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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PT.SAMI SURYA INDAH 

 

4.1. Profil Berdirinya PT.Sami Surya Indah 

Perusahaan perseoran ini terletak di Kabupaten Sukoharjo. Perusahaan 

dengan nama PT.Sami Ssurya Indah bergerak dibidang manufaktur yaitu 

perusahaan produksi yang membuat plastik. Perusahaan ini berdiri pada tahun 

1991. Perusahaan ini mempunyai banyak karyawan sehingga setiap 

departemen harus dikendalikan oleh beberapa manager. 

PT.Sami Surya Indah ini mengembangkan bisnisnya dengan cara 

membuat bahan plastik menjadi kantong keresek. Terkait dengan 

customernya, Perusahaan ini mempunyai  banyak pelanggan, seperti 

PT.Petrokimia, PT.Pupuk Sriwijaya, dan perusahaan Internasinal lainya. 

 

4.2. Alur Sistem Penentuan Insentif PT.Sami Surya Indah 

Proses penentuan calon penerima dana insentif yang ada di PT.Sami 

Surya Indah meliputi beberapa tahapan. Dimana setiap tahap mempunyai 

peranan yang berbeda-beda. Dalam proses penentuan tahap pertama adalah 

admin melakukan rekap data karyawan, data kriteria dan data nilai dari setiap 

karyawan. Kemudian admin melaporkan hasil pengolahan data tersebut 

kepada pihak manajer. Setelah hasil pelaporan manager mengadakan rapat 

penetapan hasil seleksi yang dihasilkan oleh pengelolaan data admin. 

Kemudian langkah berikutnya melakukan penyampaian hasil seleksi kepada 
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karyawan.  Adapun tampilan alur sistem penentuan calon penerima insetif 

pada PT.Sami Surya Indah adalah sebagai berikut. 

 

Dokumen Karyawan, 

Nilai dan Kriteria
Admin melakukan 

rekap data

Data dilaporkan ke 

manager
Mengadakan rapat 

penentuan hasil seleksi

Manyampaikan hasil 

keputusan kepada karyawan Karyawan melihat hasil 

seleksi penerima insentif

 

Gambar 4.1 Alur Sistem Penentuan Calon Penerima Insentif 

Dalam aturan penentuan penerima insentif bagi karyawan. Perusahaan 

mempunyai aturan-aturan yang sudah ada. Dimana dalam proses penentuan 

Perusahaan menggunakan beberapa kriteria sebagai acuan dalam proses 

perhitungan. Kriteria yang digunakan dalam menentukan calon penerima insentif 

adalah nilai kehadiran dari karyawan, nilai kedisiplinan, nilai sikap dan nilai 

loyalitas dari karyawan. Dengan menggunakan 4 kriteria tersebut nantinya akan 

menghasilkan nilai akhir dari pada setiap karyawan. Sehingga dengan 

menggunakan nilai akhir tersebut perusahaan akan mengambil keputusan dalam 

menentukan calon Penerima insentif. 
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4.3. Analisa Penerimaan Insentif di PT.Sami Surya Indah 

a. Analisa Alternatif 

Dalam tahap ini adalah suatu kegiatan untuk melakukan analisa 

terhadap alternatif atau calon penerima insentif. Dalam hal ini Penulis 

menggali data dari pihak perusahaan. Adapun calon alternatif dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.1 Analisa Alternatif 

No Nama Alternatif Keterangan 

1 Ayu Triwahyuni Humas 

2 Beni Riswanto Humas 

3 Dion Kusnadi Marketing 

4 Eka Ayu Rismawati HRD 

5 Junaidi Iswanto TU 

 

b. Analisa Kriteria 

Dalam tahap ini adalah suatu kegiatan untuk melakukan analisa 

terhadap kriteria dalam menentukan calon penerima insentif. Dalam hal 

ini Penulis menggali data dari pihak perusahaan. Adapun kriteria dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.2 Analisa Kriteria 

No Kriteria Min/Max Type Batas Interval Max 

1 Nilai Kehadiran Max 2 3 

2 Nilai Kedisiplinan Max 2 3 

3 Nilai Sikap Max 2 3 

4 Nilai Loyalitas Max 2 3 
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Keterangan Kriteria : 

a. Kriteria Kehadiran merupakan suatu kriteria yang didapatkan dari 

data Perusahaan. Dimana nilai kehadiran diperoleh dari hasil 

penilaian tingkat kehadiran dari setiap karyawan. Nilai tersebut 

berdasarkan hasil dari penilaian pihak Perusahaan. 

Perhitungan Variabel penilaian kriteria kehadiran pada Perusahaan 

adalah sebagai berikut. 

Σ.N.A.H   = ( Σ.masuk / Σ.tot.masuk) x 100 

Σ.N.A.H   : Nilai Akhir Variabel Kehadiran.  

Σ.masuk   : Jumlah masuk karyawan per periode bulan. 

Σ.tot.masuk : Total jumlah hari aktif bekerja. 

 

b. Kriteria Kedisiplinan merupakan suatu kriteria yang didapatkan dari 

data Perusahaan. Dimana nilai kedisiplinan diperoleh dari hasil 

penilaian tingkat kedisiplinan dari setiap karyawan. Nilai tersebut 

berdasarkan hasil dari penilaian pihak Perusahaan. 

Tabel 4.3 Poin Pengurangan Kriteria Kedisiplinan 

No Variabel Poin Pelanggaran 

1 Terlambat 5 

2 Tidak Masuk Tanpa Keterangan 10 

3 Pulang Lebih awal tanpa ijin 15 

4 Merokok di Area kerja 20 

5 Melakukan perbuatan krimimal berat 100 

 

Berdasarkan tabel tersebut maka Perhitungan Variabel penilaian 

kriteria kedisiplinan karyawan yang berlaku pada Perusahaan adalah 

sebagai berikut. 
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Σ.N.A.D = 100 - Σ.tot.ppd 

Σ.N.A.D  : Nilai Akhir Variabel kedisiplinan  

Σ.tot.ppd :Total nilai pengurangan poin kedisiplinan per bulan. 

 

c. Kriteria Sikap adalah suatu kriteria yang didapatkan dari data 

Perusahaan. Dimana nilai sikap tersebut diperoleh dari hasil penilaian 

tingkat sikap atau tingkah laku dari setiap karyawan. Nilai tersebut 

berdasarkan hasil dari penilaian pihak Perusahaan. 

Tabel 4.4 Poin Pengurangan Kriteria Sikap 

No Variabel Poin Pelanggaran 

1 Tidak sesuai target 5 

2 Berbuat onar di area kerja 10 

3 Berkata kotor di area kerja 15 

 

Berdasarkan tabel tersebut maka Perhitungan Variabel penilaian 

kriteria sikap karyawan yang berlaku pada Perusahaan adalah sebagai 

berikut. 

Σ.N.A.S = 100 - Σ.tot.pps 

Σ.N.A.S  : Nilai Akhir Variabel Sikap 

Σ.tot.pps : Total nilai pengurangan poin sikap per bulan. 

 

d. Kriteria Loyalitasi merupakan suatu kriteria yang didapatkan dari data 

Perusahaan. Dimana nilai loyalitas diperoleh dari hasil penilaian 

tingkat loyalitas dari setiap karyawan kepada Perusahaan. Nilai 

tersebut berdasarkan hasil dari penilaian pihak Perusahaan. 
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Tabel 4.5 Poin Pengurangan Kriteria Loyalitas 

No Variabel Poin Pelanggaran 

1 Tidak sopan terhadap atasan 20 

2 Tidak menjalakan perintah atasan 30 

3 Tidak menjaga nama baik perusahaan 100 

 

Berdasarkan tabel tersebut maka Perhitungan Variabel penilaian 

kriteria loyalitas karyawan yang berlaku pada Perusahaan adalah 

sebagai berikut. 

Σ.N.A.L = 100 - Σ.tot.ppl 

Σ.N.A.L  : Nilai Akhir Variabel Loyalitas 

Σ.tot.ppl : Total nilai pengurangan poin loyalitas per bulan. 

 

Dalam tahap analisa kriteria ini Penulis akan menjelaskan rincian tabel 

Analisa Kriteria diatas. Dalam tabel tersebut terdapat 4 kriteria yang 

dijadikan acuan dalam menentukan penentuan calon penerima insenstif. 

Pada kolom berikutnya terdapat kolom min/max, kolom tersebut 

menjelaskan nilai yang diambil dari setiap kriteria apakah nilai maksimal 

atau nilai minimal. Pada tabel tersrbut terdapat kolom type, dimana 

kolom type tersebut menjelaskan tentang type Promethee yang digunakan 

dalam proses perhitungan metode Promethee. Dalam type tersebut 

Penulis menggunakan type ke-2 yaitu type Quasi. Pada kolom berikutnya 

Penulis menjelaskan batas interval atau batas perhitungan dalam yang 

diatur dalam type ke-2 (Quasi). 
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c. Input Nilai 

Dalam tahap ini adalah suatu kegiatan untuk melakukan analisa 

nilai dari setiap alternatif pada kriteria yang dimiliki. Dalam hal ini 

Penulis menggali data dari pihak perusahaan. Adapun data nilai dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini. 

1. Klasifikasi 

Tabel 4.6 Klasifikasi Nilai Alternatif 

No Nama Alternatif 
Nilai 

Kedisiplinan 

Nilai 

Kehadiran 

Nilai 

Loyalitas 

Nilai 

Sikap 

1 Ayu Triwahyuni 75 86 80 79 

2 Beni Riswanto 90 78 75 80 

3 Dion Kusnadi 94 82 79 82 

4 Eka Ayu Rismawati 85 88 83 83 

5 Junaidi Iswanto 80 79 78 72 

 

Tabel klasifikasi alternatif diatas menjelaskan tentang nama – nama calon  

atau alternatif calon penerima insentif dengan nilai yang melekat pada 

setiap calon karyawan yang nantinya akan mendapatkan insentif. Nilai pada 

setiap karyawan didapatkan dari hasil pengumpulan data pada setiap 

komponen atau kriteria dalam proses penentuan calon penerima dana 

insentif. Setelah memasukan nilai dengan menggunakan melakukan 

klasifikasi, langkah selanjutnya Penulis akan melakukan proses analisa nilai 

pada setiap kriteria menggunakan metode promethee.  
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2. Preferensi 

Type 2 (quasi) 

 

Keterangan : 

X  = Alternatif 

P(x) = Nilai Preferensi X 

M  = Batas interval 

C  = Kriteria 

 

a) Nilai Prefensi (Ayu Triwahyuni dan Beni Riswanto) 

- Untuk Kriteria Nilai Kedisiplinan 

.P(X)   =  C1 (A1) – C1(A2)  

  = 75 – 90 

  = -15  

Berdasarkan kaidah maksimasi di peroleh : (A1,A2) = 0  

Keterangan : 

- C1  : Kriteria ke-1 (Kedispilinan) 

- A1 : Karyawan Ke-1 ( Ayu tri Wahyuni) 

- A2 : Karyawan Ke-2 ( Beni Riswanto) 

- Hasil 0, Karena hasil P(X) = -15, Apabila hasil P(X) kurang dari 

interval 3 maka hasilnya 0. Apabila lebih dari interval 3 maka 

hasilnya 1. 
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.P(X)   =  C1 (A2) – C1(A1) 

  = 90 – 75 

  = 15  

Berdasarkan kaidah maksimasi di peroleh : (A2,A1) = 1 

 

- Untuk Kriteria Nilai Kehadiran 

.P(X)   =  C1 (A1) – C1(A2) 

  = 86 – 78 

  = 8 

Berdasarkan kaidah maksimasi di peroleh : (A1,A2) = 1 

.P(X)   =  C1 (A2) – C1(A1) 

  = 78 – 86 

  = -8 

Berdasarkan kaidah maksimasi di peroleh : (A2,A1) = 0 

 

- Untuk Kriteria Nilai Loyalitas 

.P(X)   =  C1 (A1) – C1(A2) 

  = 80 – 75 

  = 5 

Berdasarkan kaidah maksimasi di peroleh : (A1,A2) = 1 

 

.P(X)   =  C1 (A2) – C1(A1) 

  = 75 - 80 

  = -5 
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Berdasarkan kaidah maksimasi di peroleh : (A2,A1) = 0 

 

- Untuk Kriteria Nilai Loyalitas 

.P(X)   =  C1 (A1) – C1(A2) 

  = 79 – 80 

  = -1 

Berdasarkan kaidah maksimasi di peroleh : (A1,A2) = 0 

.P(X)   =  C1 (A2) – C1(A1) 

  = 80 - 79 

  = 1 

Berdasarkan kaidah maksimasi di peroleh : (A2,A1) = 0 

 

3. Index Preferensi 

Dengan menggunakan langkah yang sama pada peniliaan prefensi 

maka akan di dapatkan data sebagai berikut : 

Index Preferensi (Pi) A1,A2 =  Σ(PX) / ΣC 

     = ( 0 + 1 + 1 + 0 ) / 4 

     = 0,50 

 

Index Preferensi (Pi) A2,A1 =  Σ(PX) / ΣC 

     = ( 1 + 0 + 0 + 0 ) / 4 

     = 0,25 

Dengan menggunakan langkah yang sama dengan data set yang telah 

ditentukan maka ringkas perhitungan akan didapatkan tabel seperti 

dibawah ini. 
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Tabel 4.7 Matrik Perhitungan Pi 

Alternatif A1 A2 A3 A4 A5 

A1 - 0,5 0,5 0 0,75 

A2 0,25 - 0 0,25 0,5 

A3 0,25 0,75 - 0,25 1 

A4 0,5 0,5 0,5 - 1 

A5 0,25 0 0 0 - 

 

4. Leaving Flow 

 

Dimana : 

 

Sehingga : 

Φ
+ 

( A1)
 

= (1/(5-1)) (0,5 + 0,5 + 0 + 0,75) 

  = 0,438  

Φ
+ 

( A2)
 

= (1/(5-1)) (0,25 + 0 + 0,25 + 1) 

  = 0,25  

Φ
+ 

( A3)
 

= (1/(5-1)) (0,25 + 0,75 + 0,25 + 1) 

  = 0,563  

Φ
+ 

( A4)
 

= (1/(5-1)) (0,5 + 0,5 + 0,5 + 1) 

  = 0,625  
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Φ
+ 

( A5)
 

= (1/(5-1)) (0,25 + 0+ 0 + 0) 

  = 0,063 
  

 

5. Entering Flow 

 

Dimana : 

 

Sehingga : 

Φ
-
( A1)

 
= (1/(5-1)) (0,25 + 0,25 + 5+ 0,25) 

  = 0,313  

Φ
- 

( A2)
 

= (1/(5-1)) (0,5 + 0,75 + 0,5 + 0) 

  = 0,438  

Φ
- 

( A3)
 

= (1/(5-1)) (0,5 + 0  + 0,5 + 0) 

  = 0,25  

Φ
- 

( A4)
 

= (1/(5-1)) (0 + 0,25 + 0,25 + 0) 

  = 0,125  

Φ
- 

( A5)
 

= (1/(4-1)) (0,75 + 5+ 1 + 1) 

  = 0,81 

6. Net Flow 
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Perhitungan  promethee II  yaitu mencari nilai  net flow  atau nilai 

keseluruhan. Nilai  net flow  didapat dari pengurangan  nilai  leaving 

flow dengan nilai entering flow.  Untuk  mendapatkan  nilai  net flow  

dapat menggunakan  persamaan  sebagai berikut. 

 

Dimana : 

 

Sehingga : 

Φ (A1 / Ayu Tri Wahyuni )  = 0,438 – 0,313 = 0,125 

Φ (A2 / Beni Riswanto )   = 0,25 – 0,438 = - 0,188 

Φ (A3 / Dion Kusnaidi )   = 0,563 – 0,25 = 0,313 

Φ (A4 / Eka Ayu Rismawati )  = 0,625 – 0,125 = 0,5 

Φ (A5 / Junaidi Riswanto )  = 0,063– 0,813 = -0,75 

 

d. Hasil 

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode Promethee diatas. 

Penulis dapat menarik kesimpulan. Bahwa karyawan yang layak 

mendapatkan dana insentif dari hasil perhitungan tersebut adalah Eka 

Ayu Rismawati dengan bobot net flow yang paling besar. Dimana bobot 

dari Eka Ayu Rismawati adalah 0,5. 

 


