
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tersedianya tenaga kerja yang baik dan trampil sangat mendukung 

pencapaian tujuan perusahaan, oleh karenanya untuk mendapatkan sumber daya 

yang berkwalitas perlu manajemen penggajian dikelola secara baik. Penggajian 

atau imbalan jasa bagi perusahaan merupakan bagian beban biaya yang besar 

sedang bagi karyawan merupakan sumber penghasilan untuk menutup kebutuhan 

pribadi dan keluarganya. Tentunya jumlah atau nilai gaji akan ditentukan dengan 

mempertimbangkan kemampuan keuangan perusahaan serta kebutuhan pisik dari 

latar belakang karyawan. 

Pemberian kompensasi yang relatif rendah dapat menimbulkan rasa ketidak 

puasan, pada gilirannya akan menurunkan motivasi, sedang sebaliknya pemberian 

yang tidak tepat dapat juga menurunkan motivasi, karena karyawan akan 

mempunyai persepsi tanpa bekerja keras sudah memperoleh gaji yang cukup. 

Fenomena ini banyak dialami oleh pemberi kerja , pemberian gaji yang tidak 

memperhatikan beban kerja menyebabkan terjadinya banyak kemangkiran 

terutama pada jenjang karyawan paling bawah . Penyebabnya dapat dimungkinkan 

oleh faktor rendahnya tingkat latar belakang pendidikan dan kurangnya motivasi 

kerja. Hal ini menimbulkan paradok bagi perusahaan. 

Peranan manajemen kompensasi yang ideal diperlukan untuk 

mempertemukan kepentingan pihak pemberi kerja dengan karyawan melalui 

hubungan kerja yang harmonis dapat mendukung terhadap pencapaian tujuan 

perusahaan. 
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Pada dasarnya perusahaan dihadapkan kepada permasalahan yang 

menyangkut beberapa kepentingan yaitu Pertama, kepentingan ditinjau dari sudut 

perusahaan. Pemberian kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan 

merupakan salah satu unsur biaya perusahaan yang cukup tinggi, 

kecenderungannya perusahaan melakukan penekanan unsur biaya tenaga kerja 

tersebut. Kedua, kompensasi yang diterima oleh karyawan merupakan sumber 

pendapatan guna menopang kebutuhan biaya hidup karyawan berikut keluarganya . 

Sebagaian dari kompensasi yang diterima karyawan berupa gaji mempunyai arti 

secara pisik yakni sebagai alat pemuas kebutuhan pisiknya dan mempunyai nilai 

pisikologis yakni alat pembeda penghargaan perusahaan terhadap dirinya. Hal ini 

dipersepsikan sebagai status dan martabat karyawan terhadap karyawan lainnya 

yang setingkat. 

Oleh karenanya pemberian kompensasi yang baik diperlukan untuk 

menampung kepentingan pihak pemberi kerja dan pencari kerja serta menciptaan 

kondisi kerja yang dapat mendukung peningkatan motivasi . 

Perusahaan PT. AJI bergerak di sektor industri sepatu kulit dengan target 

pasar untuk melayani keperluan ekspor ke manca negara seperti Australia, Selandia 

Baru, Eropah Timur, Hongkong dan Singapura. Jumlah karyawannya saat ini 460 

orang, sebagian besar yakni 360 orang berada di departemen produksi sedang 100 

orang berada di departemen-departemen lainnya. Menurut manajemen P i .  AJI 

alokasi biaya tenaga kerja yang dikeluarkan perusahaan untuk biaya tenaga kerja 

langsung di departemen produksi sebesar 11,O % dari harga pokok produksi, 

sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung di departemen lainnya sebesar 44 % 
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dari biaya produsi tidak langsung. Total biaya tenaga kerja tersebut sebesar 13,8 % 

dari harga pokok penjualannya . 

Mernperhatikan kondisi tersebut diatas fungsi karyawan dalarn perusahaan 

cukup dorninan karena konstribusi biaya tenaga kerja terhadap pembentukan harga 

pokok penjualanya cukup tinggi, dengan dernikian penanganan kebijakan dalarn 

manajernen Surnber Daya Manusia di PT. AJI rnerupakan rnasalah strategis, dan 

oleh karenanya diperlukan penanganan yang aspiratif. Salah satu aspeknya adalah 

pelaksanaan pemberian kompensasi untuk karyawannya. 

B. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang kondisi yang terdapat dalarn perusahaan tersebut 

diatas, rnasalah yang dihadapi perusahaan didalarn penerapan sistern penggajian 

dapat dirurnuskan sebagai berikut : 

1. Apakah sistern penggajian yang dilaksanakan saat ini telah 

rnempertirnbangkan penerapan prinsip keadilan secara internal dan ekternal ? 

2. Apakah faktor-faktor yang rnernpengaruhi penyusunan sistern penggajian 

karyawan ? 

3. Bagairnana persepsi karyawan terhadap gaji yang diterirna selarna ini ? 

C. Tujuan 

Berdasarkan pada perurnusan rnasalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Melakukan kajian terhadap penerapan sistern penggajian sebagai balas jasa 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan sampai saat ini apakah telah 

berdasarkan keadilan internal dan ekternal. 
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2. Untuk rnengetahui faktor-faktor yang mernpengaruhi sistem penggajian yang 

diterapkan oleh perusahaan. 

3. Melakukan analisis terhadap kepuasan karyawan terhadap sistem penggajian 

yang diterapkan 

D. Ruang Lingkup 

ldentifikasi dan kajian penelitian sistern penggajian dibatasi pada : 

1. Sistern penggajian yang telah dilakukan perusahaan. 

2. Karyawan perusahaan dengan jabatan dibawah manager terutama dalarn 

departernen produksi dari perusahaan PT. AJI. 

Pertimbangan batasan tersebut didasarkan pada : penggajian yang tepat 

dapat berfungsi sebagai salah satu sarana untuk rneningkatkan motivasi karyawan, 

dan departernen produksi rnempunyai konstribusi yang tinggi terhadap beban 

biaya operasional karena mernpunyai jurnlah karyawan yang lebih banyak dari 

departemen lainnya 

E. Manfaat Geladikarya 

Geladikarya yang dilakukan ini diharapkan dapat berrnanfaat bagi para pihak 

yang terkait seperti : 

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan garnbaran 

tentang kebijakan yang telah diarnbil khususnya dalarn pernberian gaji kepada 

karyawannya. Diharapkan dapat berguna bagi perusahaan dalam 

rnempertirnbangkan upaya menciptakan kondisi sistern penggajian yang dapat 
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5 _ .. . rnernuaskan bagi karyawan dengan rnernperhatikan prinsip-prinsip keadilan -'...'::= . *., .. __ .." . . .. --. - 
internal dan eksternal, serta disesuikan dengan kernarnpuan perusahaan. ..... - .  

2. Bagi peneliti sebagai wahana latihan dan rnernperluas cakrawala wawasan 

untuk rnengenali perrnasalahan nyata dan harnbatan yang dialarni dunia usaha 

dikaitkan dengan bahasan teori dibidang rnanajernen Surnber Daya Manusia 

terutarna sistern penggajian. 
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