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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

 

2. 1.  Manajemen Secara Umum 

Keberhasilan suatu produk sangat ditunjang dengan bagaimana organisasi 

melakukan manajemennya dengan baik. Oleh karena itu penulis akan menjelaskan 

tentang apa itu manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu kata to 

manage yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur 

berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Jadi, manajemen 

merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.  

 

2.1.1    Pengertian Manajemen 

Pengertian manajemen merupakan uraian para ahli Manajemen yang 

pemaparannya akan disajikan oleh penulis dalam Laporan Tugas Akhir ini, 

diantaranya sebagai berikut : 

Pengertian Manajemen menurut Malayu S.P. Hasibuan (2003:1) dalam bukunya  

yang   berjudul “Manajemen (Dasar Pengertian dan Masalah)” 

“Ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan 

sumber-sumber lainnya secara efektif dan efesien untuk mencapai tujuan 

tertentu”. 
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Menurut Stoner (2003:8) yang dikutip oleh T. Hani Handoko dalam buku 

(manajemen): 

“manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 
pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber 
daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah 
diterapkan”. 

 

Sedangkan menurut George R. Terry (2003;10) dalam buku “Prinsip-prinsip 

Manajemen”. Menyatakan bahwa yang dimaksud manajemen adalah  

“Manajemen merupakan suatu ilmu dan seni, ilmu yang bersifat dinamis 
serta seni merupakan pengetahuan untuk mencapai hasil yang diinginkan 
dan kreativitas yang didasarkan pada kondisi pemahaman ilmu 
manajemen”.  
 

Berdasarkan dari pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

manajemen merupakan suatu proses pengelolaan kegiatan dan sumber organisasi 

secara efektif dan efesien dengan usaha bersama semua pihak didalam organisasi 

sehingga dapat dicapai tujuan dari organisasi. 

Fungsi–fungsi MSDM terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan kompensasi, pengintegrasian, 

pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian.  
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2.1.2    Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Didalam masyarakat yang selalu berkembang, manusia senantiasa mempunyai 

kedudukan yang makin penting. Suatu organisasi baik yang besar maupun yang kecil, 

tidak akan terlepas dari faktor manusia sebagai tenaga kerja, karena manusia 

merupakan faktor inti yang dapat menggerakan atau memajukan organisasi. Semakin 

besar organisasi maka tenaga kerja yang dibutuhkan akan semakin besar dan masalah 

yang dihadapi semakin kompleks, karena setiap manusia atau tenaga kerja yang 

berada didalam organisasi mempunyai pola pikir, pola sikap dan tingkah laku serta 

kepentingan yang berbeda. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan tenaga kerja 

tersebut agar terbentuk suatu aktivitas kerja yang seirama sesuai dengan tujuan 

organisasi. 

Untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan harapan organisasi, 

perlu adanya perhatian dan pengaturan terhadap tenaga kerja ini. Dalam hal ini 

dituntut peranan Manajemen Sumber Daya Manusia yaitu manajemen yang khusus 

mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan faktor produksi manusia 

dengan segala aktivitasnya dalam suatu organisasi sehingga mereka dapat bekerja 

secara efektif dan efisien. 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pengertian Manajemen 

Sumber Daya Manusia, berikut penulis kemukakan beberapa pendapat dari para ahli: 
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Pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Veithzal Rivai 

(2009:1) dalam buku “Manajemen Sumber Daya Manusia”: 

“Manajemen sumberdaya manusia (MSDM) merupakan salah satu 

bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian” 

 

Pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Anwar Prabu 

Mangkunegara. (2007:2) dalam buku “Manajemen Sumber Daya Manusia”: 

“Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, 
pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap 
pengadaaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, 
pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam mencapai tujuan organisasi”.  

 

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2003;10) dalam buku “Manajemen 

Sumber Daya Manusia”: 

“Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni yang 

mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien 

membantu terwujudnya tujuan organisasi, pegawai, dan masyarakat”.  
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Sedangkan menurut Bambang Wahyudi (2002;10) dalam buku 

“Manajemen Sumber Daya Manusia”: 

“Ilmu dan seni atau proses memperoleh, memajukan atau 

mengembangkan dan memelihara tenaga kerja yang kompeten sedemikian rupa 

sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien dan adanya kepuasan 

pada diri pribadi”. 

 

Dari seluruh pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa Manajemen 

Sumber Daya Manusia adalah : 

“Suatu ilmu dan seni yang mengelola tenaga kerja, untuk mendapatkan tenaga 

kerja yang efektif dan efisien dengan melakukan suatu perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pemilihan, 

pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan 

hubungan kerja guna tercapainya suatu tujuan organisasi”. 

 

2.2 Pengertian Kompensasi 

 Kompensasi meliputi pembayaran uang tunai secara langsung, imbalan tidak 

langsung dalam bentuk benefit dan pelayanan (jasa), dan insentif untuk memotivasi 

pegawai agar tingkat produktivitas yang lebih tinggi adalah komponen yang sangat 

menentukan dalam hubungan kerja. Jika dikelola dengan tepat, kompensasi dapat 
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membantu organisasi dalam mencapai tujuannya, mendapatkan, memelihara dan 

mempertahankan pekerjaan–pekerjaan yang produktif. Untuk memperoleh gambaran 

kompensasi yang lebih jelas berikut ini disampaikan definisi dari para ahli: 

 Pengertian kompensasi menurut Veitzhal Rivai (2009:741) dalam bukunya 

yang berjudul “Manajemen Sumber Daya Manusia”: 

 “Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima pegawai/karyawan 

sebagai pengganti kontribusi jasa mereka terhadap organisasi/perusahaan”. 

 

Pengertian kompensasi menurut Sadili Samsudin (2006:187) dalam bukunya  

yang   berjudul “Manajemen Sumber Daya Manusia”: 

“ Kompensasi merupakan penghargaan / imbalan langsung maupun tidak 

langsung, financial maupun non financial, sebagai balas jasa kontribusi mereka 

terhadap pencapaian tujuan organisasi”. 

 

Menurut Ike Kusdyah Rachmawati (2008:143) dalam bukunya  yang   

berjudul “Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan”: 

“Kompensasi adalah Salah satu cara organisasi untuk meningkatkan prestasi 

kerja, motivasi dan kepuasan kerja pada pegawai”. 
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Lebih lanjut Veithzal Rivai (2009:742) mengelompokkan kompensasi kedalam 

bentuk-bentuk umum yaitu: 

1. Kompensasi financial  

Kompensasi financial terbagi lagi menjadi dua macam yaitu: 

a) Kompensasi financial langsung 

Terdiri atas pembayaran yang diterima oleh seseorang berbentuk 

gaji/upah, bonus  dan komisi. 

b) Kompensasi financial tidak langsung 

Meliputi semua balas jasa financial yang tidak termasuk kedalam 

kompensasi financial langsung seperti tunjangan – tunjangan, asuransi, 

bantuan sosial pegawai, dan sebagainya. 

2. Kompensasi non financial  

Terdiri atas berbagai bentuk kepuasan yang diterima oleh seseorang dari 

pekerjaan yang diterima oleh seseorang dari pekerjaan itu sendiri, atau berupa 

lingkungan psikologis atau lingkungan fisik seseorang itu bekerja. Kepuasan 

yang berasal dari pekerjaan misalanya tugas-tugas yang menarik, tantangan, 

tanggung jawab, peluang untuk mengembangkan diri. Kepuasan yang berasal 

dari lingkungan kerja misalnya rekan-rekan yang menyenangkan, atasan yang 

kompeten, dan kondisi kerja yang nyaman. 
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2.2.1 Tujuan Manajemen Kompensasi 

Menurut Veithzal Rivai (2009:743) dalam bukunya yang berjudul 

“Manajemen Sumber Daya Manusia”: Mengemukakan bahwa secara umum tujuan 

manajemen kompensasi adalah untuk membantu organisasi mencapai tujuan 

keberhasilan strategi organisasi dan menjamin terciptanya keadilan internal dan 

eksternal. Keadilan eksternal menjamin bahwa pekerjaan-pekerjaan akan 

dikompensasi secara adil dengan membandingkan pekerjaan yang sama di pasar 

kerja. Kadang-kadang tujuan ini bisa menimbulkan konflik satu sama lainya, dan 

trade-offs harus terjadi. Misalnya untuk mempertahankan pegawai dan menjamin 

keadilan, hasil analisis upah dan gaji merekomendasikan pembayaran jumlah yang 

sama untuk pekerjaan-pekerjaan yang sama. Akan tetapi, perekrut pekerja mungkin 

menginginkan untuk menawarkan upah tidak seperti biasanya, yaitu upah yang tinggi 

untuk menarik pekerja yang berkualitas. Maka terjadi trade-offs antara tujuan 

rekrutmen dan konsistensi tujuan dari manajemen kompensasi. Tujuan manajemen 

kompensasi meliputi : 

a. Memperoleh SDM yang berkualitas; 

b. Memperhatikan karyawan yang ada; 

c. Menjamin keadilan; 

d. Penghargaan terhadap prilaku yang diinginkan; 

e. Mengendalikan biaya; 
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f. Mengikuti aturan hukum; 

g. Memfasilitasi pengertian; 

h. Meningkatkan efisiensi administrasi. 

 

Sedangkan menurut Ike Kusdyah Rachmawati (2008:144) dalam bukunya 

yang berjudul “Manajemen Sumber Daya Manusia”: 

Berikut adalah tujuan organisasi memberikan kompensasi kepada 

pegawainya: 

1. Mendapatkan pegawai yang berkualitas 

Organisasi saling bersaing dipasar tenaga kerja untuk mendapatkan pegawai 

yang berkualitas dan memenuhi standar yang diminta organisasi. Oleh karena 

itu untuk menarik calon pegawai masuk dalam organisasi, organisasi harus 

merangsang calon-calon pelamar dengan tingkat kompensasi yang cukup 

kompetitif dengan tingkat kompensasi organisasi lain. 

2. Mempertahankan pegawai yang sudah ada 

Dengan adanya kompensasi yang kompetitif, organisasi dapat 

mempertahankan pegawai yang potensial dan berkualitas untuk tetap bekerja. 

Hal ini untuk mencegah tingkat perputaran kerja pegawai yang tinggi dan 

kasus pembajakan pegawai oleh organisasi lain dengan iming-iming gaji yang 

tinggi. 
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3. Adanya keadilan 

Adanya administrasi kompensasi menjamin terpenuhnya rasa keadilan pada 

hubungan antara manajemen dan pegawai. Dengan pengikatan pekerjaan, 

sebagai balas jasa organisasi atas apa yang sudah diabdikan pegawai pada 

organisasi maka keadilan dalam kompensasi mutlak dipertimbangkan. 

4. Perubahan sikap dan prilaku 

Adanya kompensasi yang layak dan adil bagi pegawai hendaknya dapat 

memperbaiki sikap dan prilaku yang tidak menguntungkan serta 

mempengaruhi produktivitas kerja. Perubahan-perubahan sikap dan prilaku ini 

tercermin dari rasa tanggung jawab, pengalaman, kesetiaan pada organisasi, 

serta memotivasi dan prestasi yang meningkatkan dalam bekerja. 

5. Efisiensi biaya 

Program kompensasi yang rasional membantu organisasi untuk mendapatkan 

dan mempertahankan sumber daya manusia pada tingkat biaya yang layak. 

Dengan upah yang kompetitif, organisasi dapat memperoleh keseimbangan 

dari etos kerja pegawai yang meningkat. 

6. Administrasi legalitas 

Dalam administrasi kompensasi juga terdapat batasan legalitas karena diatur 

oleh pemerintah dalam sebuah undang-undang. Tujuannya agar organisasi 

sewenang-wenang memperlakukan pegawai sebagai asset organisasi. 



16 
 

2.2.2 Komponen Komponen Kompensasi 

 Menurut Veithzal Rivai (2009:744) dalam bukunya yang berjudul “Sumber 

Daya Manusia” terdapat komponen-komponen dalam kompensasi, sebagai berikut: 

a. Gaji 

Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima pegawai sebagai 

konsekwensi dari kedudukanya sebagai seorang pegawai yang memberikan 

sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan organisasi. Atau, dapat 

juga dikatakan sebagai pembayaran tetap yang diterima seseorang dari 

keanggotaannya dalam sebuah organisasi. 

b. Upah  

Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada pegawai 

berdasarksan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya 

pelayanan yang diberikan. Jadi tidak seperti gaji yang jumlahnya relatif  tetap, 

besarnya upah dapat berubah-ubah tergantuk pada keluaran yang dihasilkan.  

c. Insentif  

Insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada pegawai 

karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. Insentif merupakan 

bentuk lain dari upah langsung diluar upah dan gaji yang merupakan 

kompensasi tetap, yang biasa disebut kompensasi berdasarkan kinerja (pay for 

performance plan). 
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d. Kompensasi tidak langsung (fringe benefit) 

Fringe benefit merupakan kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan 

kebijakan organisasi terhadap pegawai sebagai upaya peningkatkan 

kesejahteraan pegawai. Contohnya, berupa fasilitas-fasilitas, seperti: asuransi, 

tunjangan-tunjangan, uang pensiun, dan lain-lain. 

 

2.2.3 Pengaruh Lingkungan Eksternal Pada Kompensasi 

 Pengaruh lingkungan eksternal pada kompensasi menurut Veithzal Rivai 

(2009:746) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Sumber Daya Manusia”: 

Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi upah dan kebijakan kompensasi adalah 

sesuatu yang berada di luar organisasi, seperti: 

a. Pasar tenaga kerja 

Pasar tenaga kerja mempengaruhi desain kompensasi dalam dua cara. 

Pertama, tingkat persaingan tenaga kerja sebagian menentukan batas rendah 

atau floor tingkat pembayaran. Jika tingkat pembayaran organisasi terlalu 

rendah, tenaga kerja yang memenuhi syarat tidak akan bersedia bekerja di 

organisasi itu. Keudua, pada saat yang sama, mereka menekan organisasi 

untuk mencari alternatif, seperti penyediaan tenaga kerja honorer, yang 

harganya mungkin lebih rendah, atau teknologi yang mengurangi kebutuhan 

akan tenaga kerja. 
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b. Kondisi ekonomi 

Salah satu aspek yang juga mempengaruhi kompensasi sebagai salah satu 

faktor eksternal adalah kondisi-kondisi ekonomi industri, terutama derajat 

tingkat persaingan, yang mempengaruhi kesanggupan untuk membayar 

organisasi itu dengan gaji tinggi. 

c. Peraturan pemerintah 

Pemerintah secara langsung mempengaruhi tingkat kompensasi melalui 

tingkat pengendalian upah dan petunjuk melarang peningkatan kompensasi 

untuk para pekerja tertentu pada waktu tertentu, dan hukum yang menetapkan 

tingkat tarif  upah minimum, gaji, pengaturan jam kerja, dan mencegah 

diskriminasi. 

d. Serikat pekerja. 

Pengaruh eksternal penting lain pada suatu program kompensasi kerja adalah 

serikat kerja. Kehadiran serikat pekerja di perusahaan sektor swasta 

diperkirakan meningkatkan upah 10 sampai 15 persen dan menaikkan 

tunjangan sekitar 20 sampai 30 persen.  
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2.2.4 Pengaruh Lingkungan Internal Pada Kompensasi 

 Veithzal Rivai (2009:748) mengemukakan dalam bukunya yang berjudul 

“Manajemen Sumber Daya Manusia”: Sebagai tambahan terhadap pengaruh 

eksternal pada kompensasi yang telah dibahas, ada beberapa faktor internal yang 

mempengaruhi upah: ukuran, umur, anggaran tenaga kerja organisasi dan siapa yang 

melibatkan keputusan untuk membuat upah untuk organisasi. Sedikit yang tahu 

tentang hubungan antara organisasi dan upah. Secara umum, tampak organisasi yang 

lebih besar cenderung memberikan upah yang tinggi. Sudah banyak diketahui tentang 

hubungan antara umur dan upah, walaupun beberapa peneliti menetapkan bahwa 

organisasi yang lebih baru cenderung untuk membayar lebih dari yang lama. Dengan 

begitu hanya anggaran tenaga kerja dan siapa yang membuat keputusan akan dibahas 

dibawah. 

a. Anggaran tenaga kerja 

Anggaran tenaga kerja secara normal, identik dengan jumlah uang yang 

tersedia untuk kompensasi pegawai tahunan. Tiap-tiap unit organisasi 

dipengaruhi oleh ukuran anggaran tenaga kerja. Suatu anggaran organisasi 

tidak secara normal menyatakan secara tepat jumlah uang yang dialokasikan 

ke masing-masing pegawai; melainkan beberapa banyak yang tersedia untuk 

unit atau divisi. Secara teoritis, kontak yang dekat antara penyelia dan 
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pegawai mempertimbangkan prestasi akurat dan alokasi upah tenaga kerja 

yang sesuai. 

b. Siapa yang membuat keputusan kompensasi 

Kita lebih mengetahui siapa yang membuat keputusan kompensasi dibanding 

sekitar beberapa faktor lain, tetapi masalah ini bukan sesuatu hal yang 

sederhana. Keputusan atas berapa banyak yang harus dibayar, sistem apa yang 

dipakai, manfaat apa yang ditawarkan, dan sebagainya, dipengaruhi dari atas 

hingga bawah organisasi. Didalam organisasi besar, yang umumnya dipegang 

oleh pemerintah dan mempunyai keputusan tentang upah, terutama yang ada 

dipuncak pimpinan organisasi. Manajemen puncak membuat keputusan yang 

menentukan total jumlah anggaran organisasi yang diperuntukan untuk 

membayar, lembaran untuk membayar yang digunakan (waktu kerja dengan 

upah insentif) dan kebijakan upah lainnya. 

 

2.2.5 Tahapan Menetapkan Kompensasi 

 Dalam bukunya Veithzal Rivai (2009:749) dalam bukunya yang berjudul 

“Manajemen Sumber Daya Manusia”. Menjelaskan bahwa tujuan manajemen 

kompensasi bukanlah membuat berbagai macam aturan dan hanya memberikan 

petunjuk saja. Namun, semakin banyak tujuan organisasi dan tujuan pemberian 

kompensasi juga harus diikuti semakin efektif administrasi penggajian dan 
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pengupahan. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, perlu diikuti tahapan-tahapan 

manajemen kompensasi seperti berikut ini: 

Tahap 1: 

Mengevaluasi tiap pekerjaan, dengan menggunakan informasi analisis pekerjaan, 

untuk menjamin keadilan internal yang didasarkan pada nilai relatif setiap pekerjaan. 

Tahap 2: 

Melakukan survei upah dan gaji untuk menentukan keadilan eksternal yang 

didasarkan pada upah pembayaran di pasar kerja. 

Tahap 3: 

Menilai harga tiap pekerjaan untuk menentukan pembayaran upah yang didasarkan 

pada keadilan internal dan eksternal. 

 

 Sedangkan menurut Ike Kusdyah Rachmawati (2008:147) dalam bukunya 

“Manajemen Sumber Daya Manusia”. Langkah-langkah dalam menentukan gaji 

dan upah: 

 Penentuan gaji harus dilakukan dengan baik agar berfungsi sebagai alat untuk 

memotivasi pegawai dalam meningkatkan produktivitasnya. Salah satu aspek yang 

penting dalam hal ini adalah jumlah gaji yang diterima pegawai harus memiliki 

internal equity dan external equity. External equity adalah jumlah yang diterima 

dipersepsi sesuai dengan jumlah yang diterima dibandingkan dengan yang diterima 
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dalam pekerjaan yang sejenis diluar organisasi. Oleh karena itu untuk mengusahakan 

adanya equity, dalam menentukan gaji organisasi dapat melakukan langkah-langkah 

berikut: 

1. Menganalisis jabatan tugas, 

2. Mengevaluasi jabatan, 

3. Melakukan survey gaji dan upah, 

4. Menentukan tingkat gaji. 

 

2.2.6 Evaluasi dan Analisis Pekerjaan  

 Menurut Veithzal Rivai (2009:750) dalam bukunya yang berjudul 

"Manajemen Sumber Daya Manusia”. Analisis pekerjaan meliputi pengumpulan 

informasi tentang pekerjaan melalui survei, observasi, dan diskusi diantara para 

pekerja dan penyelia untuk menghasilkan deskripsi pekerjaan dan posisi. Dengan 

informasi dari analisis pekerjaan, sebagai dari sebagian sistem informasi SDM. 

 Evaluasi pekerjaan merupakan prosedur sistematis untuk menentukan nilai 

relative dari pekerjaan. Meskipus terjadi perbedaan pendekatan, setiap pendekatan 

memperhitungkan tanggung jawab, keahlian, upaya-upaya, dan kondisi kerja inheren 

dalam pekerjaan. 

 Hasil pemikiran sebuah evaluasi adalah subjektif. Oleh karena itu, evaluasi 

harus dilakukan secara khusus oleh SDM yang terlatih. Sekelompok kepala bagian 
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atau spesialis yang melakukan evaluasi itu disebut komite evaluasi pekerjaan. Komite 

me-review informasi analisis pekerjaan untuk mempelajari tentang tugas, tanggung 

jawab, dan syarat-syarat pekerjaan. Dengan pengetahuan ini, pekerjaan ditempatkan 

pada sebuah hirarki sesuai dengan nilai relatif melalui penggunaan metode evaluasi 

pekerjaan. Metode yang paling umum digunakan adalah: 

a. Penyusunan peringkat pekerjaan 

Penyusunan peringkat pekerjaan adalah metode evaluasi pekerjaan yang 

paling sederhana. Para spesialis me-review informasi analisis pekerjaan secara 

subjektif sesuai kepentingan relatif ketika membandingkan dengan pekerjaan-

pekerjaan lain dalam organisasi.    

b. Penilaian kelas pekerjaan 

Kelas pekerjaan atau klasifikasi pekerjaan agak lebih memuaskan dari pada 

penentuan peringkat pekerjaan, walaupun masih tidak tepat sekali. Deskripsi 

standar yang digunakan hampir sepadan dengan deskripsi pekerjaan yang 

menentukan nilai relatif yang dideskripsikan sebagai kelas pekerjaan. 

c. Perbandingan faktor 

Dengan metode perbandingan faktor, komite evaluasi pekerjaan 

membandingkan antara faktor-faktor pekerjaan yang saling terkait. Faktor-

faktor ini meliputi unsur-unsur yang umum untuk semua pekerjaan yang 

dievaluasi, seperti tanggung jawab, keahlian/keterampilan, mental dan fisik, 
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dan syarat-syarat pekerjaan lainnya. Metode ini meliputi langkah-langkah 

berikut ini: 

Langkah 1: Menentukan faktor-faktor penting, 

Langkah 2: Menentukan pekerjaan pekerjaan kunci, 

Langkah 3: Membagi upah secara adil berlaku untuk pekerjaan kunci, 

Langkah 4: Menentukan pekerjaan kunci pada daftar faktor perbandingan, 

Langkah 5: Mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan lainnya. 

d. Sistem pemberian angka (sistem poin) 

Penelitian menunjukan bahwa sistem pemberian angka (sistem poin) lebih 

banyak digunakan daripada metode lainnya. Sistem ini mengevaluasi faktor-

faktor penyeimbang tiap pekerjaan dengan menggunakan unsur upah sebagai 

metode perbandingan faktor. Sistem ini menggunakan angka-angka. 

Meskipun pada awalnya lebih sulit mengembangkannya, sistem poin lebih 

tepat dari pada metode perbandingan faktor Karena sistem poin ini dapat 

mengatasi faktor-faktor pengimbang dan soal penting lebih rinci lagi. Sistem 

ini dijalankan melalui 6 (enam) tahapan dan biasanya melaui komite evaluasi 

pekerjaan atau analisis individu, yaitu: 

Tahap 1: Menentukan faktor-faktor penting, 

Tahap 2: Menentukan tingkatan faktor-faktor, 

Tahap 3: Member poin pada setiap sub-faktor, 
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Tahap 4: Memberi poin pada tiap tingkatan, 

Tahap 5: Mengembangkan manual poin, 

Tahap 6: Menetapkan sistem poin. 

 

2.2.7 Survei Upah dan Gaji 

 menurut Veithzal Rivai (2009:750) dalam bukunya yang berjudul 

“Manajemen Sumber Daya Manusia”. Semua hasil teknik evaluasi pekerjaan 

dalam sebuah peringkat pekerjaan didasarkan pada nilai relatif keseluruhan teknik 

dalam organisasi untuk terjamin terwujudnya keadilan internal. Untuk menentukan 

tingkat kompensasi yang adil, kebanyakan organisasi lebih mempercayai pada survei 

upah dan gaji. Namun demikian, organisasi-organisasi harus berkompetisi untuk 

memperoleh para pegawai di dalam pasar kerja di sekitar masyarakat yang luas. 

a. Sumber data kompensasi 

Data survei tentang upah dan gaji merupakan data dasar dalam menetapkan 

tinggi rendahnya upah/gaji yang dilakukan oleh para analis untuk 

membandingkan level/tingkatan kompensasi. Masalah utama yang sering 

dhadapi dari hasil survei ini adalah tentang derajat pebandingan, seperti 

tingkatan keakurasian, kepercayaan, dan keabsahannya. 
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b. Prosedur survei 

Untuk membatasi keterbatasan hasil survei yang dipublikasikan, beberapa 

departemen SDM melakukan survei upah dan gaji sendiri. Namun, survei ini 

biayanya mahal, biasanya hanya untuk pekerjaan-pekerjaan kunci saja yang 

digunakan. Sebagai sebuah hasil dari proses evaluasi pekerjaan, semua 

pekerjaan diurut sesuai dengan nilai dari pekerjaan. Melalui survei, tingkat 

untuk pekerjaan-pekerjaan kunci di pasar kerja juga diketahui.  

 

 Sedangkan menurut Ike Kusdyah Rachmawati (2008:156) dalam bukunya 

yang berjudul “Manajemen Sumber Daya Manusia”. 

 Survey gaji merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat gaji yang berlaku 

secara umum dalam organisasi-organisasi yang mempunyai jabatan sejenis. Ini 

dilakukan untuk mengusahakan keadilan eksternal sebagai salah satu faktor penting 

dalam merencanakan dan menentukan gaji. 

 Survei dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti mendatangi 

organisasi-organisasi untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat gaji yang 

berlaku, membuat kuisioner secara formal, dan lain-lain. 
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2.2.8 Menentukan Nilai Pekerjaan 

 Veithzal Rivai (2009:755) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen 

Sumber Daya Manusia”: Dalam menentukan nilai pekerjaan, nilai evaluasi 

pekerjaan disepadankan dengan nilai yang ada dipasar kerja. Ada 2 (dua) kegiatan 

dalam hal ini, yaitu: 

1. Mengembangkan tingkat pembayaran yang tepat untuk setiap pekerjaan. 

2. Mengelompokan tingkat pembayaran yang berbeda kedalam satu struktur 

yang dapat dikelola secara efektif. 

 

2.3 Tantangan-Tantangan Dalam Kompensasi 

 Menurut Veithzal Rivai (2009:756) dalam bukunya yang berjudul 

“Manajemen Sumber Daya Manusia”: Sebagian besar metode-metode untuk 

melakukan pembayaran harus bisa melakukan keputusan yang tepat ketika tantangan 

timbul. Implikasi inilah yang menjadi alasan analis membuat penyesuaian lebih lanjut 

untuk menentukan kompensasi. 

a. Tujuan strategis, 

b. Tingkat upah berlaku, 

c. Kekuatan serikat pekerja, 

d. Kendala pemerintah, 

e. Pemerataan pembayaran, 
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f. Penyesuaian dan strategi kompensasi, 

g. Tantangan kompensasi internasional, 

h. Produktivitas biaya. 

 

Sedangkan menurut Ike Kusdyah Rachmawati (2008:158) dalam bukunya 

yang berjudul “Manajemen Sumber Daya Manusia”: Meskipun sudah dilakukan 

evaluasi jabatan dengan sangat hati-hati untuk membuat ranking atau klasifikasi 

jabatan untuk menentukan gaji yang layak sesuai dengan kelasnya, sering kali hal itu 

tidak dapat dilakukan sebab di luar hal tersebut (internal equity dan external equity) 

masih ada sejumlah faktor atau kekuatan yang mempengaruhi tingkat gaji yang 

berada di luar kendali organisasi. Faktor-faktor ini sekaligus menjadi tantangan dalam 

merencanakan dan menentukan gaji. Adapun faktor-faktor itu adalah: 

1. Tingkat gaji yang lazim, 

2. Serikat buruh, 

3. Pemerintah, 

4. Kebijakan dan strategi penggajian, 

5. Faktor internasional, 

6. Nilai yang sebanding dan pembayaran yang lama. 


