
 

 

1 PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

dalam kemajuan suatu perusahaan. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan 

sumber daya manusia yang baik untuk meningkatkan prestasi sumber daya 

manusia dalam mencapai tujuan perusahaan melalui produktivitas karyawan, 

peningkatan kinerja, kepatuhan tata tertib dan peraturan yang berlaku sekaligus 

meningkatkan kepuasan karyawan dan juga pengembangan sumber daya manusia. 

Pengelolaan sumber daya manusia dilakukan oleh departemen sumber daya 

manusia yang harus memastikan bahwa karyawan yang dikelola oleh perusahaan 

tersebut mempunyai kontribusi terhadap kemajuan perusahaan (Samsudin 2006). 

Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif adalah kunci dari 

keberhasilan sebuah kinerja organisasi dalam mencapai tujuannya. Visi dan misi 

perusahaan dijabarkan dalam sebuah strategi untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Manajemen sumber daya manusia merupakan penerapan pendekatan sumber daya 

manusia dimana bersama-sama terdapat dua tujuan yang ingin dicapai yaitu tujuan 

perusahaan dan tujuan karyawan (Mangkuprawira 2002). 

Tujuan karyawan bekerja adalah  untuk mendapatkan uang, yaitu berupa gaji 

yang mencukupi adalah hal yang sangat penting. Gaji atau upah maupun 

kesejahteraan lainnya  yang diberikan oleh perusahaan haruslah cukup untuk 

memenuhi kebutuhan hidup karyawan dan keluarganya. Gaji atau upah yang 

memadai akan menyebabkan karyawan dapat bekerja dengan tenang dan 

bersemangat. Sebaliknya gaji atau upah yang tidak memadai akan menyebabkan 

karyawan gelisah (Simamora 1999). 

Tujuan perusahaan dapat terwujud apabila adanya kinerja yang baik dari 

karyawan, ceteris paribus dengan derajat kepuasan yang tinggi, maka akan 

meningkatkan kinerja karyawan. Manajemen kinerja adalah bagaimana kinerja di 

kelola oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, kompetensi, 

motivasi dan kepentingan. Sedangkan manajemen penggajian tujuannya 

membantu perusahaan mencapai tujuan keberhasilan srategi perusahaan dan 

menjamin terciptanya keadilan internal maupun eksernal, dengan begitu 

perusahaan akan memperoleh apa yang diinginkan (Davis dan Werther 1996). 

Perusahaan dalam mencapai tujuannya banyak mengalami tantangan karena 

perubahan dan perkembangan bisnis, perubahan lingkungan kerja dan perubahan 

kebijakan atau aturan dari pemerintah sehingga menghendaki perusahaan harus 

melakukan pengembangan sumber daya manusianya secara proaktif dan reaktif 

untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitas karyawan. Untuk itu 

diperlukan pemahaman mengenai berbagai aspek perencanaan, pelatihan, 

pengelolaan karier dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar sebagai manusia 

untuk memelihara dan meningkatkan loyalitas dan komitmen terhadap organisasi 

dengan merencanakan sistem penggajian, insentif, bonus dan tunjangan-tunjangan 

lainya serta kesejahteraan yang lebih baik. 
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PT Dwipahasta Utamaduta adalah perusahaan jasa bidang bongkar muat peti 

kemas (container) di Tanjung Priok Jakarta Utara. Bisnis utama perusahaan 

adalah bongkar muat peti kemas dari kapal (unloading) maupun ke kapal 

(loading), disamping bongkar muat peti kemas perusahaan juga melayani jasa 

penumpukan peti kemas di lapangan (container yard) dan rental alat berat berupa 

Kalmar Reach Stacker. Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya merupakan 

mitra dari PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II dimana pola bagi hasil (sharing) 

adalah pola kemitraan yang dijalani selama ini. Dalam menjalankan tugas-tugas 

operasional diperlukan sumber daya manusia yang terampil bidang bongkar muat, 

stack container yard dan alat berat serta perencanaan sandar kapal. Perusahaan 

mempunyai dua divisi yaitu divisi Terminal Peti Kemas dan divisi Adminstrasi, 

Keuangan, Akuntansi dan Personalia. 

 

Tabel 1  Data karyawan periode Oktober 2015 

No Divisi Jumlah 

1 Terminal Peti Kemas   71 

2 Administrasi, Keuangan, Akuntansi & Personalia                 35 

 Total 106 
Sumber: Laporan Database Karyawan per 30 Oktober 2015 

 

Perusahaan menyusun sistem penggajian pada awal tahun 2015 dan sistem 

tersebut diterapkan pada pertengahan tahun 2015. Sistem penggajian disusun 

berdasarkan analisa jabatan untuk mengetahui bobot pekerjaan, resiko, tanggung 

jawab dan lain-lain sehingga didapatkan bobot jabatan skala baru dan nominal 

struktur skala gaji baru. Sistem penggajian juga termasuk tunjangan-tunjangan 

diluar gaji seperti tunjangan kesehatan, BPJS tenaga kerja, tunjangan hari raya dan 

bonus. Sistem penggajian sebelum diterapkan telah disosialiasikan kepada semua 

karyawan dan karyawan menyambut positif sistem penggajian tersebut. Sistem 

penggajian tersebut adalah salah satu bentuk komitmen perusahaan dalam 

meningkatkan kesejahteraan dan perbaikan sistem penggajian sehingga lebih jelas 

dan transparan. 

Sebuah perusahaan dalam mencapai tujuannya melalui kebijakan salah 

satunya yaitu sistem penggajian yang tepat adalah untuk menjamin bahwa 

perusahaan tersebut mampu menarik, mempertahankan dan memotivasi karyawan 

yang berprestasi dan kinerja tinggi. Dengan melaksanakan sistem penggajian yang 

tepat dan baik, maka kepercayaan dan reputasi perusahaan akan terangkat 

sehingga sumber daya manusia yang berkualitas akan tertarik untuk melamar di 

perusahaan tersebut (Samsudin 2006). 

Penerapan sistem pengajian diharapkan karyawan mempunyai komitmen 

yang tinggi terhadap organisasi. Ketika komitmen karyawan telah tinggi maka 

efektivitas sumber daya organisasi secara umum akan meningkat. Komitmen 

merupakan bagian kunci dalam manajemen sumber daya manusia. Komitmen 

tidak hanya dilakukan oleh karyawan tetapi juga pihak manajemen dalam 

menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan bersama. Penegakan 

aturan-aturan perusahaan menjadi sangat penting dalam membangun kepercayaan 

dan kejujuran dalam organisasi secara menyeluruh (Simamora 1999). 

Penerapan sistem penggajian juga diharapkan mampu meningkatkan 

produktivitas atau kinerja karyawan. Produktivitas kerja seseorang biasanya 
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terwujud sebagai prestasi karyawan tersebut di lingkungan kerjanya. Dari sisi lain, 

produktivitas pada dasarnya adalah suatu sikap mental yang selalu mempunyai 

pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari kemarin. 

Penilaian prestasi kerja perlu dilakukan secara formal berdasarkan serangkaian 

kriteria yang ditetapkan secara obyektif serta didokumentasikan secara sistematik 

(Siagian 1995).  

Hasil studi Lawler (1983) tentang masalah pengupahan menunjukkan bahwa 

sistem penggajian yang efektif akan mempengaruhi tingkat kehadiran karyawan, 

produktivitas dan mutu pekerjaan karyawan, serta prestasi dan perilaku lainnya 

yang mempunyai dampak menyeluruh terhadap organisasi atau perusahaan. 

Sehingga sistem penggajian yang baik dapat memotivasi karyawan untuk 

pencapaian tujuan perusahaan. Namun apabila sistem penggajian tersebut tidak 

efektif dalam penerapananya, bisa karena sistem tersebut tidak sesuai atau karena 

pelaksanaan sistem penggajian yang tidak konsisten maka penerapan sistem 

penggajian tersebut akan mengakibatkan situasi yang lebih buruk dan berakibat 

apa yang menjadi tujuan perusahaan tidak tercapai. 

Perusahaan mulai menerapkan sistem penggajian yang baru pada 

pertengahan tahun 2015 dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

karyawan dan perusahaan mengharapkan adanya peningkatan komitmen dan 

produktivitas kerja karyawan. Namun setelah diterapkannya sistem penggajian 

tersebut indikasi rendahnya komitmen terhadap perusahaan dapat dilihat dari 

tingginya karyawan ijin tidak masuk kerja dengan alasan kurang jelas dan 

tingginya keterlambatan absensi karyawan. Tingkat kehadiran karyawan rata-rata 

95% pada bulan Juni sampai dengan Oktober 2015 dibawah target perusahaan 

yaitu sebesar 98%. 

 Rendahnya produktivitas ditunjukkan dengan laporan operasional yang 

sering mengalamai keterlambatan sehingga mengganggu aktivitas pembuatan 

tagihan kepada pelanggan. Mutu pekerjaan dan perilaku karyawan juga belum 

menunjukkan perubahan sehingga keluhan atasan terhadap bawahannya masih 

sering terjadi. Atasan terkait mengharapkan bahwa dengan diterapkannya sistem 

ini dapat mengubah perilaku bawahannya sehingga apa yang menjadi target 

masing-masing divisi dapat tercapai. 

Penelitian ini untuk mengetahui persepsi karyawan terhadap sistem 

penggajian yang diterapkan, persepsi karyawan mengenai komitmen dan persepsi 

karyawan mengenai produktivitas kemudian bagaimana hubungan yang terjadi 

antara penerapan sistem penggajian dengan komitmen dan produktivitas karyawan. 

Penelitian ini dilakukan pada karyawan di semua divisi perusahaan baik karyawan 

tetap maupun kontrak. Penelitian yang dilakukan ini sangat penting bagi 

perusahaan untuk mengetahui efektivitas sistem penggajian terhadap peningkatan 

komitmen dan produktivitas karyawan sehingga dapat diambil tindakan yang tepat 

dan cepat oleh manajemen. 

 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka dapat 

dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
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1. Bagaimana persepsi karyawan terhadap penerapan sistem penggajian yang 

berlaku di PT Dwipahasta Utamaduta? 

2. Bagaimana hubungan antara penerapan sistem penggajian dengan komitmen 

karyawan? 

3. Bagaimana hubungan antara penerapan sistem penggajian dengan 

produktivitas kerja karyawan? 

4. Kebijakan apa yang harus diambil oleh perusahaan? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui persepsi karyawan terhadap penerapan sistem penggajian di 

PT Dwipahasta Utamaduta 

2. Untuk mengetahui hubungan antara penerapan sistem penggajian dengan 

komitmen karyawan PT Dwipahasta Utamaduta 

3. Untuk mengetahui hubungan antara penerapan sistem penggajian dengan 

produktivitas kerja karyawan PT Dwipahasta Utamaduta 

4. Memberikan solusi kebijakan yang seharusnya diambil oleh perusahaan 

 

Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini mampu memberikan informasi 

mengenai hubungan penerapan sistem penggajian dengan komitmen dan 

produktivitas kerja serta bagaimana dampaknya terhadap karyawan sehingga 

akan memberikan masukan untuk kebijakan manajemen. 

2. Bagi penulis, penelitian ini menjadi sarana untuk mengaplikasikan 

pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di MB-IPB 

sehingga mampu mengembangakan kemampuan pemikiran konseptualnya 

bagi pemecahan masalah di lingkungan pekerjaan. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitan ini dilakukan di PT Dwipahasta Utamaduta yang bertempat di 

Tanjung Priok Jakarta Utara. Responden yang diteliti adalah semua karyawan 

perusahaan yang berjumlah 106 orang. Penelitian ini dibatasi hanya pada lingkup 

bahasan mengenai hubungan penerapan sistem penggajian dengan komitmen dan 

produktivitas karyawan di PT Dwipahasta Utamaduta, masalah yang timbul dari 

pengaruh eksternal dianggap tidak berubah. 

 

 

 

 

 




