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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di dalam sebuah perusahaan, sumber daya manusia berperan penting

dalam keseluruhan kegiatan yang ada di dalam perusahaan. Adanya

sumber daya manusia atau yang disebut dengan karyawan berperan aktif

sebagai pemikir, perencana, pengendali aktivitas di dalam perusahaan,

hingga evaluasi. Karyawan dituntut untuk menyelesaikan segala pekerjaan

yang diberikan oleh perusahaan secara cepat dan tepat. Karyawan dituntut

untuk menyelesaikan segala pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan

secara cepat, tepat, dan yang terutama adalah sebuah perusahaan yang

bergerak pada bidang jasa. Selain karyawan dituntut untuk memiliki

keterampilan khusus, karyawan harus juga memiliki perilaku yang baik.

Karena perusahaan jasa adalah merupakan perusahaan yang melayani

kebutuhan konsumen dan harus memberikan pelayanan yang baik dan

memuaskan. Jadi, para karyawannya harus mempunyai jiwa melayani, dan

dapat berkomunikasi dengan luwes kepada para konsumennya.

Barbersport Barbershop adalah sebuah salon potong rambut khusus

pria atau yang sekarang dikenal oleh masyarakat menjadi trend pada saat

ini yang dikenal dengan istilah Barbershop yang bergerak dibidang jasa

yang berada di Jalan Karangrejo Raya No. 14D Banyumanik, Semarang.

Barbersport Barbershop ini didirikan oleh Bapak Bambang Koencoro dan

pada saat ini memiliki 7 orang karyawan yang terdiri dari beberapa jabatan

yaitu Directur, Operational Manager, Outlet Coordinator, Cashier, Capster,

dan Helper. Di dalam sebuah perusahaan, pimpinan dan karyawannya
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harus mempunyai hubungan yang baik agar masing-masing dapat

mencapai tujuannya. Tujuan dari pimpinan sendiri adalah untuk dapat

meningkatkan produktivitas para karyawannya dan meningkatkan kualitas

pelayanan yang ada. Maka sudah seharusnya perusahaan memperhatikan

segala sesuatu yang dapat memotivasi karyawan untuk dapat memiliki

kinerja yang baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk dapat

meningkatkan kinerja karyawan adalah kompensasi.

Kompensasi menurut Dessler (2017:417) adalah bahwa segala

bentuk bayaran atau imbalan yang diberikan kepada karyawan yang

berdasarkan adanya hubungan kerja. Kompensasi juga merupakan

pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung

yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada

perusahaan. Terdapat kompensasi langsung dan kompensasi tidak

langsung. Pengertian kompensasi langsung sendiri yaitu berdasar kepada

pemberian gaji, upah, intensif, komisi dan bonus. Sedangkan kompensasi

tidak langsung terdiri dari asuransi jiwa, asuransi kesehatan, cuti tahunan,

cuti hamil, dan liburan. Kompensasi juga dapat berbentuk uang, yang

artinya adalah bahwa kompensasi dapat dibayarkan dengan sejumlah uang

kartal kepada karyawan menurut Hasibuan (2016:118).

Menurut Hasibuan (2016:122) pemberian kompensasi harus

didasarkan pada prinsip atau asas adil dan layak serta harus

memperhatikan undang-undang yang berlaku agar dapat memberikan hasil

yang baik kepada perusahaan. Pemberian atas asas adil dalam hal ini

diartikan sebagai bahwa setiap karyawan mendapatkan kompensasi

disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, tanggungjawab, jabatan

pekerja, dan memenuhi pesyaratan internal konsistensi. Sedangkan yang

dimaksud dengan asas layak adalah kompensasi yang diterima karyawan

dapat memenuhi kebutuhan pada tingkat normatif ideal. Jadi, jika suatu

sistem kompensasi yang diberikan karyawan dapat tersusun secara matang

maka karyawan akan merasa adil dan layak atas kontribusi yang mereka
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berikan kepada perusahaan dalam pencapaian tujuan. Oleh karena itu,

untuk menentukan asas adil dan layak perlu dilakukannya evaluasi jabatan

dalam pemberian gaji pokok.

Evaluasi pekerjaan adalah menilai berat atau ringannya, mudah atau

sukar, serta besar atau kecilnya resiko pekerjaan dan memberikan nama,

peringkat, serta harga atau gaji pada suatu jabatan menurut Hasibuan

(2016:35). Sedangkan menurut Mondy (2008:12) evaluasi jabatan

merupakan sebuah proses untuk menentukan nilai relatif sebuah pekerjaan

dalam kaitannya dengan pekerjaan lainnya. Tujuan dari adanya evaluasi

jabatan adalah untuk menghilangkan ketidakadilan bayaran internal yang

disebabkan oleh struktur bayaran atau gaji yang tidak sesuai. Barbersport

Barbershop kini sudah memiliki struktur organisasi, dimana dapat

diketahui apa saja yang menjadi tugas dan tanggungjawab pada setiap

jabatan yang ada. Akan tetapi, Barbersport Barbershop ini belum memiliki

desain gaji yang tetap yang akan diberikan kepada para karyawannya.

Sedangkan UMR Kota Semarang yang berlaku pada saat ini adalah

sebesar Rp 2.498.587-.

Pada dasarnya, perusahaan ini sudah ada ketetapan untuk gaji para

karyawannya. Berikut adalah gaji yang diterima karyawan yang diberikan

oleh perusahaan:

Sumber: Data Sekunder, 2019

JABATAN Gaji Pokok Saat Ini
Directur Rp. 2.700.000
Manager Operational Rp. 2.600.000
Outlet Coordinator Rp. 2.400.000
Cashier Rp. 2.000.000

Capster Rp. 1.800.000
Helper Rp. 1.000.000
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Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara pra survey kepada Directur

sekaligus pimpinan yaitu Bapak Bambang (lampiran 1 halaman 96),

Barbersport Barbershop ini ditemukan bahwa dalam menentukan

pemberian gaji kepada para karyawan hanya dengan berdasarkan pada

pemikiran perkiraan dan tidak mengggunakan dasar yang jelas, dan

pemilik hanya melihat keadaan sekitar yang ada., akan tetapi gaji

karyawan yang diterima oleh Barbershop yang berada disekitar area

Barbersport Barbershop adalah perkiraan menurut pemilik dalam

penentuan gaji pokok karyawan yang ada di Barbersport Barbershop.

Selain itu, Pak Bambang juga sering menemui karyawan yang protes

mengenai ketidakterbukaan pemberian gaji antar karyawan satu dengan

yang lain yang menimbulkan kecurigaan adanya ketidakadilan dalam

pemberian gaji yang diterima oleh karyawan.

Hasil wawancara yang dilakukan pada hari Sabtu, 4 Agustus 2018

(lampiran 2 halaman 103) kepada salah satu karyawan yang dahulu pernah

bekerja di Barbershop sebelumnya, mengatakan bahwa memang gaji yang

ia terima pada saat ini kuranglebih sama dengan gaji yang ia terima pada

saat bekerja di tempat Barbershop sebelumnya. Dan pada saat melakukan

wawancara kepada 3 karyawan dari 7 karyawan (lampiran 2 halaman 106)

bahwa ternyata mereka tidak mengetahui gaji yang mereka dapatkan

antara satu orang dengan yang lainnya. Jadi, ketika gaji diberikan yang

tahu besarnya gaji tersebut hanyalah pemilik uang tunai yang dimasukkan

ke dalam amplop saja. Karena dalam pemberian gaji masih dilakukan

dengan amplop tertutup.

Selain itu, peneliti juga menyebar kuesioner pra survey kepada 5

karyawan dari 7 karyawan pada hari Senin, 6 Agustus 2018 (lampiran 3

halaman 109-114) dan hasilnya adalah beberapa dari mereka mengatakan

bahwa tidak puas dengan gaji yang diberikan karena masih kurang untuk

memenuhi kebutuhan hidup. Dan beberapa karyawan juga berpendapat

bahwa mereka tidak nyaman dengan pemberian gaji yang diberikan secara
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tertutup melalui amplop karena mereka rasa pemberian dengan seperti itu

dinilai cepat habis pakai. Pada akhirnya, kondisi yang seperti inilah yang

membuat kekhawatiran bahwa antar karyawan akan mengalami

ketidaknyamanan atas pemberian gaji yang tidak transparan karena pada

dasarnya sesama karyawan pun tidak mengetahui besarnya gaji mereka

satu sama yang lainnya. Oleh sebab itu, maka penulis mengharapkan

bahwa dengan adanya penelitian ini maka dapat menghilangkan

kecemburuan antar karyawan yang akan berpengaruh terhadap tingkat

produktivitas kerja karyawan. Karena pada dasarnya adalah bahwa setiap

karyawan pasti ingin adanya keseimbangan antara beban pekerjaan dengan

kompensasi yang didapatkan. Jadi, jika suatu sistem kompensasi yang

diberikan karyawan dapat tersusun secara matang maka karyawan akan

merasa adil dan layak atas kontribusi yang mereka berikan kepada

perusahaan dalam pencapaian tujuan. Dan para karyawan agar merasa

nyaman dengan keterbukaan pemberian gaji pokok yang diberikan

perusahaan.

Maka dari itu untuk mengatasi kekhawatiran tersebut perlu

diadakannya evaluasi pekerjaan agar dalam penentuan gaji pokok yang

akan diberikan kepada karyawan dapat dilakukan dengan adil dan layak

dan dapat diterima baik oleh para karyawan dengan karakteristik yang ada.

Terdapat empat metode dalam melakukan evaluasi pekerjaan/jabatan,

yaitu adalah metode klasifikasi, metode peringkat, metode perbandingan

faktor, dan metode poin menurut Mondy (2008:13).

Dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “USULAN PERUBAHAN GAJI POKOK

KARYAWAN BARBERSPORT BARBERSHOP BANYUMANIK

SEMARANG DENGAN MENGGUNAKAN METODE POINT”.
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1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dapat diuraikan

sebagai berikut:

Bagaimana usulan perubahan gaji pokok untuk karyawan pada

Barbersport Barbershop Banyumanik Semarang?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

Memberikan usulan perubahan gaji pokok karyawan pada Barbersport

Barbershop Banyumanik Semarang.

Manfaat Penelitian

Bagi Praktisi

Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam penentuan gaji pokok

karyawan

Bagi Akademis

Sebagai bahan referensi dan informasi bagi pihak lain dalam melakukan

penelitian yang sejenis.
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