawan agar menunjukkan kinerjanya yang lebih baik.Faktor-faktor 

tersebut sebenarnya dapat dikelola dengan sebuah sistem yang dapat membantu 

untuk seorang manajer mengambilan keputusan.Sistem pendukung keputusan 

dalam dunia komputerisasi sudah sangat berkembang pesat, dengan sistem ini 

manusia dapat memperoleh informasi dalam mendukung keputusan. Sistem 

Pendukung Keputusan atau SPK merupakan bagian dari sistem informasi yang 

berbasis computer (Palandi dan Pudyastuti,2014.). Terdapat beberapa langkah 

pada sistem pendukung keputusan yaitu menjelaskan masalah, pengumpulan data 

yang relevan, pengolahan data menjadi informasi, dan menentukan alternatif 

solusi. Penelitian ini menggunakan metode profile matching dalam sistem 

pendukung keputusan yang menghasilkan sebuah aplikasi sistem pendukung 

keputusan penerimaan bonus karyawan yang bisa digunakan pada perusahaan. 

Metode ini adalah metode yang sering digunakan sebagai mekanisme dalam 

pengambilan keputusan dengan mengasumsikan bahwa terdapat tingkat variabel 
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prediktor yang ideal yang harus dipenuhi oleh subyek yang diteliti, bukannya 

tingkat minimal yang harus dipenuhi atau dilewati(Warasto,2016) 

Pada setiap perusahaan pasti memiliki cara-cara tersendiri dalam menentukan 

karyawan berprestasi.Hal ini penting karena dapat membantu perusahaan dalam 

meningkatkan tingkat produktivitas dan kinerja mereka melalui kinerja para 

karyawan yang telah termotivasi dengan system pemberian bonus yang ada dalam 

perusahaan tersebut. Namun terkadang dalam proses penentuan karyawan 

berprestasi banyak perusahaan sering melewatkan dan mengabaikan prosedur 

yang baku dalam menetapkan persyaratan bagi seseorang karyawan yang akan 

mendapat bonus pada periode tertentu,sehingga tiap karyawan tidak mengetahui 

apa saja syarat yang diperlukan atau yang diperhitungkan perusahaan dalam 

menentukan karyawan berprestasi,maka dari itu perusahaan harus menetapkan 

kriteria-kriteria yang tepat dalam memberikan syarat penilaian karyawan terbaik. 

Hal tersebut pula yang terjadi pada CV.Mimosa Semarang dimana tidak adanya 

prosedur yang jelas bagi karyawan untuk mengetahui kriteria penentuan karyawan 

berprestasi.Pada perusahaan ini aspek yang diperhitungkan dalam pemilihan 

karyawan berprestasi hanya berdasar pada tingkat absensi dan produktifitas 

mereka, dan hal tersebut juga sangatlah mudah untuk dimanipulasi dan sangat 

kental dengan subjektifitas pimpinan perusahan dalam menentukan hasil akhir 

(Sumber wawancara : Lampiran hal 85).Alasan mengapa penilaian dari pimpinan 

perusahaan dalam menilai karyawan berprestasi pada sector produksi kurang tepat 

karena direktur atau pimpinan perusahaan tidak mengetahui 100% segala aktivitas 

yang ada pada area produksi karena sangat jarang bagi direktur perusahaan berada 
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di area produksi sehingga sulit bagi direktur perusahaan menilai kinerja/performa 

masing-masing karyawan.Hal tersebut yang membuat penilaian dari direktur 

perusahaan menjadi kurang tepat.Namun peneliti mengetahui bahwa pimpinan 

perusahaan memiliki hak untuk berkontribusi dalam menentukan karyawan 

berprestasi,sehingga peneliti akan menjadikan kriteria-kriteria yang menjadi dasar 

penilaian pimpinan perusahaan selama ini sebagai dasar penilaian penentuan 

karyawan berprestasi menggunakan metode profile matching yang membuat 

keinginan pimpinan perusahaan dalam mencari karyawan berprestasi tetap dapat 

sesuai dengan kriteria direktur/pimpinan perusahaan. 

 Pada saat ini CV.Mimosa sendiri melakukan pemberian uang bonus 

sebesar Rp.1.150.000,00 yang berasal dari perhitungan (50% dari gaji pokok 

karyawan).Pada perhitungan lama, karyawan yang akan mendapat bonus pada 

periode tertentu hanyalah satu orang karyawan produksi saja yang berada pada 

peringkat pertama,meskipun output atau data-data kinerja karyawan yang berada 

pada peringkat satu dengan yang berada diperingkat kedua atau yang ketiga sama 

(Sumber dari wawancara : Lampiran hal 85). Hal ini tidak sesuai dengan asas 

keadilan kompensasi karena seharusnya seluruh karyawan yang telah bekerja 

sesuai dengan standart kinerja perusahaan baik yang sesuai atau yang melebihi 

ekspektasi perusahaan wajib diberlakukan atau dihargai setara dan adil bagi 

seluruh karyawan menurut kinerja mereka masing-masing. 
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 Pada metode profile matching,karyawan yang telah melewati kompetensi 

jabatan yang telah ditentukan,akan mendapat bonus sesuai dengan peringkat atau 

ranking mereka.Sehingga karyawan yang berada pada peringkat teratas,misalnya 

dengan skor nilai 5(mendapat persentase 100%) maka akan mendapat bonus 

maksimal satu kali gaji pokok atau sebesar Rp.2.300.000,00 dan karyawan yang 

berada dibawahnya juga akan tetap mendapat bonus,namun tidak sebesar yang 

didapat pada karyawan teratas tergantung dari nilai skor yang diperoleh masing-

masing karyawan.Hal ini juga untuk memperbaiki system bonus perusahaan yang 

tidak sesuai dengan asas keadilan kompensasi,maka karyawan yang melebihi 

standart kompetensi yang telah ditentukan akan tetap mendapat bonus semua 

namun dengan nominal yang berbeda sesuai dengan peringkat dan skor kinerja 

mereka.  

Profile Matching merupakan suatu proses dan tahap yang penting dalam 

manajemen SDM dimana terlebih dahulu akan ditentukan kompetensi atau 

kemampuan yang diperlukan pada suatu jabatan. Kompetensi/kemampuan 

tersebut haruslah dapat dipenuhi oleh pemegang/calon pemegang jabatan(Rachma, 

2003). Dalam proses profile matching secara garis besar merupakan proses 

membandingkan antara kompetensi individu kedalam kompetensi jabatan 

sehingga dapat diketahui perbedaan kompetensinya (disebut juga gap), semakin 

kecil gap yang dihasilkan maka bobot nilainya semakin besar yang berarti 

memiliki peluang lebih besar untuk karyawan menempati posisi tersebut(Martha 

dan Saputra,2015)maka dari itu sangatlah bermanfaat jika metode atau cara 

penghitungan profile matching diterapkan dalam perusahaan ini,agar memberi 
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kejelasan bagi para karyawan mengenai prosedur perhitungan dan menjauhkan 

dari subjektifitas pemimpin dalam penetuan hasil akhir penentuan karyawan 

berprestasi yang layak untuk mendapatkan bonus. 

1.2 Pertanyaan Penelitian 

 

Bagaimana usulan system pendukung keputusan pemberian bonus bagi karyawan 

berprestasi pada bagian produksi berdasarkan metode profile matching di 

CV.Mimosa Semarang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Untuk mengusulkan system pendukung keputusan pemberian bonus berdasarkan 

metode profile matchingbagi karyawan berprestasi pada bagian produksi di 

CV.Mimosa Semarang 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua bagianoleh peneliti dengan hasil 

sebagai berikut : 
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1. Manfaat Penelitian Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi 

perusahaan untuk bisa mengola sdm yang dimiliki secara lebih baik lagi 

dengan memberikan suatu metode atau program kompensasi berupa bonus 

yang memiliki perhitungan,prosedur,dan kriteria yang jelas dan bersifat 

objektif yang dapat membuat para karyawan perusahaan memiliki tingkat 

motivasi dan kompetisi yang sehat diantara para karyawan yang memiliki 

tujuan memajukan organisasi atau perusahaan. 

 

2. Manfaat Penelitian Bagi Peneliti 

Dengan adanya penelitian ini membuat peneliti mendapat kesempatan untuk 

bisa secara langsung mengimplementasikan teori dan metode pembelajaran 

yang sudah diajarkan saat masa perkuliahan dengan masalah nyata yang 

terjadi dalam dunia kerja.Disini peneliti juga mendapat kesempatan untuk 

bisa berinteraksi langsung dengan perusahaan dan membawa solusi yang bisa 

bermanfaat bagi perusahaan tersebut kedepannya. 

 

 

 

 

 

 

 


