
A. Latar Belakang 

Sumberdaya manusia adalah aset yang terpenting dalam mendirikan dan 

mengembangkan perusahaan. Pengelolaan sumberdaya manusia sangat 

menentukan kemajuan perusahaan, karena perannya yang sangat besar dalam 

mengendalikan operasionalisasi perusahaan. 

Dalam era globalisasi ini semua perusahaan dituntut untuk lebih efisien 

dan produktif, sehingga sumberdaya manusia yang handal sangat diperlukan. 

Kehandalan sumberdaya manusia tersebut sangat dipengaruhi oleh seberapa jauh 

kesiapan perusahaan dalam memberikan motivasi kepada pegawainya seperti 

pemberian imbalan berupa gaji, perencanaan dan pengembangan karir, serta 

lingkungan keja. Selain itu, menurut Hasibuan (1995) tercapainya tujuan 

perusahaan merupakan hai l  dari karyawan yang bergairah dalam bekerja, mau 

memberikan kemampuan sepenuhnya serta berkeinginan untuk mencapai prestasi 

ke rja yang optimal. 

Dalam perusahaan terdapat dua kepentingan yang saling berkaitan, yaitu 

kepentingan karyawan berupa imbalan dan kepentingan perusahaan berupa 

prestasi ke ja .  Bagi karyawan, imbalan atau gaji merupakan penghasilan untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga kelayakan besamya imbalan yang 

diberikan oleh perusahaan sangat diharapkan. Bagi perusahaan, pembayaran 

imbalan atau gaji merupakan pengeluaran dan biaya yang hams diperhitungkan 

dengan cermat. Perusahaan mengharapkan agar gaji yang dibayarkan 
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memperoleh imbalan bewpa prestasi kerja karyawan yang memuaskan. Sistem 

penggajian yang adil sangat diperlukan untuk menjembatani dua kepentingan 

tersebut. 

Pemberian gaji kepada karyawan sangat menentukan produktivitasnya, 

karena kepuasan yang diperoleh akan mempengaruhi motivasi mereka untuk 

memberikan prestasi yang terbaik bagi pewsahaan. Bagi sebagian karyawan, gaji 

dibutuhkan untuk mempertahankan hidupnya dan sedikit untuk hal-ha1 yang 

bersifat hiburan. Akan tetapi bagi sebagian karyawan, gaji bukanlah soal untuk 

mempertahankan hidup melainkan soal keadilan. 

Pada prinsipnya dua jenis keadilan yang diharapkan karyawan dalarn 

sistem penggajian tersebut adalah (1) keadilan internal yang hanya dapat dicapai 

jika besarnya gaji didasarkan atas bobot peke jaan, bukan atas dasar nilai pribadi. 

Bobot pekerjaan tersebut diperoleh dari hasil evaluasi pekerjaan. (2) Keadilan 

eksternal yang hanya dapat dicapai jika gaji yang dibayarkan perusahaan bisa 

bersaing dengan gaji pe~sahaan lain yang setaraf Salah satu cara untuk 

mengetahui daya saing tersebut adalah melakukan s u ~ a i  gaji secara formal. 

Dengan pemenuhan dua jenis keadilan tersebut, diharapkan dapat memotivasi 

k q a w a n  untuk lebih berprestasi dan pemsahaan dapat lebih kompetitif. 

PT FTI merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang 

minuman. Produk utama PT FTI adalah susu sapi segar pasteurisasi dan yoghurt. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen diperoleh beberapa 

informasi awal, dimana PT FTI dalam menetapkan kebijakan sistem penggajian 

lebih dominan ditentukan oleh pimpinan. Kebijakan tersebut ditentukan dengan 
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memperhatikan peraturan pemerintah berupa upah minimum regional dan latar 

belakang pendidikan karyawan. Pada saat ini pihak manajemen PT FTI 

menghendaki perbaikan struMur penggajiannya, yaitu perhatian dalam keterkaitan 

antara nilai jabatan atau pekerjaan dengan gaji yang diterima karyawan. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan pihak manajemen PT FTI 

dapat diidentifikasi beberapa masalah yang dihadapi, yaitu PT FTI belum 

mengkaitkan nilai jabatan atau pekerjaan masing-masing karyawan dengan 

besamya gaji yang diterima oleh karyawan. Dengan keadaan demikian prinsip 

keadilan internal belum dipenuhi dalam struktur penggajiannya, karena 

seharusnya besar gaji karyawan didasarkan atas bobot pekerjaan bukan atas dasar 

nilai pribadi. Hal ini akan menjadikan masalah di kemudian hari, jika terdapat 

karyawan yang merasa bahwa gaji yang diterimanya tidak sesuai dengan 

pekejaannya yang lebih berat, namun gaji tersebut tidak dibedakan dengan 

karyawan lainnya. 

Kebijakan sistem penggajian PT FTI yang lebih dominan ditentukan oleh 

pimpinan dan pelaksanaannya diberikan kepada administrasi personalia yang 

belum mempunyai kualifikasi di bidang penggajian. Dengan kondisi demikian, 

PT FTI mengalami kesulitan tenaga manajemen untuk tanggung jawab 

pelaksanaan evaluasi peke rjaan dalam usaha memperoleh nilai jabatantpeke rjaan. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas dapat dibuat rumusan masalah dari 

Geladikarya, yaitu : 

1. Bagaimana sistem penggajian yang berlaku pada PT. FTI saat ini 

dm bagaimana tanggapan karyawan atas sistem penggajian 

tersebut ? 

2. Bagaimana menyusun sistem penggajian yang memenuhi prinsip 

keadilan internal dan eksternal ? 

D. Tujuan dan Kegunaan 

Berdasarkan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya Geladikatya pada 

PT FTI ini adalah : 

1. Untuk mengkaji sistem penggajian karyawan PT FTI. 

2. Untuk memformulasikan sistem penggajian yang memenuhi 

prinsip keadilan secara internal dan eksternal. 

Diharapkan hasil Geladikarya ini, dapat digunakan sebagai alternatif bagi 

manajemen dalam penyusunan sistem penggajian. 

E. Ruang Liugkup 

Dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, maka 

kajian Geladikarya ini lebih difokuskan pada upaya perbaikan struktw penggajian 

karyawan agar sistem penggajian PT. FTI memenuhi prinsip keadilan secara 

internal dan eksternal. 
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