
I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam menghadapi era globalisasi serta liberalisasi perdagangan dan

investasi, perusahaan menghadapi tantangan yang akan memperberat usaha

dalam mewujudkan perusahaan yang kompetitif. Hal tersebut terjadi karena

berbagai perubahan yang sangat cepat baik di bidang sosial, politik, hukum,

ekonomi dan tehnologi, sehingga perusahaan harus dapat meningkatkan daya

saingnya agar dapat bertahan dan mengembangkan eksistensinya melalui

kesuksesan dalam mencapal keuntungan jangka panJang. Untuk

meningkatkan daya saing tersebut diperlukan peningkatan produklivilas baik

kuantilas ataupun kualitas serta kemampuan dalam memberikan pelayanan

yang memenuhi keinginan dan kepuasan konsumen. Perusahaan lidak dapal

mengoptimalkan produktivitas tanpa didukung oleh sumberdaya manllSIa

yang kompeten dan berdedikasi tinggi terhadap perusahaan.

Dalam kaitan tersebut, sumberdaya manusia menjadi penting tidak

hanya karena memegang peranan penting dalam mencapai tujuan perllsahaan,

tetapi juga karena manusia harus diperlakukan secara wajar dan adil. Rasa

ketidakadilan yang dialami para karyawan akan mempengaruhi sikap dan

perilakll mereka. Akibat yang bisa ditimbllikan dianlaranya adalah lingkal

ketidakhadiran yang tinggi, rendahnya mOlivasi kerja. kllrangnya pcrhalian

terhadap kualilas produksi dan jasa, sena kurangnya komilmen karyawan

llnluk mencapai llljllan perusahaan.
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Karyawan akan sangat mendukung pencapaian lujllan perllsahaan. jika

prestasi kerja mereka yang baik dihargai oleh perusahaan. Pencapaian lujllan

perusahaan hanya mungkin diwluudkan apabila slralcgi 1l1ana.lclllcn

sumberdaya manllsia (MSDM) difokllskan pada peningkatan produklivilas

baik kualitas mallplln kllantitas dan kemampllan memberikan pelayanan yang

memenllhi keinginan dan kepllasan konsumen.

Salah satu strategi kebijakan sllmberdaya manusia (SOM) yang dapal

meningkatkan prodllktivitas diantaranya adalah slratcgi pC1l1bcrian

kompensasi yang tlljllannya lIntlik mewujlldkan dan mcngcmbangkan rasa

aman dan kepllasan kerja di lingkllngan para karyawan. Dcngan dipcnuhinya

kondisi rasa aman dan kepllasan kerja, akan memllngkinkan para karyawan

bersedia bekerja keras dengan lingkat kedisiplinan dan moral kCljn yang

tinggi.

Kompensasi bagi perusahaan merupakan salah satu lInSlIr pcmbiaynan

perusahaan yang dapat mempengaruhi harga dasar produk yang t1ihasilkan

baik berupa barang mallplln jasa yang dipasarkannya. Sclain illl k01l1pcnsasi

bagi perusahaan merupakan salah satu unsur yang dapal mC1l1pcngarlihi

perilaku dan sikap kerja para karyawan. Scdangkan kompcnsasi hagi

karyawan memiliki arti penting, karena berpengaruh dalam tingkal dan

kualitas kehidupan sosial ekonominya.

Dcngan demikian sistem kompcnsasi alau pcnggajian akan mcndlll'ong

atall 1l1emolivasi seseorang mcnghubungkan masa t1cpannya t1cngan

transformasi dalam perusahaan. Kompensasi mcrupakan l1'Jolivasi kcria yan~
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penting dalam mewujudkan pekcljaan yang procluktif elan hcrkualilas.scrla

akan menumbuhkan rasa terima kasih eliantara inelivielu elalam pcrusahaan

(Maarif, 1997).

Penyusunan maupun pengembangan sualu sistem kompcnsasi sangat

diperlukan, dimana aplikasinya harus tetap memperhatikan kepentingan

kedua belah pihak baik kepentingan perusahaan maupun kcpcntingan

karyawan.

B. PERUMUSAN MASALAH

PT. SAG adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak eli bidang

usaha kelapa sawit. Perusahaan didirikan pacla tahun 1989 dan mulai

berprocluksi atau menghasilkan pacla tuhun 1996. Lokasi usallll krklllk

diantara jalan Baturaja-Prabumulih Icwat Bcringin, Kampung Ikringin.

Palembang, Sumatera Selatan.

Saat ini PT. SAG menggunakan istilah upah alau gaji dalal1l

memberikan imbalan kepada para karyawannya dengan menggunakan sistcm

tradisional dimana perhitungan didasarkan pada jcnjang jahatan. scdangkan

dalam menarik dan menempatkan karyawan hanya bcrdasarkan "rcli:rcnsi"

dimana besarnya gaji yang dibcrikan bcrdasarkan pada pcrlimhangan gaji

yang bersangkutan di perusahaan sebelumnya.

Karena sistem penggajian sccara langsung mcnyangkul dua aspck

kepentingan yaitu kepentingan pcrusahaan dan karyawan, maka pcrllsahaan

berharap mempunyai sistem penggajian yang haik agar dapal nlclt1oli\,asi

karyawan untuk berprestasi seoptimal mungkin dalam mcwujlldkan pckcrjaan
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yang produktif dan berkualitas serta menghindari lil11bulnya konllik clan

kelidak puasan karyawan.

Unluk menciplakan sistem pcnggaJJan yang baik. l11aka pcrusahaan

dalam mcnctapkan sistem penggajian harus I11cl11cnuhi pl"lnslp kcadilan

internal dan eksternal. Keadilan internal dapat dicapai jika jcnis pckcljaan

yang sama akan memperoleh kompcnsasi yang sama. Scclangkan kcadilan

eksternal dapal dicapai jika tingkat kompensasi yang dihayarkan c1apat

bersaing dengan pasaran tenaga kerja. penetapan bcsarnya kOlllpcnsasi

didasarkan pada balas upah minimal dari pemerinlah yang Ichih dikcnal

dengan islilah UMR, tingkal biaya hidup dan kemampuan kcuangan

perusahaan. Dengan adanya sistcm pcnggajian yang baik maka karyawan

yang memiliki prestasi lebih baik akan l11emperolch kOlllpcnsasi Ichih hcsar

daripada karyawan yang berprestasi kurang baik.

Dari uraian tersebut, maka dapal dirumuskan pcrlllasalahan Illcndasar

dalam perusahaan ini yaitu :

I. Apakah perusahaan dalanl mcnclapkan kchijakan siSlcl11 pcnggaJlallnya

sudah dapat mencerminkan keadilan internal maupun ckstcrnal '!

2. Apakah PT. SAG layak dan siap untuk mcngaplikasikan pCllggajian

dengan sistem meril agar dapal memotivasi karyawan untllk hcrpreslasi

seoptimal mungkin ?

C. TUJUAN PENELITIAN

I. Menetapkan struktur pCl11bayaran gaji yang dap:ll Illcl1l:crlllillkall

keadilan internal maupull ekslcrnal. schillgga slrllkllll" I'cl11ha) arail gaji

v~n" ~rl~ rl~n~l I11cl11hcrikan dava tarik unlllk I11cniarinc tCllaca kcria
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yang ada dalam organisasi lIntllk, tercapainya tlljllan organisasi yang telah

ditetapkan (Stoner, 1978).

Manajemen adalah pencapaian tujllan organisasi yang slldah ditentllkan

sebell1mnya dengan mempergllnakan bantllan orang lain (Terry, 1985).

Menurllt Komarudin (1979) manajemen adalah :

I. SlIatu ilmll yang mempelajari lIsaha manllsia lIntuk menr.apai tlljuan yang

telah dikalklliasi dengan bantllan sejllmlah sumber dengan cara efisien

dan efektif.

2. Pengorganisasian dan pengawasan terhadap lIsaha manusia lIntllk

mencapai tlljllan tertentu.

3. Salah satu faktor-faktor prodllksi yang mencakllp organisasi dan

koordinasi terhadap faktor prodllksi lainnya.

4. Para pemimpin, pengawas dan ekseklltif yang mengendalikan lIrusan

bersama secara kolektif.

Manajemen adalah ilmll dan seni mengatur hubungan dan peranan

tenaga kerja agar efektif dan efisien membantll terwujlldnya tlljuan

perusahaan, karyawan dan masyarakat (Malayll, 1990).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka manajemen sumberdaya

manllsia (MSDM) dapat disimpllikan sebagai pencapaian tlljllan perusahaan

dengan memberdayakan semlla sllmberdaya yang ada dalam perusahaan

secara prodllktif dan efisien, agar tercapai prodllktivitas. Kearnanan dan

kepllasan kerja serta SDM yang berkllalitas, sehingga dapat memberikan

kellntllngan bagi karyawan dan perusahaan.
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Oengan demikian MSOM merupakan bagian dari manajemen yang

menitikberatkan perhatiannya pada pengaturan peranan manusia dalam

mewujudkan tujuan yang optimal dengan tidak melupakan faktor-faktor

produksi lainnya. Pengaturan itu meliputi masalah pereneanaan,

pengorgal1lSaSlan, pengarahan, pengawasan, pengadaan, pengembangan,

kompensasi, integrasi, pemeliharaan dan pemberhentian SOM.

Sesuai dengan judul tesis yang ada yaitu "Analisis Sistern Penggajian

Dan Penentuan Pra Kondisinya Dengan Sistern Merit" (Kasus pada

PT. SAG), maka penulis membatasi diri hanya membahas salah satu fungsi

dari MSOM, yaitu kompensasi.

Salah satu kunei keberhasilan perusahaan adalah melalui peningkatan

efektivitas dan efisiensi penggunaan SOM. Efektif berarti memproduksi

barang dan jasa sesuai kebutuhan sedangkan efisien berarti menggunakan

SOM seminimum mungkin dalam memproduksi barang dan jasa tersebut.

Apabila dikaitkan dengan tujuan dari MSOM yaitu meningkatkan kontribusi

produktivitas daripada SOM terhadap perusahaan dengan eara yang etis dan

sosial, maka dengan tereapainya peningkatan produktivitas. Oireksi dapat

mengurangi biaya dan menghemat bahan-bahan serta dapat meningkatkan

keuntungan perusahaan. Oengan adanya peningkatan keuntungan, perusahaan

dapat memberikan upah atau gaji, kesejahteraan dan kondisi kerja yang lebih

baik. Hal ini dapat mendukung perusahaan untuk menghasilkan SOM yang

lebih berkualitas dan termotivasi untuk meningkatkan produktivitas SOM dan

perusahaan.
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