
RINGKASAN EKSEKUTlF 

DWI MULYANI. 2002. Analisis Sistem Penggajian Pada PT Unitex, Tbk. Di 
bawah bimbingan BONAR M. SINAGA dan IDQAN FAHMI. 

Kondisi Perekonomian dunia telah mengalami perubahan yang ditandai 
dengan adanya perdagangan bebas, diiana setiap negara mulai menghilangkan 
hambatan-hambatan perdagangan antar negara yang berakibat pada persaingan 
bisnis dan persaingan antar negara dalam hal kualitas dan kuantitasnya. Oleh 
karena itu, setiap perusahaan harus mulai memperhatikan bagaimana agar dapat 
terus bertahan dalam kondisi persaingan seperti ini. Satu hal yang dapat dilakukan 
untuk menghadapi kondisi perekonomian yang semakin berkembang adalah 
dengan memulainya pada pembinaan sumberdaya manusianya. Hal ini 
disebabkan, karena kekuatan dari suatu organisasi (perusaham) adalah terletak 
pada orang-orang yang ada didalarnnya. Apabila orang-orang tersebut 
diperhatikan secara tepat dengan menghargai bakat dan keahlian mereka, 
mengembangkan kemampuan mereka, dan menggunakannya secara tepat, maka 
suatu organisasi akan dapat bergerak dinamis dan berkembang dengan pesat, yang 
akhirnya segala macam tugas di organisasi tersebut akan dapat dijalankan dan 
dicapai secara maksirnal. 

Pola pembiiaan terhadap sumberdaya manusia dapat dilakukan dengan 
menerapkan suatu sistem penggajian yang berpedoman pada prinsip keadilan, 
baik keadilan internal maupun keadilan eksternal. Keadilan internal hanya dapat 
dicapai dengan cara membandiigkan bobot pekerjaan yang diperoleh dari hasil 
evaluasi pekerjaan dengan besarnya gaji yang akan diterima oleh karyawan. 
Sedangkan, keadiian eksternal dapat diperoleh dengan melakukan perbandingan 
besamya gaji yang diberikan kepada karyawan dengan besamya gaji yang 
diberikan perusahaan lain yang sejenis kepada karyawannya. 

PT Unitex, Tbk sebagai suatu perusahaan tekstil terpadu dalam 
menjalankan aktivitasnya selalu berusaha untuk membiia hubungan yang baik 
dengan karyawannya, agar karyawan dapat bekerja sejalan dengan gerak langkah 
perusahaan. Perusahaan selalu berusaha untuk memberikan perhatian dan 
melakukan pembinaan kesejahteraan dan memberikan hak-hak karyawan yang 
berdasarkan pada ketentuan pemerintah dengan berpedoman pada kemampuan 
dan kondisi keuangan perusahaan dengan menerapkan suatu sistem penggajian 
yang dianggap dapat memberikan kepuasan bagi karyawannya. 

Dengan latar belakang tersebut, maka dapat dimmuskan permasalahan 
sebagai berikut : (1) Apakah penerapan sistem penggajian yang berlaku saat ini, 
sudah sesuai dengan prinsip keadilan, baik keadilan internal maupun keadilan 
eksternal(2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi besarnya gaji karyawan dalam 
sistem penggajian (3) Upaya apa yang dapat diiakukan oleh perusahaan agar 
sistem penggajian yang diterapkan dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan 

Tujuan penelitian ini adalah : (1) Mengkaji penerapan sistem penggajian 
yang terkait dengan prinsip keadilan baik internal maupun eksternal dalam 
meningkatkan kepuasan kerja karyawan (2) Mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi besarnya gaji yang diterima oleh karyawan dan, mengetahui 
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seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut, dan (3) Memberikan altematif 
perbaikan terhadap sistem penggajian di PT Unitex, Tbk. 

Metoda penelitian yang digunakan adalah metoda deskriptif dengan 
pendekatan studi kasus terhadap PT Unitex, tbk. Teknik pengumpulan data 
diiakukan dengan cara wawancara langsung dengan pihak manajemen pemsahaan 
dan melalui penyebaran kuesioner untuk memperoleh data primer dan data 
sekunder diperoleh melalui studi pustaka, arsip perusahaan, data ketentuan 
peraturan pemerintah mengenai penggajian, dan sumber-sumber lainnya. 
Pengambilan contoh dilakukan terhadap karyawan dengan tingkat 
kepangkatanljabatan karyawan mulai dari Kepala Regu sampai dengan Pengawas. 
Sampel yang diambii untuk tujuan evaluasi pekerjaan dan suwai tanggapan 
karyawan. Metoda analisis data yang digunakan adalah metoda point vstem untuk 
melakukan evaluasi pekerjaan, analisis trend untuk mengkaji penerapan sistem 
penggajian di PT Unitex, tbk. Analisis Regresi Berganda untuk mengetahui 
besarnya hubungan antara faktor golongan, jabatan, dan masa kerja karyawan 
dengan besarnya gaji yang diterimanya. Analisis Deskriptif untuk mengolah data 
hasil suwei terhadap tanggapan karyawan. 

Sistem penggajian yang diterapkan di PT unitex, tbk sampai saat ini masih 
belum diiakukan dengan evaluasi pekerjaan sehingga gaji yang diterima oleh 
karyawan belum didasarkan pada bobotl nilai pekerjaannya. Dengan demikian, 
gaji yang dibayarkan belum memperhatikan tingkat kesulitan masing-masinng 
pekerjaan. Oleh karena itu, karyawan memperoleh gaji yang tidak sesuai dengan 
tanggung jawab, keahlianl prestasi dan kinerja yang telah diberikannya kepada 
pemsahaan. 

Penggolongan gaji untuk karyawan belum didasarkan pada 
pengelompokkan pekerjaan yang sama. Penggolongan gaji untuk karyawan masih 
disesuaikan dengan tingkat pendidikan karyawan, temtama untuk karyawan yang 
baru bekerja (dengan masa kerja 0 tahun). Hal ini menyebabkan kerancuan, 
karena latar belakang p e n d i d i i  sudah masuk ke dalam persyaratan jabatan yang 
digunakan untuk melakukan penilaian pekerjaan. Rangeksaran gaji masing- 
masing golongan tidak seluruhnya menunjukkan jar& yang sama (0.26, 0.60, 
1.09, 5.84, 6.44, 7.18, 4.70, 18.60, 16.16) sedangkan untuk overlaplpersentase 
kenaikan antar golongan gaji, bergerak semakin meningkat sejalan dengan 
semakin meningkatnya golongan gaji karyawan (0.50, 1, 8, 9, 13, 16, 10, dan 23). 
Hal ini dirasakan kurang ideal, karena seharusnya overlap bergerak semakin 
menwun sejalan dengan meningkatnya golongan gaji karyawan sehingga tidak 
menimbulkan gap yang semakin luas antara karyawan golongan yang rendah 
dengan yang memiliki golongan yang lebii tinggi. 

Berdasarkan hasil survei terhadap tanggapan karyawan yang bertujuan 
untuk mengetahui pendapat karyawan terhadap pelaksanaan sistem penggajian di 
PT Unitex, tbk diketahui bahwa sebagian besar karyawan merasa bahwa tingkat 
gaji yang selama ini diterimanya diasakan masih rendah karena belum dapat 
mencukupi kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu, diharapkan pemsahaan akan 
menaikkan nilai gaji yang akan mereka terirna. PT Unitex, Tbk dalam menyusun 
sistem penggajian di perusahaannya sudah berpedoman pada peraturan 
pemerintah mengenai upah minimum dan telah melaksanakan prinsip keadiian 
ekstemal, yang membandingkan nilai gaji yang berlaku di pemsahaan dengan 
nilai gaji yang berlaku di perusahaan lain yang sejenis. Tetapi, sampai saat ini 
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perusahaan belum melakukan keadiian internal. Hal ini disebabkan karena 
perusahaan belum membandingkan antara bobot pekejaan dengan imbalan yang 
diberikan kepada karyawan, dan gaji yang diberikan kepada karyawan juga belum 
samal sebanding dengan gaji karyawan lain di perusahaan tersebut yang 
mempunyai beban tugas yang sama. Keadaan yang demikian, dapat menurunkan 
motivasi kerja karyawan dan memicu kecemburuan karyawan terhadap karyawan 
lain yang memiliki beban tugas yang sama tetapi memperoleh perlakukan gaji 
yang berbeda, yang akhirnya akan berpengaruh terhadap kelancaran operasional 
perusahaan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi besar-kecilnya gaji karyawan di PT 
Unitex, Tbk adalah tingkatan golongan gaji karyawan, tingkat jabatan karyawan 
dan masa kerja. Tingkat jabatan memberikan pengaruh yang paling besar terhadap 
penentuan besarnya gaji karyawan. Jabatan Kepala Shift, Wakil Pengawas dan 
Pengawas secara rata-rata lebii tinggi dibandingkan dengan jabatan Kepala Regu 
dan Kepala Unit sebesar Rp 311 879. Kenaikan gaji yang diberikan kepada 
karyawan diakibatkan karena promosi jabatan (kenaikan jabatan) diberikan 
sebagai suatu bentuk penghargaan terhadap karyawan atas peningkatan beban 
keja dan tanggung jawab yang lebih besar. 

Golongan karyawan memberikan pengaruh terhadap peningkatan gaji 
karyawan. Golongan 6 sampai 10 secara rata-rata lebih tinggi sebesar Rp 143 543 
dibandingkan dengan golongan 2-5. Golongan gaji karyawan dipengaruhi oleh 
tingkat pendidikan pada awal masuknya karyawan mulai bekerja di PT Unitex, 
Tbk. 

Tingkat pendidikan yang digunakan sebagai patokan untuk menentukan 
besarnya golongan gaji seorang karyawan dianggap kurang sesuai, karena 
seharusnya penentuan golongan gaji seseorang (karyawan) ditentukan oleh nilai 
dari pekejaan yang dipegang oleh karyawan. Selain itu, faktor pendidikan juga 
sudah dimasukkan sebagai salah satu faktor yang menjadi persyaratan pekerjaan 
yang kemudian digunakan untuk menilai pekerjaan sehingga penggunaan 
pendidikan sebagai patokan (dasar) bagi penentuan besarnya gaji karyawan 
menjadi kurang relevan dan diiasakan tidak adil. 

Sebagai penghargaan terhadap tingkat senioritas karyawan, maka PT 
Unitex, Tbk memasukkan masa keja sebagai salah satu faktor yang turut 
mempengaruhi besarnya gaji karyawan. Peningkatan masa keja sebanyak 1 tahun 
akan berpengaruh terhadap peningkatan gaji karyawan sebesar Rp 6 035. 

Penyusunan sistem penggajian yang baru dilakukan untuk membuat sistem 
penggajian yang lebih kompetitif yang bertujuan untuk memberikan kepuasan 
bagi karyawannya. Penyusunan sistem penggajian baru dimulai dengan 
melakukan evaluasi pekejaan yang memperhatikan faktor-faktor pekejaan. 
Overlap (persentase kenaikan antar tiap golongan) dibuat semakin menurun 
sejalan dengan meningkatnya golongan karyawan, dan jarak antara gaji minimum 
dengan gaji maksimum (range gaji) dibuat sama untuk setiap golongan (200 % 
dihitung dari gaji minimum 100 %). Faktor prestasi keja dijadiian sebagai salah 
satu faktor yang dapat menentukan kenaikan gaji karyawan. 

Untuk melaksanakan sistem penggajian yang berpedoman pada prinsip 
keadiian dan untuk meningkatkan rasa puas karyawan maka dalam menerapkan 
sistem penggajian di perusahaannya, PT Unitex, tbk perlu melaksanakan evaluasi 
pekerjaan yang menyeluruh terhadap seluruh jabatan yang ada di p e ~ ~ a h a a n .  
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Dan, faktor-faktor yang selama ini nienentukan kenaikan gaji karyawan di PT 
Unite~tbk adalah terdiri dari golongan karyawan, jabatan, dan masa kerja. Untuk 
memberikan penghargaan kepada karyawan atas segala kontribusi yang telah 
mereka berikan kepada perusahaan alangkah baiknya jika perusahaan juga brut  
memperhatikan prestasi kerja karyawannya di dalam penentuan kenaikan gaji 
mereka. Penilaian prestasi hams dibuat secara objektif dengan menetapkan 
standar penilaian yang jelas. 

Kata Kunci : PT Unitex, tbk, Sumberdaya Manusia (SDM), Sistem Penggajian, 
Keadilan internal, keaddan ekstemal, Point System, Evaluasi 
Peke rjaan, Trend Analisis, Regresi berganda. 
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