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ABSTRAK 

 

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat didorong dan 

dimotivasi oleh orang sekitar hingga pemerintahan. Seiring perkembangan zaman 

yang di mana untuk meningkatkan kesejahteraan/perekonomian banyak 

bermunculan ide dan kekreatifan berbisnis dari masyarakat. Sehingga persaingan 

bisnis di masyarakat semakin ketat demi meningkatkan kesejahteraan keluarganya. 

Pada UD. Bugit sendiri perlunya kekuatan untuk bersaing dengan para 

pesaing dalam bidangnya. Kemampuan bersaing bisnis yang dapat dikembangkan 

oleh UD. Bugit yaitu sistem-sistem dalam bisnis yang terorganisir dengan baik. 

Maka dari itu, Kerja Praktik ini memberikan solusi berupa perancangan sistem 

penilaian kinerja, sistem penggajian serta sistem penghargaan (reward) yang 

diharapkan bermanfaat bagi UD. Bugit. 

Selama 1 bulan Kerja Praktik ini dilakukan di UD. Bugit telah 

menghasilkan sistem penilaian kinerja yang dapat melihat kinerja karyawan yang 

meningkat ataupun menurun. Lalu pada sistem penggajian yang bisa mendapatkan 

hasil jumlah gaji yang akan diberikan kepada karyawan hingga daftar gaji yang 

telah diberikan kepada karyawan dalam periode tertentu dan sistem penghargaan 

(reward) yang bisa menentukan jumlah bonus yang akan bisa diberikan kepada 

karyawan berprestasi. 

 

Kata Kunci : Penilaian Kinerja, Penggajian, Penghargaan, UD. Bugit 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat maka 

diperlukan peran serta para pelaku ekonomi atau para pengusaha sesuai dengan 

bidangnya masing-masing, misalnya UKM. Demikian juga, dorongan dan motivasi 

baik dari pemerintah maupun masyarakat terhadap pengusaha terutama usaha kecil 

dan menengah demi meningkatkan kesejahteraan keluarga khususnya dan ekonomi 

masyarakat pada umumnya.  

Seiring perkembangan zaman, sekarang hampir semua hal membutuhkan 

kreativitas dan ide-ide untuk memperoleh sesuatu yang baru dan unik. Kreativitas 

dan ide-ide baru sering kali muncul dan memberikan inspirasi untuk kita bermain-

main dalam hal positif. Maka dari itu dilakukan observasi lapangan atau langsung 

bertemu dengan salah satu UKM dan melakukan wawancara untuk mengetahui 

sejauh mana usaha dan upaya peningkatan ekonomi keluarga pada UD. Bugit. 

UD Bugit merupakan usaha yang didirikan pada tahun 2012 ini terjun di 

bidang kuliner khususnya ikan wader crispy dan udang crispy. Dari usahanya 

tersebut, omzet UD Bugit dapat mencapai 35 juta hingga 40 juta setiap bulannya. 

Untuk itu dalam aktivitas kerja praktik ini, selaku mahasiswa S1 

Manajemen akan berusaha untuk mempelajari hingga mengevaluasi proses bisnis 

UD Bugit khususnya pada sumber daya manusia yang beralamatkan Jl. Sidorukun 

2 No. 41A Surabaya.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu : 

1. Bagaimana perancangan penilaian kinerja pada UD. Bugit ? 

2. Bagaimana perancangan penggajian pada UD. Bugit ? 

3. Bagaimana perancangan penghargaan pada UD. Bugit ? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan untuk memberi batasan dalam 

perancangan penilaian kinerja, penggajian serta penghargaan adalah : 

1. Perancangan penilaian kinerja merupakan langkah awal untuk membantu 

menilai kinerja karyawan sebagai acuan untuk meningkatkan produktivitas 

karyawan. 

2. Perancangan sistem penggajian yang lebih efektif sesuai dengan 

kinerja/produktivitas karyawan. 

3. Perancangan sistem penghargaan yang digunakan sebagai apresiasi perusahaan 

pada karyawan yang memiliki kinerja yang tinggi. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari perancangan penilaian kinerja, penggajian serta penghargaan 

adalah agar dalam menjalankan kegiatan operasional organisasi dapat berjalan 

secara efektif sehingga memberikan hasil yang progresif dan positif pada UD. 

Bugit. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari perancangan penilaian kinerja, penggajian 

serta penghargaan pada UD. Bugit adalah: 
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1. Manfaat Teoretis 

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi dasar dalam penilaian kinerja, 

pemberian gaji serta penghargaan pada karyawan dalam meningkatkan kinerja 

dengan pentingnya menilai kinerja karyawan. Selain itu, dapat menjadi pijakan dan 

referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan 

perancangan penilaian kinerja, penggajian serta penghargaan. 

2. Manfaat Praktisi 

Secara praktisi hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: 

a. Bagi penulis 

Dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu manajemen kinerja 

terutama tentang penilaian kinerja karyawan, penggajian serta pemberian 

penghargaan (reward) yang dipelajari selama perkuliahan terhadap kerja praktik di 

UD Bugit. Kemudian memahami sistem kerja/proses bisnis yang ada di UD Bugit. 

Bahkan melatih diri pada dunia kerja berdasarkan etika berbisnis. Sehingga bisa 

menambah kemampuan berkomunikasi dengan lingkungan kerja kedepannya nanti 

serta menambah wawasan dan pengetahuan manajerial untuk mempersiapkan diri 

dalam bekerja sesungguhnya. 

b. Bagi perusahaan 

Dapat memudahkan perhitungan penggajian karyawan dengan bantuan 

mahasiswa. Dapat menilai kinerja karyawan sesuai template yang dikerjakan oleh 

mahasiswa. Mendapat bantuan sistem penghargaan (reward) untuk karyawan UD 

Bugit dari mahasiswa yang melakukan kerja praktik. 
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c. Bagi Perguruan Tinggi 

Dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja 

praktik. Kemudian dapat memiliki jalinan kerjasama dengan dunia usaha, 

khususnya UD Bugit. Serta, Kerja praktik dapat dijadikan sebagai alat promosi 

keberadaan perguruan tinggi di tengah-tengah dunia kerja. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah UD. Bugit 

Awal tahun 2011, tepatnya bulan Januari Bu Endang Mulyati yang 

biasanya dipanggil Bu Gito memutuskan untuk membuka warung penyetan dengan 

lauk pauk olahan laut, yang di mana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

dikarenakan suaminya pensiun dari perusahaan swasta di Surabaya. 

Setelah memulai usaha warung penyetan tersebut, dagangannya sangat 

laris dan yang paling laris yaitu menu ikan wader dan sambalnya. Hampir setiap 

hari Bu Gito mampu menjual hingga 90 porsi sambel ikan wadernya. Beliau sampai 

heran karena dagangannya selalu laris hingga memiliki pelanggan tetap, dan beliau 

berpikir bahwa mungkin hal tersebut merupakan rezeki yang telah diberikan oleh 

Allah SWT kepada beliau. 

Seorang langganan Bu Gito memberitahukan suatu informasi kepadanya 

setelah beliau berjualan beberapa bulan. Langganan tersebut menginformasikan 

bahwa ada satu gerakan pemberdayaan masyarakat yang digagaskan oleh 

PEMKOT Surabaya (Pemerintah Kota Surabaya) yaitu Pahlawan Ekonomi. 

Kemudian beliau pun mengikuti gerakan Pahlawan Ekonomi tersebut. Beliau 

mengatakan bahwa beliau mengikutinya rutin setiap hari Minggu yang bertempatan 

di kawasan Kaza City. 

Setelah rutin mengikuti Pahlawan Ekonomi yang di mana beliau banyak 

diberi masukan dari mentor-mentor yang ada, beliau pun mulai menginovasikan 

produk yang dihasilkannya yaitu membuat produk kemasan ikan wader goreng 
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dan sambal terasi. Dua produk tersebut dijadikan inovasi baru menjadi produk 

kemasan karena sebelumnya telah banyak diminati oleh banyak pelanggan beliau 

saat membuka warung penyetan. 

Pada awal 2012, Bu Gito memutuskan untuk menutup warung 

penyetannya dengan mempertimbangkan permintaan pasar yang tinggi terhadap 

dua produk kemasan yang beliau olah. Keputusan tersebut diambilnya karena 

tenaga beliau dengan suaminya tidak mampu untuk menjalankan keduanya secara 

bersamaan. 

Berkat usaha dan kegigihannya, terbukti usahanya semakin maju dan 

semakin melejit. Sehingga Bu Gito mengikuti program Tatarupa III Pahlawan 

Ekonomi, di mana dari program tersebut beliau mendapatkan desain logo produk 

dan kemasan yang menarik sebagai identitas produk yang beliau olah. Dari logo 

dan kemasan yang telah dipasarkan untuk produknya, penjualannya meningkat lagi 

sehingga menambah omzet yang didapat. Produknya telah diterima di banyak 

kalangan pasar, terutama kalangan pasar menengah ke atas. 

Selain berjualan melalui dunia digital, sekarang produknya tersebut telah 

masuk dan dijual dibeberapa Mall dan Supermarket di Kota Surabaya yaitu 

Transmart, City of Tommorow (CITO), Carrefour, Marvel City dan lainnya. Beliau 

sekarang telah memiliki 5 reseller yang ada di beberapa daerah luar Kota Surabaya, 

diantaranya di Kota Bandung, Jember, Bali, Lombok dan Tanjung Pinang. 

Pada 16 Januari 2017 yang lalu, produk ikan wader crispy yang beliau olah 

pun pernah di uji coba oleh Elly Agustiani, Dosen Teknik Kimia ITS Surabaya di 

Jepang dan hasilnya sangat layak dikonsumsi serta lulus uji kesehatan dan 
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kandungan gizinya. Beliau sangat bersyukur, dengan mengikuti Pahlawan 

Ekonomi, banyak prestasi yang beliau dapatkan.  

Selain menjual dua produk tersebut beliau juga memiliki beberapa produk 

unggulan lain yaitu udang crispy, baby shrimp crispy, udang balado jawa. Satu pack 

dari masing-masing produk tersebut dibandrol dengan harga Rp 26 ribu. Dalam 

kesempatan itu, untuk satu hari rata-rata beliau dapat menjual lebih dari 60 kemasan 

sehingga mampu menghasilkan omzet hampir Rp 35-40 juta dalam satu bulan. 

Bahkan bila pada bulan Ramadan, omzetnya dapat meningkat hingga tiga kali lipat. 

2.2 Bisnis UD. Bugit 

Usaha yang dijalankan oleh UD. Bugit yaitu memroduksi ikan wader 

crispy, udang crispy dan baby shrimp crispy. Dari semua varian tersebut, masing-

masing kemasan memiliki warna identitas yang berbeda pada logonya. 

Saat ini, selain memroduksi, UD. Bugit juga memiliki kegiatan lain yaitu 

dengan mengikuti program dari Dinas Pariwisata dan Dinas Kelautan dan 

Perikanan sebagai jalan lain untuk lebih memperluas jaringan pemasaran. 

2.3 Struktur Organisasi UD. Bugit 

Berikut ini adalah struktur organisasi dari UD. Bugit yang dapat dilihat 

pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi UD. Bugit 

2.4 Tugas Pokok Pekerjaan 

A. Pemilik 

1. Menjalin kerja sama bisnis antar mitra 

2. Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan perusahaan 

3. Merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan 

4. Mengangkat dan memberhentikan karyawan 

5. Melakukan controlling terhadap kinerja karyawan 

6. Melakukan pendampingan pada proses produksi 

7. Melakukan perencanaan dan pemesanan bahan baku yang kurang atau yang 

sedang akan dibutuhkan 

8. Menyusun setiap keluar masuknya dana yang dibutuhkan 

B. Bagian Produksi 

1. Melakukan pencucian bahan baku 

2. Meracik bumbu yang kemudian mencampurkannya dengan bahan baku 

Pemilik

Bagian Produksi
Bagian Quality 

Control
Bagian Distribusi
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3. Melakukan penggorengan dilanjutkan menyaring minyak dari olahan produk 

dengan spinner 

4. Melakukan pemanggangan (baking) di oven 

5. Melakukan pengemasan olahan 

C. Bagian Quality Control 

1. Memastikan berat produk sesuai standar 

2. Memastikan stiker merek telah terpasang 

3. Memeriksa segel terpasang dengan benar 

D. Bagian Distribusi 

1. Mengirim produk sesuai dengan surat jalan 

2. Memastikan produk sesuai dengan jumlahnya. 

2.5 Fungsi Pekerjaan 

1. Fungsi Pemilik, sebagai pengatur perusahaan secara keseluruhan untuk 

kelangsungan kehidupan perusahaan agar terus maju dan berkembang. 

2. Fungsi Bagian Produksi, sebagai pengatur dan melakukan kegiatan-kegiatan 

yang perlu diselenggarakannya proses produksi. 

3. Fungsi Bagian Quality Control, pemantau hasil produksi yang dikerjakan oleh 

bagian produksi. 

4. Fungsi Bagian Distribusi, sebagai penyalur barang kepada konsumen. 

2.6 Prosedur Operasional Standar (POS) 

A. POS Pemilik 

1. Datang tepat pada jam 08.00 WIB 

2. Menentukan target produksi harian 
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3. Melakukan pencatatan 

4. Memastikan kegiatan produksi, quality control, dan distribusi 

5. Membuat surat jalan pengiriman 

B. POS Bagian Produksi 

1. Datang tepat pada jam 08.30 WIB  

2. Menyiapkan bahan baku dan peralatan masak 

3. Memeriksa kelayakan bahan baku 

4. Mencuci tangan dan kaki 

5. Tidak boleh memakai perhiasan 

6. Memakai apron 

7. Tidak boleh mengoperasikan handphone saat memasak 

8. Melakukan kegiatan produksi 

9. Melakukan pekerjaan selama 8 jam/hari 

C. POS Bagian Quality Control 

1. Datang tepat pada jam 08.30 WIB 

2. Melakukan aktivitas checking atau inspeksi terhadap produk jadi 

3. Memastikan kualitas produk 

D. POS Bagian Distribusi 

1. Datang tepat pada jam 08.30 WIB 

2. Pastikan menerima surat jalan untuk kirim 

3. Memastikan jumlah barang kirim sesuai dengan jumlah yang tertulis pada surat 

jalan 

4. Menerima tanda terima atas penerimaan barang yang dikirim 

 

 

 

 

 



 

 

11 

 

BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

Dalam merancang sistem penilaian kinerja, penggajian, dan penghargaan 

pada UD. Bugit, ada beberapa teori-teori dasar terkait yang dapat digunakan untuk 

membantu penelitian serta menyelesaikan permasalahan yang ada. 

3.1 Penilaian Kinerja 

3.1.1 Pengertian  

1. Mangkunegara (2013) Penilaian kinerja adalah proses penilaian prestasi kerja 

pegawai yang dilakukan pemimpin perusahaan secara sistematik berdasarkan 

pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. 

2. Dessler (2011) Penilaian kinerja adalah evaluasi kinerja karyawan secara relatif 

pada waktu sekarang maupun yang telah dilakukan yang disesuaikan dengan 

standar prestasi. 

Dari kedua pengertian penilaian kinerja yang dikemukakan oleh dua ahli 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja merupakan kegiatan menilai 

kinerja karyawan yang didasarkan pada standar kerja dalam kurun waktu tertentu. 

3.1.2 Tujuan Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja memiliki beberapa tujuan (Hasibuan, 2012). Tujuan 

utamanya, sebagai berikut: 

1. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk promosi, 

demosi, pemberhentian, dan penetapan besarnya balas jasa. 
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2. Untuk mengukur kinerja yaitu sejauh mana karyawan bisa sukses dalam 

pekerjaannya. 

3. Sebagai dasar untuk mengevaluasi efektifitas seluruh kegiatan didalam 

perusahaan. 

3.1.3 Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja (Sutrisno, 2010) sebagai 

berikut: 

1) Efektivitas dan Efisiensi 

Dalam hubungannya dengan kinerja organisasi, maka ukuran baik 

buruknya kinerja diukur oleh efektivitas dan efisiensi. Masalahnya adalah 

bagaimana proses terjadinya efisiensi dan efektivitas organisasi. Dapat dikatakan 

efektif jika mencapai tujuan, sedangkan dapat dikatakan efisien jika hal itu 

memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan. 

2) Otoritas dan Tanggung jawab 

Dalam organisasi yang baik, wewenang dan tanggung jawab telah 

didelegasikan dengan baik, tanpa adanya tumpang tindih tugas. Masing-masing 

karyawan yang ada dalam organisasi mengetahui apa yang menjadi haknya dan 

tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kejelasan wewenang 

dan tanggung jawab setiap karyawan dalam suatu organisasi akan mendukung 

kinerja karyawan tersebut. 

3) Disiplin 

Disiplin menunjukkan suatu kondisi atau sikap hormat yang ada pada diri 

karyawan terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan. Masalah disiplin karyawan 

yang ada di dalam organisasi baik atasan maupun bawahan akan memberikan corak 
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terhadap kinerja organisasi. Kinerja organisasi akan tercapai apabila kinerja 

individu maupun kelompok ditingkatkan. 

3.1.4 Indikator Kinerja 

Anwar Prabu Mangkunegara (2013:75) mengemukakan bahwa kinerja 

terdapat beberapa indikator, sebagai berikut: 

1. Kualitas kerja 

2. Kuantitas kerja 

3. Tanggung jawab 

4. Kerja sama 

5. Inisiatif 

3.1.5 Unsur-Unsur dalam Penilaian Kinerja 

Unsur-unsur yang terdapat pada penilaian kinerja karyawan (Kaswan, 

2012:214), sebagai berikut: 

1. Standar kinerja, penilaian kinerja memerlukan standar kinerja yang dapat 

menjadi pedoman dengan hasil kinerja dapat diukur. 

2. Ukuran kinerja, agar bermanfaat ukuran kinerja harus mudah digunakan, dapat 

dipercaya, dan melaporkan perilaku kritis yang menentukan kinerja. 

3. Kesalahan penilaian, permasalahan yang sering terjadi adalah permasalahan yang 

bersifat subjektif. 

3.1.6 Aspek-Aspek Penilaian Kinerja 

Penentuan aspek-aspek yang akan dinilai atau dievaluasi sehingga 

karyawan dapat mengetahui aspek apa saja yang akan dinilai. Dengan begitu dapat 
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tercipta ketenangan kerja selama penilaian berlangsung. Kejelasan ruang lingkup 

pengukuran juga harus jelas seperti pertanyaan yang bisa dijawab di bawah ini: 

a. Who ? Hal ini yang mencakup siapa yang harus dinilai, meliputi seluruh 

karyawan di organisasi dari jabatan terendah hingga tertinggi ; siapa yang harus 

menilai, dapat dilakukan oleh atasan langsung atau menunjuk karyawan yang 

dianggap memiliki keahlian dalam bidangnya. 

b. What ? Mencakup objek atau materi apa saja yang dinilai, menyesuaikan 

kebutuhan perusahaan atau sesuai dengan indikator kinerja. 

c. Why ? Mengapa penilaian kinerja itu harus dilakukan ? Hal ini digunakan untuk 

memelihara potensi kerja karyawan, menentukan kebutuhan pelatihan, sebagai 

dasar mengembangkan karier, dan sebagai dasar untuk promosi jabatan. 

d. When ? Waktu kapan pelaksanaan penilaian kinerja dapat dilakukan secara 

formal dan informal. Kapan penilaian kinerja secara formal dilaksanakan secara 

periodik, apakah setiap hari, minggu, bulan, triwulan, semester atau bahkan 

setiap tahun ; apakah penilaian kinerja secara informal dilakukan secara terus-

menerus dan setiap saat atau setiap hari kerja. 

e. Where ? Di manakah penilaian kinerja dilaksanakan ? Di tempat kerja langsung 

atau di luar tempat kerja. 

f. How ? Bagaimanakah penilaian kinerja dilakukan ? Menggunakan metode 

tradisional atau metode terbaru (modern). Metode tradisional diantaranya dengan 

metode rating scale dan metode employee comparison, sedangkan metode 

modern diantaranya management by objective (MBO) dan assesment centre.  
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3.2 Penggajian 

3.2.1 Pengertian 

Menurut Samsudin (2010:189) menyatakan bahwa gaji merupakan sesuatu 

yang berkaitan dengan uang yang diberikan kepada pegawai atau karyawan. Hal 

tersebut dapat menjadi suatu penghargaan terhadap kinerja selama bekerja. 

Pada UKM, masalah tentang sistem penggajian pada karyawan yang 

biasanya sama sekali belum tertata dengan baik. Sehingga dalam kerja praktik ini 

memberikan solusi yang sederhana sehingga dapat membantu dalam urusan 

penggajian pada UD. Bugit. Sistem penggajian merupakan prosedur yang saling 

berhubungan berdasarkan pencatatan waktu hadir, pencatatan durasi kerja, 

pembuatan daftar gaji, distribusi biaya gaji hingga pembayaran gajinya. 

3.2.2 Tujuan Pemberian Gaji 

Tujuan pemberian gaji menurut Malayu S.P Hasibuan (2012) yaitu: 

1. Ikatan Kerja sama 

2. Kepuasan Kerja 

3. Pengadaan Efektif 

4. Motivasi 

5. Stabilitas Karyawan 

6. Disiplin 

7. Pengaruh Serikat Buruh 

8. Pengaruh Pemerintah 
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3.2.3 Faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Gaji 

Sebuah perusahaan dalam menentukan gaji karyawan dipengaruhi oleh: 

1. Adanya permintaan dan penawaran tenaga kerja 

2. Kemampuan dan kesediaan perusahaan membayar 

3. Serikat buruh atau organisasi karyawan 

4. Produktivitas kerja/prestasi kerja karyawan 

5. Biaya hidup 

6. Posisi atau jabatan karyawan 

7. Tingkat pendidikan dan pengalaman kerja 

8. Sektor pemerintah 

3.2.4 Indikator Gaji 

Indikator gaji menurut Mulyadi (2013:373) sebagai berikut: 

1. Keadilan internal 

a. Keadilan internal kenaikan gaji 

b. Keadilan internal tunjungan 

c. Keadilan internal insentif 

d. Keadilan internal gaji 

2. Keadilan eksternal 

a. Keadilan eksternal kenaikan gaji 

b. Keadilan eksternal tunjangan 

c. Keadilan eksternal insentif 

d. Keadilan eksternal gaji 
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3.3 Penghargaan 

3.3.1 Pengertian 

Penghargaan dapat dikatakan menjadi salah satu unsur yang bisa 

dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memunculkan motivasi karyawan supaya 

dapat memberikan kontribusi yang maksimum. Penghargaan mempunyai arti yang 

luas serta tidak melulu hanya pada finansial saja.  

Hasibuan (2012) menyatakan penghargaan adalah semua pendapatan yang 

berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan 

sebagai imbalan atau jasa yang diberikan dari perusahaan. Mulyadi dan Setyawan 

(2001) mengemukakan bahwa sistem penghargaan berbasis kinerja mendorong 

personel untuk mengubah kecenderungan mereka dari semangat untuk memenuhi 

kepentingan sendiri ke semangat untuk memenuhi tujuan organisasi. 

Beberapa bentuk sistem penghargaan (reward) yang dibagi (Eugene dan 

Nic, 2000), sebagai berikut: 

1. Penghargaan berdasarkan nilai waktu 

Keuntungan yang didapat ketika menerapkan sistem penghargaan 

(reward)  ini ialah pengelolaan dan penyediaan biaya tenaga kerja yang relatif 

mudah untuk di prediksi, tetapi ada hal lain yang kurang baik yaitu tidak 

menekankan pada kuantitas output yang menyebabkan kualitas hasil kerja. 

2. Penghargaan berdasarkan hasil 

Mudah diterapkan terutama pada karyawan yang bekerja yang 

menghasilkan output yang mengutamakan kuantitas, karyawan dapat lebih 

termotivasi untuk mengerjakan tugas karena ada penghargaan yang dijanjikan 

merupakan keuntungan yang didapat ketika menerapkan sistem ini, akan tetapi pada 
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sisi lainnya terdapat kesulitan penerapan pada karyawan yang mengutamakan 

output yang berkualitas. 

3. Penghargaan berdasarkan prestasi 

Ketika diterapkan sistem penghargaan yang berdasarkan prestasi, terdapat 

kelebihan yang ada yaitu adanya sistem penghargaan yang berjalan baik maka 

prestasi akan cukup memunculkan motivasi usaha dan uang akan dapat dihemat bila 

perusahaan menetapkan reward sebagai target bagi karyawan yang berprestasi. 

4. Penghargaan berdasarkan keterampilan 

Penghargaan yang diberikan berdasarkan keterampilan dapat 

meningkatkan kinerja karyawan, akan tetapi bagi karyawan yang merasa tidak 

terampil dan tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan keterampilannya, 

maka sistem ini dapat menyebabkan karyawan stres hingga frustrasi. 

3.3.2 Karakteristik Sistem Penghargaan Yang Efektif 

Penghargaan akan berjalan efektif apabila memenuhi karakteristik 

menurut Ghani (2003:108), sebagai berikut: 

1. Dilakukan secara adil dan tidak pilih kasih 

2. Ada aturan yang jelas/transparan dan akuntabel 

3. Diberlakukan secara konsisten dan konsekuen 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Di dalam suatu perusahaan atau organisasi, sumber daya yang paling 

penting adalah sumber daya manusia atau karyawan. Maka dari itu, peningkatan 

kinerja bagi karyawan pada UD. Bugit dibutuhkan supaya memiliki kemampuan 

bersaing dengan perusahaan lain. Peningkatan kinerja karyawan perlu adanya 

dukungan-dukungan sistem yang terstruktur untuk diterapkan. Sedangkan pada 

UD. Bugit belum ada sistem yang mendukung untuk peningkatan kinerja karyawan. 

Hal tersebut mengakibatkan pemilik UD. Bugit tidak dapat mengetahui kinerja 

karyawannya meningkat atau malah menurun.  

Dengan demikian, kerja praktik ini harus dapat memberikan manfaat atau 

dapat mengoptimalkan sistem baru pada UD. Bugit. Berikut adalah langkah-

langkah yang dapat dilakukan untuk pemberian manfaat tersebut: 

4.1 Perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini, dilakukan dengan dua tahap kegiatan yaitu 

pengumpulan informasi melalui sesi wawancara dan pengidentifikasian masalah. 

4.1.1 Pengumpulan Informasi 

Tabel 4.1 Wawancara Perusahaan 

No. Wawancara dan Narasumber 

1.  Ada berapa produk yang diproduksi oleh UD.Bugit? 

UD. Bugit adalah usaha dagang home industry yang bergerak dibidang 

kuliner atau makanan yang memproduksi wader crispy, udang crispy, dan 

baby shrimp crispy. 

2. Bagaimana awal berdirinya UD. Bugit ini? 

Awalnya Bu Endang merupakan ibu rumah tangga yang tidak berprofesi 

sebagai apapun. Kemudian suaminya telah pensiun dari pekerjaannya  
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Tabel 4.1 (Lanjutan) 

No. Wawancara dan Narasumber 

 sehingga memutuskan untuk membuka warung penyetan. Setelah 

berjalan beberapa waktu, ternyata menu makanan yang sering dicari dan 

digemari dari warung penyetan Bu Endang yaitu wader. Semakin 

banyaknya permintaan wader, Bu Endang memutuskan untuk membuat 

wader crispy kemasan siap makan. Syukur yang diucapkannya, bisnis 

tersebut tetap berjaya sampai sekarang. Sehingga omzet setiap bulan 

dapat mencapai 35juta sampai 40juta. 

3. Bagaimana struktur organisasi UD. Bugit? 

UD. Bugit ini memiliki 7 karyawan yang terbagi menjadi 3 bagian yaitu 

3 karyawan bagian produksi, 2 karyawan bagian quality control dan 2 

karyawan bagian distribusi. Struktur tersebut terbilang sederhana, karena 

tidak ada manajer di setiap bagiannya. Jadi dari pemilik langsung 

membawahi karyawan-karyawan tersebut. Hal ini dikarenakan bisnis 

yang berjalan ini masih tergolong sebagai home industry.  

4. Apakah divisi / bagian yang ada efektif menjalankan kegiatan 

operasional di UD. Bugit? 

Cukup efektif, karena  bisa langsung mengetahui langsung kegiatan 

operasional. 

5. Dalam melakukan proses produksi, apakah karyawan bekerja sesuai 

dengan keahliannya? 

Iya, tetapi tidak semua tenaga kerja bekerja sesuai dengan keahliannya 

masing-masing. Karena ada karyawan yang belum terlatih untuk 

pekerjaan yang dikerjakan. 

6. Adakah permasalahan yang sering dirasakan pada jalannya 

produksi? 

Hingga saat ini terkadang hasil yang dikerjakan karyawan tidak sesuai 

standar yang ditetapkan, seperti kerenyahannya. 

7. Bagaimana proses berlangsungnya kegiatan operasional di UD. 

Bugit? 

Dalam rumah produksi UD. Bugit berlangsungnya proses penerimaan 

pasokan dari pemasok, proses produksi hingga proses pengemasan yang 

kemudian didistribusikan. 

8. Apakah perusahaan memiliki suatu pedoman/standar yang 

ditetapkan perusahaan untuk karyawan? 

Ada, mulai dari prosedur operasional standar untuk pemilik, bagian 

produksi, bagian QC, dan bagian distribusi. 

9. Apakah karyawan melakukan pekerjaan sesuai operasional standar 

yang telah ada? 

Seharusnya sesuai, karena telah diberikan standar pekerjaan yang bisa 

diterapkan masing-masing karyawan. 

10. Apa pemilik mengetahui pekerjaan karyawan telah sesuai maupun 

tidak sesuai standar? 

Pemilik tidak mengetahui detail sesuai atau tidaknya dengan standar, 

maka dari itu pemilik akan melakukan pemantauan terhadap pekerjaan 

karyawan. 
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Tabel 4.1 (Lanjutan) 

No. Wawancara dan Narasumber 

11. Bagaimana cara mengetahui pekerjaan karyawan sesuai atau tidak 

dengan standar operasional? 

Pemilik perlu menilai kinerja karyawan tersebut agar dapat mengetahui 

pekerjaan yang dikerjakan sesuai atau tidak sesuai dengan standar. 

12. Terkait dengan POS, apakah besaran gaji yang diberikan 

berdasarkan kinerja yang sesuai dengan POS? 

Tidak, pemilik memberikan gaji ke karyawan dengan besaran yang sama 

tanpa dasar dari POS. 

13. Apakah memberikan besaran gaji yang sama tersebut, adil bagi 

karyawan yang melakukan pekerjaan sesuai POS dibandingkan 

dengan yang tidak sesuai POS? 

Benar, pemilik pikir kembali bahwa pemberian gaji dengan begitu saja 

tidak adil bagi karyawan yang melakukan pekerjaan sesuai dengan POS. 

14. Jadi bagaimana solusi pemilik agar gaji tersebut adil bagi seluruh 

karyawan? 

Pemilik akan membutuhkan suatu sistem yang bisa dijadikan sebagai 

penentu gaji. 

15. Apakah sering terjadi keluar masuknya karyawan? 

Tidak sering terjadi, akan tetapi hal tersebut jangan sampai terjadi secara 

berkelanjutan. 

16. Bagaimana cara mempertahankan karyawan agar tidak keluar dari 

perusahaan dan loyal pada perusahaan? 

Semestinya pemilik memperhatikan kesejahteraan karyawan dengan 

mengapresiasi kinerja karyawan yang telah berprestasi. 

17. Bentuk apresiasi seperti apa jika diterapkan? 

Bentuk apresiasi yang bisa diberikan kepada karyawan berupa bonus. 

18. Bagaimana menentukan jumlah bonus yang bisa diberikan kepada 

karyawan? 

Biasanya bonus dihitung berdasarkan gaji, tetapi untuk menghitung 

bonusnya sendiri belum bisa. 

19. Apakah ada sistem yang dipakai untuk menentukan jumlah bonus 

tersebut? 

Belum ada, maka dari itu diperlukan sistem untuk menentukan jumlah 

bonus yang bisa diberikan kepada karyawan. 

 

4.1.2 Pengidentifikasian Masalah 

Pada tahap pengidentifikasian masalah ini dilakukan sebagai tolak ukur 

perancangan penilaian kinerja, penggajian serta penghargaan pada karyawan UD. 

Bugit. Identifikasi masalah ini dapat diterapkan setelah dilakukannya wawancara 

terhadap pihak perusahaan UD. Bugit. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat 
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ditarik kesimpulan tentang permasalahan yang terjadi di UD. Bugit. Ada beberapa 

permasalahan yang terdapat di UD. Bugit. Pertama, perlunya memiliki sistem 

seperti adanya penilaian kinerja karyawan yang didalamnya meliputi prosedur 

operasional standar (POS) UD. Bugit apakah dijalankan dengan tepat dan benar. 

Dengan adanya penilaian kinerja karyawan, perusahaan dapat mengetahui kinerja 

karyawan dengan lebih intensif. Kedua, yang di mana UD. Bugit telah memiliki 

POS, POS tersebut dapat dibandingkan dengan perusahaan lain di bidang yang 

sama dan juga jumlah gaji yang diberikan pada karyawannya sebagai bahan 

pengambilan keputusan yang dapat dijadikan sebagai standar gaji yang pantas 

diberikan kepada karyawan. Ketiga, perusahaan memerlukan suatu penghargaan 

sebagai salah satu motivasi karyawan guna untuk meningkatkan kinerja karyawan 

agar lebih berkembang dengan mengingat pentingnya motivasi terhadap karyawan, 

hal tersebut sesuai dengan beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa 

penghargaan (reward) dapat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan, 

sehingga dapat mengoptimalkan hasil kinerja karyawan. 

4.2 Analisis 

Tahap analisis ini dilakukan untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan 

terkait permasalahan yang ada pada UD. Bugit. 

4.2.1 Kebutuhan Sistem Penilaian Kinerja Karyawan  

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa ingin adanya peningkatan kinerja pada UD. Bugit serta agar memiliki sistem 

yang lebih tertata dan berkembang, yaitu diadakannya sistem penilaian kinerja 

karyawan yang nantinya akan berguna untuk mengintegrasikan kinerja karyawan 
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serta memperbaiki kinerja agar kegiatan terfokus pada tujuan dan sasaran program 

unit kerja, pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, serta 

mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi 

kelembagaan. 

4.2.2 Kebutuhan Sistem Penggajian 

Dari identifikasi masalah dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan atau 

perancangan sistem penggajian yang lebih tertata yang akan menjadi standar 

penggajian selanjutnya. Sehingga untuk kedepannya dapat membantu perusahaan 

mengelola dana yang keluar untuk gaji dengan sistem yang ada. 

4.2.3 Kebutuhan Sistem Penghargaan 

Pengidentifikasian masalah sebelumnya terkait peningkatan kinerja 

karyawan pada UD. Bugit bahwa perancangan sistem penghargaan dapat diadakan 

agar menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan kinerja selanjutnya dan 

dengan adanya penghargaan tersebut karyawan merasa kinerja mereka lebih 

dihargai kinerjanya. 

4.3 Perancangan dan Penerapan 

Setelah melakukan perencanaan dan analisis, langkah selanjutnya adalah 

merancang dan menerapkan sistem penilaian kinerja, sistem penggajian, serta 

sistem penghargaan. Penerapan akan dilakukan secara bertahap dengan melakukan 

perancangan yang baik agar sistem terlaksana sesuai yang diharapkan. 
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4.3.1 Perancangan Sistem Penilaian Kinerja 

Sesuai dengan tujuan penilaian kinerja yang telah dipaparkan pada bab 

sebelumnya yaitu  membantu memperbaiki kinerja agar kegiatan terfokus pada 

tujuan dan sasaran program unit kerja, pengalokasian sumber daya dan pembuatan 

keputusan, serta mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki 

komunikasi kelembagaan. Sehingga rancangan sistem penilaian kinerja yang 

cocok, sesuai dan yang telah dipertimbangkan dengan lingkungan kerja UD. Bugit, 

kemudian sistem yang mudah untuk dilaksanakan oleh UD. Bugit.  

Pada UD. Bugit yang akan baru pertama kalinya untuk menerapkan sistem 

penilaian kinerja, maka langkah yang harus dilakukan yaitu penyesuaian indikator-

indikator penilaian kinerja dengan keluaran hasil yang diharapkan. Keluaran hasil 

yang diharapkan UD. Bugit ialah kinerja karyawan yang meningkat. 

Maka dari itu, susunan sistem penilaian kinerja dapat di paparkan sebagai 

berikut: 

a. Karyawan yang dinilai dengan jabatan terendah hingga tertinggi yaitu karyawan 

pada seluruh bagian yang ada di UD. Bugit yang meliputi bagian produksi dan 

bagian distribusi. Pada saat ini yang melakukan penilaian kinerja ialah pemilik 

UD. Bugit yang tidak lain adalah Ibu Endang Mulyati. 

b. Hal atau kegiatan yang dinilai dari karyawan UD. Bugit dapat dirumuskan 

menjadi beberapa pernyataan untuk menilai kinerja yang menyesuaikan 

kebutuhan perusahaan dan juga didasarkan pada indikator kinerja. 

c. Penilaian kinerja dilakukan oleh UD. Bugit yaitu digunakan untuk memelihara 

potensi kerja karyawan dan menentukan kebutuhan pelatihan. 
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d. Penilaian kinerja formal dilakukan oleh Ibu Endang Mulyati sebagai pemilik UD. 

Bugit secara periodik dalam waktu 1 bulan sekali. Penentuan waktu tersebut 

diputuskan berdasarkan tujuan perusahaan yang ingin memelihara potensi kerja 

karyawan dan juga untuk meningkatkan kinerja karyawan, agar lebih intensif 

mengetahui perkembangan dari karyawan. Penilaian kinerja informal secara 

tidak langsung dapat dilakukan setiap hari kerja. 

e. Penilaian kinerja dilakukan langsung di tempat kerja atau yang masih dalam 

lingkungan kerja/perusahaan sendiri. 

f. Penilaian kinerja yang dilakukan oleh UD. Bugit menggunakan metode rating 

scale yang merupakan penilaian dengan skala 1 sampai 5 yang berarti 1 = sangat 

tidak baik ; 2 = tidak baik ; 3 = cukup ; 4 = baik ; 5 = sangat baik, dikarenakan 

kemampuan penilaian pada UD. Bugit yang masih tradisional dan belum 

mumpuni untuk menggunakan teknologi tinggi. 

Desain tabel yang digunakan untuk penilaian kinerja karyawan UD. Bugit 

yang dapat dilihat pada Gambar 4.1. Pada desain tabel tersebut terdapat identitas 

karyawan yang meliputi nama karyawan, bagian/divisi karyawan. Selain identitas 

karyawan terdapat juga periode penilaian (hari dan tanggal penilaian dilakukan), 

jenis dan jumlah absensi karyawan, serta yang paling utama dan penting yaitu tabel 

penilaian kinerja karyawan. Di bawah tabel terdapat tanda tangan penilai sebagai 

tanda verifikasi terhadap penilaian yang dilakukan adalah valid. 
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Gambar 4.1 Desain Formulir Penilaian Kinerja Karyawan 

  

I. Absensi Dan Keterlambatan

1. Sebab dan jumlah hari absen

a. Sakit : ___ Hari

b. Ijin : ___ Hari

c. Alpha : ___ Hari

2. Keterlambatan : Pernah/Tidak Pernah ; Jika pernah : _ Kali terlambat dalam 1 bulan

3. Pulang Cepat : Pernah/Tidak Pernah ; Jika pernah : _ Kali pulang cepat dalam 1 bulan

4. Lembur : Pernah/Tidak Pernah ; Jika pernah : _ Kali lembur dalam 1 bulan

II. Penilaian Hasil Kerja

1 2 3 4 5

_______________

Penilai

Karyawan menghasilkan pekerjaan 

yang berkualitas

Pernyataan
Skala

Jumlah hasil pekerjaan karyawan yang 

selesai mencapai target
Kuantitas

Tanggung 

Jawab

Karyawan memiliki inisiatif yang 

berguna untuk membantu penyelesaian 

Dalam keadaan mendesak mampu 

mengambil keputusan dengan bijak 

Saling membantu sesama karyawan

Mampu bekerja dalam tim

Selalu mengerjakan tugas sesuai dengan 

instruksi yang diberikan

Kerjasama

Inisiatif

Selalu mengerjakan tugas yang 

diberikan dengan tepat waktu

Bersedia bekerja selama waktu yang 

ditentukan

Karyawan berusaha secara maksimum 

dalam melakukan pekerjaan

UD. BUGIT

FORMULIR PENILAIAN KINERJA KARYAWAN

: _________________________________________________

: _________________________________________________

: _________________________________________________

Nama Karyawan

Bagian/Divisi

Periode Penilaian

Indikator

Kualitas Karyawan mampu menyelesaikan 

pekerjaan yang mampu menjadi tugas 

pokok
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4.3.2 Perancangan Sistem Penggajian 

Dari hasil identifikasi masalah sebelumnya, ternyata pada UD. Bugit 

masih belum memiliki sistem penggajian yang tepat dan tertata, sehingga pada saat 

menggaji karyawan, gaji yang diberikan kepada karyawan hanya dengan kira-kira 

gaji yang pantas diterima oleh karyawan. Akan tetapi untuk menjadi perusahaan 

atau bisnis yang lebih berkembang, maka membutuhkan sistem untuk proses 

penggajian karyawan. Maka dari itu, berikut susunan sistem penggajian yang dapat 

di terapkan pada UD. Bugit: 

a. Pengumpulan data presensi karyawan selama hari kerja aktif. Data didapatkan 

dari keseluruhan karyawan per bagian UD. Bugit. Data presensi meliputi 

kehadiran karyawan, keterlambatan karyawan, izin karyawan, dan jam lembur 

karyawan. 

b. Tunjangan karyawan berupa uang makan, tunjangan jabatan, dan tunjangan 

keluarga. Jika tunjangan-tunjangan tersebut UD. Bugit rasa belum bisa 

memenuhi maka ditiadakan. Akan tetapi, saat perusahaan telah berkembang 

maka dianjurkan untuk menerapkannya untuk kesejahteraan karyawan. 

c. Data presensi dibutuhkan untuk menghitung jumlah gaji yang akan diberikan 

pada karyawan. Dalam data presensi ada informasi keterlambatan karyawan yang 

digunakan untuk menghitung potongan gaji karyawan. Toleransi keterlambatan 

karyawan UD. Bugit selama 5 menit, jika lebih dari 5 menit setelah akumulasi 

selama 1 bulan maka akan dikenakan sangsi berupa potongan sebesar 10% dari 

jumlah gaji. 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

d. Tarif gaji yang diterapkan pada UD. Bugit sebesar Rp 6.500/jam, tidak menutup 

kemungkinan tarif gaji tersebut dapat bertambah dengan seiring berubahnya 

inflasi dan tetap menyesuaikan kemampuan bayar perusahaan. 

e. Perhitungan gaji dilakukan oleh pemilik UD. Bugit yaitu Endang Mulyati. Jika 

perusahaan telah berkembang maka kegiatan ini dapat dilakukan oleh bagian 

keuangan perusahaan. 

Gaji = (Tarif gaji × Total durasi kerja/bulan) - Potongan 

f. Gaji di berikan pada karyawan setiap tanggal 28 setiap bulannya dan juga 

karyawan diberi tanda terima bahwa gaji telah diterima. 

Sistem penggajian meliputi beberapa tahap pencatatan, berikut ini: 

1. Log Harian 

Log harian di catat secara manual dikarenakan UD. Bugit belum memiliki 

teknologi yang mendukung untuk pengambilan data kehadiran karyawan seperti 

alat absensi check clock ataupun alat absensi fingerprint. Pencatatan kehadiran di 

formulir log harian dilakukan selama 1 bulan, kemudian seluruh formulir log harian 

akan dijadikan arsip yang diperlukan untuk menentukan gaji karyawan. Pada tabel 

log harian terdapat identitas karyawan meliputi nama karyawan, bagian/divisi 

karyawan, dan juga periode log harian. Di bawah identitas karyawan terdapat juga 

kolom-kolom yang meliputi tanggal kehadiran, waktu kehadiran, waktu pulang, 

durasi kerja, durasi keterlambatan, durasi lembur, tanda tangan karyawan dan tanda 

tangan/paraf pemilik/supervisor sebagai tanda verifikasi waktu yang valid. Di akhir 

bagian bawah dari kolom-kolom log harian terdapat kolom yang terisi rumus untuk 

mengitung jumlah gaji yang akan diberikan kepada karyawan UD. Bugit pada akhir 

periode dapat dilihat pada Gambar 4.2.   
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Gambar 4.2 Desain Formulir Log Harian 

  

Nama Karyawan : _________________

Bagian/Divisi : _________________ Periode : _________s/d ________

Tanggal
Waktu 

hadir

Waktu 

pulang

Durasi 

kerja (jam)

Terlambat 

(menit)

Lembur 

(jam)

TTD 

Karyawan

TTD 

Supervisor

Jumlah Gaji Yang Diberikan  = (Tarif Gaji x Total Durasi Kerja) - Potongan

 =

Total Durasi Kerja

LOG HARIAN
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2. Daftar Rekap Gaji Karyawan 

Formulir daftar rekap gaji karyawan disimpan oleh pemilik sebagai arsip 

perusahaan sebagai riwayat pemberian gaji kepada karyawan selama bekerja yang 

dapat berguna untuk melihat jumlah keseluruhan gaji yang telah dibayarkan kepada 

karyawan.  

  DAFTAR REKAP GAJI KARYAWAN   

     Bulan ______________   

  Nama karyawan Total Gaji Tanggal terima gaji   

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  Total Seluruh Gaji      

       

    TTD   

       

       

       

    Nama Pemilik/Supervisor   

          

Gambar 4. 3 Desain Formulir Daftar Rekap Gaji Karyawan 
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3. Tanda terima gaji 

Setiap karyawan akan mendapatkan juga salinan tanda terima gaji sebagai 

tanda penerimaan gaji yang telah diterima oleh karyawan yang bersangkutan. 

 
Gambar 4.4 Desain Tanda Terima Gaji 

4.3.3 Perancangan Sistem Penghargaan 

Pada UD. Bugit ini sebagai wujud apresiasi kepada karyawan yang 

berprestasi dan untuk memotivasi karyawan serta mempertahankan loyalitas 

karyawan terhadap perusahaan, maka hal ini yaitu sistem penghargaan (reward) 

yang dapat diberikan kepada karyawan agar karyawan dapat lebih termotivasi dari 

adanya penghargaan tersebut karena merasa kinerja mereka lebih dihargai. 

Penghargaan dalam bentuk finansial biasa disebut bonus karena lebih banyak 

dimengerti oleh banyak orang. 

Pada bisnis kecil seperti UKM, khususnya UD. Bugit yang di mana alokasi 

jumlah produksi yang banyak kemudian alokasi waktu produksi yang lama serta 

mengutamakan hasil wader crispy yang berkualitas, kering tanpa minyak dan 

renyah. Sehingga jenis penghargaan yang digunakan pada UD. Bugit yaitu 

penghargaan berdasarkan prestasi.  
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Berikut susunan sistem penghargaan yang dapat diterapkan pada UD. 

Bugit: 

a. Penyeleksian karyawan berprestasi dilakukan untuk memilih karyawan yang 

layak diberi penghargaan. 

b. Penghargaan yang diberikan berupa bonus uang tunai dengan periode 1 tahun 

sekali, tepatnya pada bulan Desember. 

c. Jumlah bonus yang akan diberikan merupakan sebagian dari profit perusahaan 

per tahun yaitu 5%. 

d. Alokasi bonus dibagikan kepada 2 karyawan berprestasi yang telah terpilih. Di 

masa mendatang jika perusahaan berkembang, kemungkinan jumlah karyawan 

yang akan diberikan bonus meningkat. 

Cara mengetahui prestasi kinerja karyawan dan jumlah bonus yang akan 

diberikan dengan perhitungan sebagai berikut: 

1. Prestasi kinerja karyawan dapat diperoleh dari jumlah skor nilai penilaian kinerja 

karyawan yang telah dilakukan setiap bulannya, 

2. Kemudian skor nilai karyawan tersebut di sortir dari nilai tertinggi hingga 

terendah. Karyawan yang berprestasi merupakan 2 karyawan yang memiliki skor 

nilai tertinggi. 

3. Jumlah bonus = Profit/tahun × 5% 

Bonus karyawan 1= Jumlah bonus ×55% (nilai terbaik (1)) 

Bonus karyawan 2 = Jumlah bonus × 45% (nilai terbaik (2)) 
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4.3.4 Penerapan Sistem Penilaian Kinerja 

Pada tahap penerapan sistem penilaian kinerja ini, karyawan yang dinilai 

kinerjanya adalah seluruh karyawan di setiap bagian. Jumlah karyawan di bagian 

produksi ada 3 karyawan, bagian quality control ada 2 karyawan, bagian distribusi 

ada 2 karyawan, jadi keseluruhan sebanyak 7 karyawan yang kemudian pemilik 

menilai kinerja 7 karyawan tersebut. Penilaian dilakukan sebanyak 2 kali dalam 

satu bulan untuk mendapatkan hasil perbandingan dari penilaian pertama dengan 

penilaian kedua. Dari hasil perbandingan tersebut akan menjadi evaluasi dari 

kinerja karyawan. Akan tetapi, seharusnya penilaian kinerja diadakan dalam waktu 

1 bulan 1 kali menjadi 1 bulan 2 kali karena durasi kerja praktik yang hanya dibatasi 

1 bulan untuk mengetahui hasil manfaat atau solusi yang diberikan. Maka dari itu, 

untuk mengetahui hasilnya dilakukan penilaian sebanyak 2 kali dalam 1 bulan kerja 

praktik. Penilaian selanjutnya bisa dilakukan normal secara periodik 1 bulan 1 kali 

penilaian kinerja karyawan. 

Langkah penilaian kinerja karyawan yang dapat dilakukan, pertama adalah 

menyiapkan lembar penilaian kinerja karyawan sebanyak 7 lembar. Kemudian 

mengunjungi area bekerja karyawan, memberitahukan jika ada penilaian kinerja 

karyawan. Lalu melakukan penilaian kinerja karyawan. Langkah tersebut dapat 

dilakukan kembali secara berurutan untuk penilaian-penilaian selanjutnya.  

Penilaian kinerja yang telah dilakukan dengan langkah-langkah tersebut 

mendapatkan hasil yang terlampir dan menunjukkan salah satu hasil dari penilaian 

kinerja 1 orang karyawan sebagai berikut: 
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Gambar 4.5 Hasil Penilaian Kinerja Karyawan Periode Pertama 
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Gambar 4.6 Hasil Penilaian Kinerja Karyawan Periode Kedua 

4.3.5 Penerapan Sistem Penggajian 

Sistem penggajian yang diterapkan pada UD. Bugit dengan melakukan dua 

tahapan. Sebelum dua tahapan itu dilakukan, dapat diperhatikan terlebih dahulu 

rata-rata gaji karyawan UMKM di wilayah Surabaya dan hasil keuntungan 

bulanannya. Setelah itu tahapan pertama dapat dilakukan yaitu mengumpulkan log 

harian seluruh karyawan. Kemudian yang kedua yaitu perhitungan gaji dengan 

perhitungan yang telah dirumuskan. Dari kedua tahapan tersebut bisa langsung 

mengetahui jumlah gaji yang akan diberikan pada karyawan. Setelah di dapat hasil 
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perhitungan gaji, jumlah gaji dicatat di formulir daftar gaji seluruh karyawan 

sebagai arsip perusahaan. 

Berikut hasil salah satu karyawan dari penerapan sistem penggajian pada 

UD. Bugit: 

 
Gambar 4.7 Hasil Log Harian Perhitungan Gaji 

Periode penggajian pada UD. Bugit ditentukan tanggal 25 bulan ini sampai 

dengan tanggal 24 bulan berikutnya, sehingga jumlah gaji, uang lembur dan 

variabel lainnya akan mulai dihitung pada tanggal 24. Pembayaran gaji akan 
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diterima karyawan pada tanggal 28. Kemudian ketentuan untuk karyawan alfa dan 

izin adalah no work no pay yang berarti tidak bekerja maka tidak dibayar. Karyawan 

akan menerima tanda terima gaji saat menerima gaji, tanda terima tersebut sebagai 

bukti bahwa telah menerima gaji dengan jumlah dan tanggal yang tertulis. 

 
Gambar 4.8 Hasil Terapan Tanda Terima Gaji 

Sedangkan copy tanda terima (rangkap kedua) dijadikan arsip perusahaan 

untuk di data pada rekap gaji karyawan. 

 
Gambar 4.9 Hasil Terapan Daftar Rekap Gaji Karyawan 
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4.3.6 Penerapan Sistem Penghargaan (Reward) 

Sistem penghargaan yang diterapkan pada UD. Bugit ini sebagai cara 

untuk bisa memotivasi karyawan supaya lebih berprestasi dan untuk karyawan yang 

telah berprestasi sebagai apresiasi atas kinerja mereka yang sangat baik, serta wujud 

untuk bisa mempertahankan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Bentuk 

penghargaan yang diberikan oleh UD. Bugit kepada karyawannya yaitu bonus. 

Sayangnya dikarenakan kerja praktik ini dilakukan pada pertengahan 

tahun, maka tidak bisa memperoleh hasil yang telah diterapkan. Akan tetapi masih 

bisa menunjukkan hasil sistem penghargaan yang dapat diterapkan pada akhir tahun 

2019 nanti. 

Langkah pertama untuk menentukan bonus yang bisa diberikan kepada 

karyawan adalah mengumpulkan skor nilai karyawan yang sebelumnya telah 

dilakukan penilaian karyawan. Berikut data simulasi penerapan sistem penggajian: 

Tabel 4.2 Simulasi Rekap Hasil Penilaian Kinerja Karyawan Selama 1 Tahun 

UD. Bugit 

Rekap Hasil Penilaian Kinerja Karyawan 

Nama 

Karyawan 

Bulan Rata-

Rata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Indah Ayu 30 38 32 40 39 42 37 35 37 39 44 42 37,91667 

Solikah 21 32 30 33 36 28 27 35 32 33 37 38 31,83333 

Yanie Yulianti 33 34 31 38 36 37 39 34 33 37 39 39 35,83333 

Citra Kurnia 32 32 30 33 36 37 37 35 32 33 34 33 33,66667 

Lisa Rahmayanti 22 27 31 29 35 28 29 30 36 29 37 35 30,66667 

Dani Aryanto 31 30 34 34 32 35 36 33 31 34 35 36 33,41667 

Sukarto 30 37 35 38 39 37 41 44 31 34 33 40 36,58333 

 

Dari tabel di atas  telah menunjukkan hasil 2 karyawan berprestasi yang 

terpilih. Lalu kedua, perlunya informasi profit perusahaan dalam satu tahun. Berikut 

simulasi data keuntungan UD. Bugit: 
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Tabel 4.3 Simulasi Data Keuntungan Dalam 1 Tahun 

  

Kemudian dari data tersebut diolah dengan menghitung dengan rumus 

yang ada. Dapat dilihat di bawah ini merupakan simulasi perhitungan jumlah bonus 

yang dapat diberikan kepada karyawan UD. Bugit: 

Jumlah bonus =  Rp 91.800.000 × 5% 

 = Rp 4.590.000 

Bonus karyawan 1 = Rp 4.590.000 × 55% 

         = Rp 2.524.500 

Bonus karyawan 2 = Rp 4.590.000 × 45% 

         = Rp 2.065.500 

Setelah melalui tahap perhitungan menghasilkan jumlah bonus sebesar Rp 

4.590.000. Jumlah tersebut dibagikan kepada 2 karyawan berprestasi yang terpilih 

yaitu Indah Ayu dan Sukarto. Masing-masing mendapatkan bonus yang berbeda 

berdasarkan nilai terbaik (1) dan nilai terbaik (2). Sehingga Indah Ayu yang 

memiliki nilai terbaik (1) mendapatkan bonus sebesar Rp 2.524.500 yaitu 55% dari 

Bulan Jumlah Keuntungan

1 Rp7.000.000

2 Rp8.000.000

3 Rp6.500.000

4 Rp7.300.000

5 Rp6.900.000

6 Rp9.000.000

7 Rp6.000.000

8 Rp8.100.000

9 Rp7.400.000

10 Rp7.800.000

11 Rp8.600.000

12 Rp9.200.000

Total 1 

Tahun
Rp91.800.000

Data Keuntungan Dalam 1 Tahun

UD. Bugit
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jumlah bonus keseluruhan, kemudian Sukarto dengan nilai terbaik (2) mendapatkan 

bonus sebesar Rp 2.065.500 yaitu 45% dari jumlah bonus keseluruhan. 

Simulasi tersebut menganggap tanpa ada kenaikan tarif gaji dan juga 

perumpamaan jumlah profit yang fluktuatif. Pada penerapan yang nyata nantinya 

tarif gaji dapat berubah dan jumlah profit berubah atau bahkan bisa rugi karena ada 

faktor luar yang bisa mempengaruhinya.  

4.4 Pengukuran dan Evaluasi 

Seusai tahap penerapan yang telah dilakukan, maka tahap selanjutnya ialah 

tahap pengukuran serta evaluasi dari hasil perancangan sistem penilaian kinerja, 

sistem penggajian serta sistem penghargaan (reward) supaya mengetahui tingkat 

perubahan yang telah dilakukan.  

4.4.1 Pengukuran 

Berdasarkan hasil dari aktivitas yang dilakukan pada UD. Bugit guna 

merancang sistem penilaian kinerja, sistem penggajian serta sistem penghargaan 

(reward) pada UD. Bugit. Pengadaan penilaian kinerja dapat memberikan suatu 

evaluasi yang bisa dijadikan sebagai titik temu seharusnya meningkatkan hasil kerja 

pada saat masa mendatang. Perbedaan hasil penilaian kinerja pertama dan kedua 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.4 Perbandingan Hasil Penilaian Kinerja Karyawan 

UD. Bugit 

Hasil Penilaian Kinerja Karyawan 

Karyawan Yang Dinilai Penilaian Pertama  Penilaian Kedua 

Indah Ayu 30 46 

Solikah 21 33 

Yanie Yulianti 33 47 
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Citra Kurnia 32 46 

Lisa Rahmayanti 22 36 

Dani Aryanto 31 41 

Sukarto 30 41 

  

Seluruh Karyawan 199 290 

Rata-Rata 28,4286 41,4286 

 

Sekarang UD. Bugit dapat melihat peningkatan maupun penurunan pada 

kinerja karyawan dengan adanya penerapan penilaian kinerja karyawan. Sehingga 

pada saat masa mendatang UD. Bugit bisa menentukan kebutuhan pelatihan untuk 

meningkatkan kinerja karyawan lebih baik lagi agar bisa mendapatkan hasil yang 

optimum. Selanjutnya sistem penggajian berhasil diterapkan pada UD. Bugit yang 

dapat dilihat di bab sebelumnya. Sistem penggajian tersebut dapat melihat jumlah 

gaji yang akan diberikan pada karyawan setiap bulannya, rekapan daftar gaji yang 

telah dibayarkan setiap bulan atau periodenya dan juga bisa digunakan untuk 

membandingkannya jumlah gaji dengan UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten). 

Kemudian saran yang diberikan ialah sistem penghargaan (reward) yang mungkin 

merupakan hal baru bagi pebisnis berskala kecil, khususnya pada UD. Bugit. Pada 

UD. Bugit sebelumnya belum memiliki sistem penghargaan. Sehingga sistem ini 

benar-benar menjadi tambahan nilai bagi UD. Bugit dan bagi karyawan dapat 

menjadi suatu rasa yang melegakan karena mereka bisa merasa lebih dihargai dari 

kinerjanya. Penerapan sistem penghargaan dapat memperoleh data rekap jumlah 

bonus yang akan diberikan dan juga data penerima bonus yang diterima oleh 

karyawan berprestasi. 
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4.4.2 Evaluasi 

Berdasarkan hasil pengukuran di atas dapat dilihat bahwa perancangan 

sistem penilaian kinerja, sistem penggajian serta sistem penghargaan (reward) 

menjadi hal yang baru bagi UD.Bugit, sehingga diharapkan menunjukkan hasil 

yang berpengaruh terhadap peningkatan kinerja karyawan. Sebelum dilaksanakan 

Kerja Praktik ini yaitu sistem penilaian kinerja, sistem penggajian serta sistem 

penghargaan (reward) yang belum terlaksana sama sekali pada UD.Bugit. Kinerja 

karyawan yang sebelumnya tidak dapat diketahui telah optimum atau belum 

optimum, sekarang dapat mengetahui kinerja karyawan yang optimum atau belum 

optimum dengan penilaian kinerja yang dilakukan. Kemudian sistem penggajian 

yang telah terlaksana sekarang, bisa menunjukkan hasil perhitungan jumlah gaji 

yang akan diberikan kepada karyawan dan sistem penghargaan (reward) yang bisa 

menentukan jumlah bonus yang akan bisa diberikan kepada karyawan berprestasi. 

Sehingga hasil dari Kerja Praktik ini dengan adanya sistem penilaian kinerja, sistem 

penggajian serta sistem penghargaan (reward) yang telah terlaksana di UD. Bugit. 

Hal ini merupakan tambahan nilai (value added) bagi UD.Bugit dan sistem-sistem 

yang telah tercapai pada saat dilaksanakan Kerja Praktik ini.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari kerja praktik yang telah dilaksanakan di UD. Bugit dengan topik 

pembahasan sistem penilaian kinerja, sistem penggajian serta sistem penghargaan 

dapat disimpulkan bahwa: 

a. Berdasarkan hasil penerapan sistem penilaian kinerja, penilaian kinerja pertama 

dan penilaian kinerja kedua dapat menunjukkan perbandingan hasil kinerja 

karyawan yang terlihat signifikan. 

b. Sistem penggajian yang bisa menunjukkan hasil di mana penentuan penggajian 

yang rapi dan terorganisir dengan langkah-langkah sistem yang baik. 

c. Sistem penghargaan yang akan diterapkan pada akhir tahun 2019 dapat 

disimulasikan dengan baik, sehingga untuk memberikan penghargaan 

selanjutnya bisa terlaksana sebaik mungkin. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, saran yang bisa diberikan terhadap 

UD. Bugit yaitu sistem-sistem tersebut harap digunakan / diterapkan semaksimal 

mungkin karena dapat membantu UD. Bugit lebih terorganisir dan menjadikan 

perusahaan yang lebih berkembang sehingga dapat lebih bersaing dengan 

perusahaan-perusahaan lain. Kemudian saran bagi peneliti selanjutnya ialah 

diharapkan adanya sistem informasi penilaian kinerja karyawan, sistem informasi 

penggajian dan sistem informasi penghargaan (reward) pada UD. Bugit.  
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