
1.1. Latar Belakang 

Sumberdaya manusia merupakan asset terpenting yang harus diiliki oleh 

suatu organisasi. Sumberdaya manusia yang berkualitas dengan segala kompetensi 

yang dimiliinya akan sangat berpengaruh positif terhadap keberhasilan dan 

kemajuan organisasi. Sebagai asset terpenting yang memegang peranan sentral 

dan paling menentukan maka sumber daya manusia perlu mendapat perhatian 

yang sesuai dengan seberapa besar kontribusinya untuk kelangsungan hidup 

organisasi. 

Pengembangan sumberdaya manusia yang profesional, kreatif, dan inovatif 

bagi kemajuan organisasi sangat penting, terutama dalarn menghadapi kondisi 

perekonomian dunia yang semakin berkembang dan mengalami perubahan yang 

pesat, sebagai akibat dari era globalisasi. Dalam kondisi seperti ini, produksi yang 

dihasiian dan dipasarkan akan saling bersaing antar negara, sehingga pihakt 

negara yang mempunyai keunggulan kompetitif yang tinggi dipastikan akan 

menguasai pasar secara intemasional. Melihat kondisi tersebut, maka pihak 

manajemen perlu mencari sebuah jawaban yang bertujuan untuk memotivasi 

karyawannya agar dapat beke rja dengan menggunakan segala kompetensinya. 

Sistem penggajian merupakan suatu hentuk imbalan, baik irnbalanfinansial 

maupun non finansial yang diberikan oleh suatu organisasi kepada tenaga kerja 

yang ada di dalamnya atas segala input yang diberikan untuk menunjang 

kelangsungan hidup perusahaan. Kompensasi yang diberikan oleh organisasil 

perusahaan harus berpedoman pada prinsip keadiian, baik keadilan internal 
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maupun keadiian eksternal. Keadilan internal hanya dapat dicapai jika besarnya 

gaji didasarkan atas bobot pekerjaan bukan atas dasar nilai pribadi. Bobot 

pekerjaan diperoleh dari hasil evaluasi pekejaan, sedangkan keadilan eksternal 

hanya dapat dicapai jika gaji yang dibayarkan oleh perusahaan bisa bersaing 

dengan gaji perusahaan lain yang sejenis. 

PT Unitex Tbk didikan dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal 

Asing No. 11 tahun 1970 berdasarkan akta notaris Eliia Pondaag S.Y No 25 

tanggal 14 Mei 1971. Akta pendiian ini telah disahkan oleh menteri Kehakiman 

dengan surat keputusan no. JA.5/128/14 tanggal 30 Juli 1971 dan diumumkan 

dalam lembaran berita negara no. 67 tanggal 20 Agustus 1971. Anggaran dasar 

perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta notaris 

Sulaimansyah S.H no. 50 tanggal 15 April 1997 mengenai perubahan anggaran 

dasar dan penambahan modal dasar, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri 

Kehakiman dengan swat keputusan no. C2-6203.HT.01.04.Th.97 tanggal 4 Juli 

1997. 

Perusahaan melakukan kegiatan pemintalan, pertenunan, pencelupan, 

pencetakan, pemuatan benang, tenun kain. Kantor pusat perusahaan berkedudukan 

di Jakarta sedangkan pabriknya berlokasi di Tajur, Bogor. Luas lahan yang 

dipergunakan PT Unitex, Tbk di Bogor adalah seluas 150 700 m2, tidak termasuk 

dengan perurnahan karyawan yang berada di belakang pabrik. 

Produksi utama perusahaan adalah kain tenun yam dyed danpiece dyed dan 

memiliki pasar luar dan dalam negeri. Karena sejak pertengahan tahun 2000 pasar 

Amerika Serikat jatuh tajam dan adanya ekspansi kapasitas produksi yam dyed 

dari Taiwan dan China, maka persaingan harga, kualitas, dan waktu peng i i an  
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menjadi sangat tajam dan keras. Perkiraan produk ekspor pada tahun 2000 sekitar 

37%, sementara pada tahun 1999 sebesar 50%. Dalam situasi ini, secara terus 

menerus perseroan mencoba untuk meningkatkan ekspornya, baik langsung 

maupun tidak langsung khususnya ke Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan 

Australia yang merupakan pasar yang lebih menguntungkan daripada pasar 

domestik. 

Tahun 2000, perusahaan mencatat penjualan bersih sebesar Rp 181 milyar, 

turun Rp 19 milyar atau 9.37% dibandingkan dengan penjualan tahun 1999 

sebesar Rp 200 milyar. Penurunan penjualan tersebut disebabkan terutarna 

menurumya kuantitas penjualan sebesar 3.2 juta meter atau 14.4%, sedangkan 

penurunan harga jual hanya sebesar US $0.02 atau 1.75 % per meter. 

Peranan sumberdaya manusia berperan sebagai asset dan mitra usaha untuk 

mendukung keberhasilan usaha perusahaan. Untuk menciptakan sumberdaya 

manusia yang berkualitas, perusahaan selalu mengirimkan beberapa karyawannya 

guna mendapatkan pelatihan dan keterampilan untuk mengantisipasi 

perkembangan teknik baru dan know how di luar negeri, Jepang. 

Saat ini, perusahaan mempekerjakan 1 460 orang karyawan, dengan jumlah 

karyawan pria sebanyak 1 241 orang dan karyawan wanita sebanyak 219 orang 

ditambah dengan 59 orang karyawan harian, 6 orang staff dari Unitika Ltd., dan 2 

orang dari Marubeni co. Adapun perincian karyawan menurut bagiannya adalah 

sebagai berikut : Spining (pria 245 orang dan wanita 6 orang), Weaving @ria 572 

orang dan wanita 140 orang), Dyeing @ria 114 orang dan wanita 22 orang), 

Dyeing Yam (pria 57 orang dan wanita 1 orang), Utility @ria 86 orang dan wanita 
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3 orang), Office @ria 150 orang dan wanita 47 orang), dan Kenshusei/trainee 

sebmyak 17 orang. (April, 2002). 

Hubungan manajemen d m  karyawan dipelihara sedemikian rupa agar 

karyawan dapat bekerja sejalan dengan gerak langkah perusahaan. Oleh karena 

itu, perhatian dan pembinaan kesejahteraan dan hak-hak karyawan baik berupa 

gaji maupun berupa fasilitas dan tunjangan lainnya, perlu diberikan dengan 

berlandaskan pada pedoman keadiian, yang kesemuanya itu disesuaikan dengan 

ketentuan pemerintah dengan berpedoman pada kemampuan dan kondisi 

keuangan perusahaan (Untuk kepentingan sistem penggajian, PT unitex, Tbk 

telah mengeluarkan biaya sebesar Rp 2 485 696 454 atau sebesar 13% dari 

keseluruhan beban usaha yang dikeluarkan oleh perusahaan). 

Dengan pemberlakuan pemberian kompensasi yang berpedoman pada 

prinsip keadilan tersebut, maka diharapkan perusahaan dapat mempertahankan 

karyawan yang cakap yang sekaligus juga dapat menarik karyawan baru yang 

lebih potensial. Kepuasan kerja sebagai akibat dari pemberlakuan kompensasi 

yang adil juga akan berpengamh pada peningkatan motivasi di tempat kerja yang 

kemudian berpengamh juga pada peningkatan produktivitas tenaga ke ja. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Ada beberapa permasalahan yang teridentifikasi dari latar belakang yang 

berkaitan dengan sistem penggajian yang selama ini digunakan sebagai suatu 

sistem imbalan jasa yang bertujuan untuk memberikan kepentingan keja  yang 

akhirnya dapat memotivasi tenaga kerja untuk terns berkarya dan menghasilkan 

produk yang berkualitas, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja 
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karyawan yang kemudian dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Adapun 

identiiikasi masalah tersebut, adalah : 

1. Pelaksanaan penerapan sistem penggajian yang berpedoman pada prinsip 

keadilan, baik keadilan internal maupun keadilan eksternal, sulit 

dilaksanakan. Perusahaan kurang memperhatikan evaluasi pekejaan 

sebagai suatu syarat pencapaian keadiian internal. 

2. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi penyusunan sistem 

penggajian, sehingga pihak manajemen perusahaan perlu memilii faktor 

apa yang &an digunakan untuk menyusun sistem penggajian yang 

dikaitkan dengan prinsip keadilan. 

3. Penerapan sistem penggajian yang biasa diiakukan oleh perusahaan, 

umumnya hanya berpedoman pada kepentingan perusahaan semata, dan 

tidak diiakukan penerapan sistem penggajian yang dapat meningkatkan 

kepuasan keja karyawan. 

1.3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan latar belakang tersebut di atas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan, sebagai berikut : 

1. Apakah penerapan sistem penggajian yang berlaku saat ini, sudah sesuai 

dengan prinsip keadilan, baik keadilan secara internal maupun keadilan 

secara eksternal. 

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi besarnya gaji karyawan dalam 

sistem penggajian 

3. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan agar sistem penggajian 

yang diterapkan dapat meningkatkan kepuasan keja karyawan. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada permasalahan di atas, maka ada beberapa tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Mengkaji penerapan sistem penggajian yang terkait dengan prinsip 

keadilan eksternal dan internal dalam meningkatkan kepuasan kerja 

karyawan. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gaji yang diterima 

oleh karyawan dan mengetahui seberapa besar pengamhnya. 

3. Memberikan alternatif perbaikan sistem penggajian di PT Unitex. 

1.5. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

1. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis di dalam 

memperluas pengetahuan yang sekaligus juga dapat: menambah wawasan 

penulis mengenai arti penting Manajemen Sumber daya manusia, 

khususnya manajemen kompensasi di dalam memotivasi karyawannya 

sehingga akan dapat meningkatkan kineja dan sekaligus juga 

meningkatkan produktivitas keja karyawan. 

2. Diarapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi p e ~ ~ & a a n  sebagai 

bahan masukan mengenai pelaksanaan sistem penggajian yang sesuai 

dengan prinsip k e a d i i  secara internal dan eksternal. 

1.6. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini hanya difokuskan pada sistem penggajian yang diaksanakan 

pada PT Unitex, Tbk pada karyawan dengan jenjang jabatan kepala regu sampai 

dengan pengawas untuk mengetahui apakah sistem penggajian tersebut sudah 

sesuai dengan prinsip keadiian baik keadilan internal maupun eksternal yang 
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dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Karena keterbatasan waktu 

penelitian, maka tidak dilakukan survei gaji antar perusahaan sejenis dan untuk 

melihat apakah gaji yang diberikan sudah memenuhi keadilan ekstemal, maka gaji 

yang diberikan perusahaan dibandingkan dengan upah minimum kota (UMK) 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 
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