
BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu kunci utama perusahaan (organisasi) untuk sukses adalah 

keberhasilannya dalam mengelola sumber daya manusia, karena 

peranannya sebagai pemegang kendali dan keputusan dalam pencapaian 

tujuan perusahaan. Oleh karena itu, dalam suatu perusahaan terdapat 

dua kepentingan yaitu kepentingan pegawai dan kepentingan perusahaan. 

Sistem penggajian akan menjembatani dua kepentingan tersebut. 

Pegawai berkepentingan terhadap gaji yang diterima, sedangkan 

perusahaan berkepentingan terhadap prestasi kerja pegawai. 

Pada umumnya, pegawai menerima gaji sebagai sumber penghasilan 

untuk mempertahankan hidupnya dan sedikit untuk rekreasi serta hiburan. 

Gaji merupakan sarana motivasi yang kuat, dalam arti sangat berpengaruh 

terhadap usaha kerja seseorang. Tetapi bagi sebagian orang, gaji 

bukanlah soal mempertahankan hidup melainkan soal keadilan. Hal ini 

menimbulkan permasalahan yaitu: (1) Apakah mereka digaji seperti di 

perusahaan lain yang dinilai setarap dan dengan bobot pekerjaan yang 

sama dan (2) Apakah gaji yang mereka terima sesuai dengan harapan dan 

standarlgaya hidup. 

Dalam prinsip keadilan, ada dua jenis yang harus dipenuhi dalam 

penetapan sistem penggajian yaitu : (1) Keadilan intern yang hanya dapat 
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dicapai jika besarnya gaji didasarkan atas bobot pekerjaan, bukan atas 

dasar nilai pribadi. Bobot pekerjaan itu diperoleh dari hasil evaluasi 

pekerjaan. (2) Keadilan ekstern yang hanya dapat dicapai jika gaji yang 

dibayarkan perusahaan bisa bersaing dengan gaji perusahaan lain yang 

setarap. Salah satu cara untuk mengetahui daya saing tersebut adalah 

melakukan survai gaji secara formal. Hal itu dapat ditempuh dari 

Depnaker, perusahaan sejenis, Pemda setempat. 

PT. Surya Sindoro Sumbing Wood Industry (PT. SSSWI) adalah 

perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang industri kayu 

olahan. Perusahaan didirikan pada tanggal 15 Mei 1989 di Jakarta, 

berdasarkan akta Notaris Sinta Susikto Sarjana Hukum, No.98 dan telah 

disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat 

keputusan No. C2-11520-HT.01.01.Th. 1989, tanggal 21 Desember 1989. 

Lokasi pabrik di Desa Sapuran, Wonosobo. 

PT. SSSWI dalam melakukan kegiatan operasionalnya banyak 

menggunakan tenaga manusia, terutama untuk unit produksi. Jumlah 

pegawai per 31 Desember 1996 adalah sebanyak 953 orang, dimana 863 

orang atau 90,56 % dari jumlah pegawai tersebut bekerja di Unit produksi 

dan sisanya di unit non produksi 90 orang atau 9,44 %. 

Total biaya yang dikeluarkan untuk membayar upahlgaji pegawai 

selama tahun 1996 (posisi per September 1996) sebesar Rp. 2.653.888 

ribu atau per bulan rata-rata Rp. 294.876 ribu. Jumlah upah tersebut 
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93,53 % dibayarkan untuk pegawai di bagian produksi dan pengolahan 

dan pengadaan bahan baku, sedangkan sisanya untuk bagian penunjang 

(Umum & adminitrasi dan pemasaran). Dibandingkan dengan harga pokok 

penjualan yang mencapai Rp. 23.156 juta, maka pengeluaran untuk 

pembayaran gaji tersebut mencapai 11,46 %. Total asset dan penjualan 

tahun 1996, masing-masing mencapai Rp. 26.152 juta dan Rp. 31.213 

juta. 

Dari uraian diatas, terlihat bahwa PT. SSSWl tergolong perusahaan 

besar dan peran pegawai dalam kegialan operasional sangat menonjol 

baik dari segi jumlah maupun kontribusi biaya . Oleh karena itu, bagi 

manajemen .perusahaan dalam upaya pengembangan sumberdaya 

manusia, masalah pengelolaan sumberdaya manusia menjadi strategis. 

Salah satu faktor utama yang perlu mendapat prioritas dalam 

penanganannya adalah pelaksanaan sistern penggajian yang ada dalam 

perusahaan. 

Berdasarkan hasil studi yang diterbitkan Journal of Applied Psychology 

edisi Pebruari 1997 yang dilakukan oleh kandidat doktor Charlie. 0. Trevor 

dan peneliti John Boudreau dari Universitas Cornell, bersama Barry 

Gerhart dari Universitas Vanderbilt, diungkapkan bahwa kunci utama untuk 

membetahkan karyawan berkinerja tinggi dalam sebuah perusahaan 

ternyata sederhana saja " bayarlah mereka dengan gaji yang 

selayak-layaknya ". Gaji yang tidak membuat mereka rendah diri terhadap 
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teman sejawat di perusahaan lain yang tidak lebih baik dari perusahaan 

tempat ia bekerja tapi digaji lebih tinggi. Akhirnya disimpulkan bahwa 

Bintang-bintang pada masa datang sebuah perusahaan mungkin diantara 

mereka yang berkinerja tinggi, tapi kebertahanan mereka bergantung 

pada bagaimana perusahaan menggaji mereka berdasarkan prestasi 

{Harian Kompas Sabtu, 22 Pebruari 1997). 

Menurut penjelasan manajer personalia perusahaan, bahwa selama ini 

upah atau gaji yang diberikan telah memenuhi standard Upah Minimum 

Regional (UMR) yang ditetapkan pemerintah untuk periode 1996 yaitu Rp. 

3.400 per bulan. lmbalan atau fasilitas lain yang diberikan antara lain 

berupa : uang premi hadir ; uang makan; pakaian seragam; tunjangan hari 

raya; upah lembur; jamsostek. Namun demikian, diakui oleh pihak 

manajemen bahwa masih ada beberapa golongan yang sistem pembayar- 

annya masih atas dasar rata-rata seperti untuk golongan ketua kelompok 

atau kepala bagian, padahal fungsi dan tanggung jawabnya berbeda. 

Dengan demikian, perlu dianalisis apakah penerapan sistem 

penggajian oleh perusahaan terhadap pegawai sudah memenuhi 

prinsip-prinsip keadilan baik eksternal yaitu sudah disesuaikan dengan 

biaya hidup dan harga tenaga kerja di pasar, maupun internal yaitu sudah 

disesuaikan dengan bobot pekerjaan. Hasil analisis ini akan menjadi 

masukan kepada manajemen PT. SSSWl dalam upaya pengembangan 

sumberdaya manusia melalui sistem penggajian yang dapat menjadi : 
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- daya tarik bagi pegawai yang berkualitas. 

- motivator pegawai untuk berprestasi. 

- landasan untuk rnenciptakan loyalitas pegawai. 

B. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, rnaka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam geladikarya, yaitu : 

a. Bagaimana tanggapan pegawai terhadap gaji dan balas jasa lainnya 

yang diberikan oleh perusahaan. 

b. Apakah penggajian yang diterapkan adil secara internal dan eksternal? 

c. Sistem penggajian seperti apa yang dapat menjadi : 

- Daya tarik.bagi pegawai yang berkualitas. 

- Motivator pegawai untuk berprestasi. 

- Landasan untuk menciptakan loyalitas pegawai. 

C. Tujuan Penelitian 

Bertolak dari perurnusan perrnasalahan tersebut diatas, maka 

geladikarya ini dilakukan dengan tujuan : 

a. Mengevaluasi pelaksanaan sistem penggajian yang ada 

b. Memberi rekomendasi kepada perusahaan tentang sistem penggajian 

tersebut. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari geladikarya ini diharapkan akan memberi manfaat bagi 

pihak-pihak yang terkait, yaitu : 
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a. Bagi perusahaan, sebagai masukan dalam upaya pengembangan 

sistem penggajian pegawai dimasa yang akan datang. 

b. Bagi peneliti, sebagai latihan untuk mengidentifikasi, merumuskan dan 

menganalisa permasalahan manajemen sumber daya manusia serta 

mengupayakan jalan keluar permasalahan tersebut dengan 

menggunakan teori dan ilmu para pakar bidang terkait. 

c. Bagi ilmu pengetahuan, sebagai tambahan studi di bidang manajemen 

sumber daya manusia, khususnya sub bidang sistem penggajian dalam 

bentuk lain, yang diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan secara umum. 

E. Ruang Lingkup 

Geladikarya ini membatasi analisis dan pembahasan yang berkaitan 

dengan : 

a. Sistem Penggajian yang diterapkan oleh PT. SSSWI. 

b. Pegawai dalam level manajemen menengah kebawah pada bagian 

produksi maupun non produksi, karena pada bagian ini jumlah 

pegawainya paling besar (90,56 %). 

c. Pengukuran keadilan internal dan eksternal diluar suwai gaji. 
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