
A. Latar Belakang 

Pengembangan surnberdaya manusia menjadi pusat perhatian dan menjadi salah 

satu penunjang keberhasilan suatu organisasi. Pada tingkat keahlian tertentu kebutuhan 

sumberdaya manusia menjadi begitu penting, sehingga tidak jarang suatu perusahaan 

dihadapkan pada pernasalahan, misalkan "turnover" pegawai yang tinggi yang 

disebabkan kurang memperhatikan rancangan dan pengadministrasian imbalan jasa. 

Pada dasarnya, perusahaan diiadapkan pada dua pernasalahan utama, pertama; 

kepentingan dan pencapaian sasaran perusahaan h a s  terpenuhi, kedua; kepentingan 

dan kebutuhan karyawanpun hams dapat terpenuhi. Peran Manajemen sumberdaya 

manusia yang baik diharapkan dapat memenuhi kedua pernasalahan tersebut, dengan 

meningkatkan efektivitas kine rja karyawan untuk pencapaian sasaran perusahaan. 

Pencapaian sasaran tersebut dapat diwujudkan melalui unsur keadilan internal 

dan ekstemal dalam imbalan jasa yang diberikan perusahaan. Bentuk penghargaan atau 

kompensasi yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya tidak hanya 

upah atau gaji semata, tetapi dapat berupa tunjangan dan jaminan sosial seperti, pro- 

gram pensiun, Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK), uang makan, kecelakaan, kematian, 

hadiah lebaran, bantuan khusus untuk perurnahan dan keperluan darurat. 

Perusahaan Daerah (PD) KERTA KARKIM merupakan Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) Tingkat I (Propinsi) Jawa Barat, berlokasi di Bandung dan bergerak 

dalam bidang Industri barang jadi karet. Dalam melaksanakan pemberian kompensasi 
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perusahaan mengalami perkembangan yang lambat, terutama pada periode sebelum 

tahun 1987. Hal ini disebabkan tidak adanya suatu sistem penggajian yang baku, 

artinya pemberian kompensasi tidak didasarkan pada struMur penggajian tertentu dan 

belum menggunakan analisis dan evaluasi pekerjaan. 

Setelah penggantian Direksi pada tahun 1988 pemberian kompensasi mulai 

ditertibkan dan mulai menggunakan dan menganut sistem tertentu. Manajemen 

perusahaan mulai melakukan evaluasi pekerjaan, analisis pekerjaan dan menetapkan 

struktur penggajian dengan menggunakan sistem matrik dalam menentukan skala gaji 

pokoknya dan mengatur pemberian tunjangan melalui beberapa swat keputusan 

Direksi. 

Pada periode yang sama perusahaan melaksanakan pembenahan yang meliputi; 

perbaikan sarana bangunan, penggantian mesin dan peralatan produksi sekaligus 

meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia. Selma ini manajemen perusahaan 

telah berupaya untuk memperbaiki kinerja perusahaan melalui pemberian penghargaan 

berupa kompensasi yang adil dan layak, narnun dernikian masih terdapat 

kekurangan-kekurangan yang dirasakan oleh sebagian karyawan dalam pemberian 

imbalan jasanya. 

Beberapa masalah yang dijumpai di perusahaan dalam pemberian penggajian 

karyawan dapat diperinci sebagai berikut : 

1. Pada golongan gaji tertentu pemberian penggajian yang ada saat ini 

dirasakan belum menganut keadilan baik internal maupun ekstemal, dimana 

pemberian penggajian ksuyawan belum didasarkan pada beban kerja 
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karyawan dan pasar tenaga kerja, meskipun perusahaan telah mematuhi 

peraturan pemerintah sehubungan dengan pemenuhan upah minimum 

regional (UMR) sebesar Rp 156.000,- per bulan. 

2. Penggunaan struktur penggajian dengan sistem matrik masih terdapat' 

kelemahan terutama dalam menetapkan skala gaji pokok terendah sebesar 

upah minimum regional (UMR), sehingga penetapan gaji pokok terendah 

ser i~g  berubah, prosentase skala gaji pokok terendah dibandigkan dengan 

tertinggi pada setiap golongan tidak proporsional, berakibat ketidak puasan 

pada golongan gaji tertentu. 

3. Meningkatnya turnover karyawan pada tahun terakhir, yang kemunglunan 

disebabkan oleh pemberian kompensasi yang dirasakan belum memberi 

kepuasan dan keadilan bagi karyawannya. 

B. Perurnusan Masalah 

Dari berbagai kondisi di atas, perumusan masalah yang memerlukan pemecahan 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian kompensasi saat ini, apakah sudah 

menunjukkan keadilan internal dan ekstemal ? 

2. Bagaimana upaya perusahaan memperbaiki pemberian kompensasi yang 

adil dan layak untuk tetap mempertahankan karyawan - karyawan yang 

berprestasi agar betah dan dapat terus meningkatkan kinerjanya ? 
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C. Tujuan 

Tujuan studi ini adalah untuk : 

1. Mengidentifikasi penerapan prinsip-prinsip penggajian yang adil dalam 

struktur penggajian yang sudah ada saat ini dan faktor-faktor yang menjadi 

dasar pertimbangannya. 

2. Mengidentifikasi hubungan pemberian kompensasi selama ini dengan 

tingkat kepuasan karyawan. 

3. Memberikan saran untuk penyempumaan pemberian penggajian yang dapat 

mencerminkan rasa keadilan internal dan ekstemal. 

D. Manfaat Geladikarya 

Geladikarya yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain : 

1. Wahana latihan d m  pengembangan wawasan bagi penulis dalam 

mengaplikasikan teori yang diperoleh pada kondisi yang sebenarnya, 

khususnya yang berkaitan dengan sistem kompensasi. 

2. Memberikan masukan kepada PD Kerta Karkim dalam mempertimbangkan 

penentuan pola pemberian kompensasi yang sesuai dengan beban kerja 

jabatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip penggajian yang 

benar, sehingga diperoleh sistem kompensasi dan penggajian yang lebih 

adil. 
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E. Ruang Lingkup 

Analisa dan pembahasan dilakukan terhadap pemberian kompensasi pada PD 

Kerta Karkim. Penelitian ini dilakukan pada level unit produksilpabrik dengan 

pertimbangan bahwa bagian tersebut merupakan penggerak utama didalam usaha. 
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