
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
.. 

Bagi sebuah perusahaan, 'sumberdaya manusia merupakan 

sumberdaya utama dan mempunyai fungsi yang dominan dalam 

kehidupan perusahaan. Kemampuan dan kualitas sumberdaya manusia 

sangat menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Karenanya 

sumberdaya manusia perusahsan dipersiapkan dalam arti mereka harus 

dipilih secara tepat, dibina, dipelihara, dan dikembangkan agar memberi 

sumbangan yang besar terhadap produktivitas perusahaan. Dengan 

sumberdaya manusia yang berkualitas, berarti produktivitas kerja yang 

tinggi dapat dimiliki oleh perusahaa'n, sehingga dapat menghasilkan 

barang atau jasa yang berkualitas seshai dengan tuntutan konsumen 

dewasa ini. 

Dalam dunia usaha, tujuan pendirian suatu perusahaan adalah 

disamping untuk memberikan kesejahteraan bagi pemilik atau pemegang 

saham, juga bertujuan antara lain untuk menciptakan lapangan kerja bagi 

yang membutuhkan. Keuntungan yang maksimal harus diciptakan oleh 

perusahaan, dan keuntirngan yang diperoleh merupakan cerminan 

lteberhasilan kinerja dari perusahaan bersangkutan. Salah satu upaya 

yang diperlukan percsahaan untuk menciptakan laba yang maksimal 

adalah dengan kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang. 

Persaillgan antara perusahaan telah menjadi semakin ketat pada 

era globalisasi sekarang ini. Masing-masing perusahaan berupaya untuk 

memiliki keunggulan knmpetitif dan persaingan dengan cara menerapkan 
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n~anajemen strategi. Dalam upaya meraih dan mempertahankan posisi 

kompetitif perusahaan. terlaga kerja merupakan faktor daya saing utama 

dan paling berperan. Untuk memperoleh sumberdaya manusia yang 

berkualitas d~perlukan suatu sistem pengelolaan seperti antara lain 

memotivasi karyawan dalam bentuk kepuasan kerja karyawan. Kepuasan 

kerja karyawan hanya dapat dicapai apabila sistem pengelolaan yang 

heriaku herjalan dengan baik serta memberikan rasa aman sehingga 

karyawan dapat bekerja lebih produktif, baik secara individu maupun 

sebagai kelompok kerja. 

Produktivitas yang tinggi tak pelak lagi merupakan tujuan dari 

setiap organisasi atau perusahaan. Banyak faktor yang terlibat dalam 

menentukan apakah produktivitas suatu perusahaan itu akan tinggi atau 

rendan. Salah satu yang cukup penting adalah faktor penampilan kerja 

pala pekerja yang ada dalam perusahaan. Penampilan kerja yang buruk, 

tidak bergairah tentu akan menurunkan produktivitas dari suatu 

perusahaan moskipun faktor-faktor lain seperti penjadwalan kerja, alokasi 

dan penjadwalan bahan baku, pengendalian mutu dan lain-lainnya telah 

dibuat sebaik-baiknya (Malik, 1986). . Menurut Dewan Produktivitas 

Nasional (Depnaker - ILOIUNDP, 1988), produktivitas kerja adalah 

perbandingan hasil yang dicapai dari peran tenaga kerja persatuan waktu. 

Lebih lanjut Dewan Produktivitas Nasional menyebutkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi produktivitas kerja adalah pendidikan, keterampilan, 

disiplin, sikap dan etika kerja, motivasi, gizi dan kesehatan, tingkat 
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penghasilan, jaminan sosial, lingkungan dan iklim kerja, teknologi, sarana 

produksi, manajemen, kesempatan kerja dan prestasi kerja. 

Fok dalam Timpe (1992) menyatakan faktor yang mempengaruhi 

peningkatan produktivitas kerja adalah keharmonisan kondisi karyawan 

dan insentif keuangan yang universal. Keharmonisan kondisi pekerjaan 

diantaranya yaitu saling ketergantungan manajemen dan karyawan. 

Sedangkan insentif keuangan bagi karyawan dalam ha1 ini adalah adanya 

unsur keadilan dalam gaji atau upah, tunjangan ataupun bonus yang 

diterima oleh karjlawan. Bagaimanapun juga tujuan seorang karyawan 

untuk bekerja adalah untuk mencari uang, berarti gaji yang memadai 

penting sekali. Menurut Tan (1986) seorang konsultan manajemen dalam 

makalah yang dibuat di majalah Konsultan Manajemen menyatakan, 

imbalan jasa yang diberikan haruslah cukup untuk memenuhi kebutuhan 

hidup karyawan dan keluarganya, disesuaikan dengan posisi, latar 

Selakang pendidikali, pengalaman, masa kerja, tangyung jawab, beratnya 

tugas dan prestasi karyawan. lmbalan jasa yang cukup akan 

mcnyehabkan karyawsn dapat bekerja dengan tenang, mantap dan 

oersemangat. Artinya dapurnya akan tetap berasap ! Sebaliknya imbalan 

jasa yang tidak memadai akar, menyebabkan seorang karyawan resah 

gelisah. Keresahan ini akan mernpunyai dampak terhadap hasil kerjanya. 

Sistem imbalan jasa (gaji) secara langsung nienyangkut dua 

kepentingan, yaitu kepentingan perusahaan dan karyawan. Uang yang 

dibayarkan kepada karyawan sebagai imbalan atas prestasi kerjanya 

pada umumnya merupakan beban biaya yang besar dari pengeluaran 
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perusahaan. Sedangkan bagi kepentingan karyawan gaji atau upah yang 

diterima pada umumnya merupakan sumber penghasilan yang utama. 

Perusahaan dalam menetapkan kebijakan gaji harus memper- 

hatikan prinsip keadilan. Jika seseorang karyawan menerima gaji dari 

perusahaan, maka ada tiga kemungkinan yang dirasakan, yaitu gaji yang 

mereka terima kurang atau melebihi dari sumbangan yang diberikan 

(bobot pekerjaan) dan atau gaji tersebut sesuai dengan bobot 

pekerjaannya. Dan jika yang terjadi adalah rnereka merasa gaji yang 

diterima kurang dari bobot atau tingkat pekerjaannya, maka mereka akan 

merasa adanya ketidak adilan dan biasanya mereka memberikan reaksi 

(Moelyadi, 1987). Pemberian imbalan jasa yang dirasakan adil dan layak 

bagi karyawan akan memberikan kepuasan kerja bagi mereka, sehingga 

dapat menciptakan kualilas kerja yang baik dalam lingkungan perusahaan 

yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dikalangan 

karyawan yang berarti juga dapat rneningkatkan produktivitas perusahaan. 

Menurut Hasibuan (1993), sistern gaji yang adil berarti besarnya 

imbalan yang dibayarkan kepada setiap karyawan harus disesuaikan 

dengan hasil evaluasi pekerjaan yang mencakup jenis pekerjaan, resiko 

pekerjaan, tanggung jawab pekerjaan dan memenuhi persyaratan internal 

perusahaan yang konsisten. Pengertian adil disini bukanlah setiap 

karyawan menerima imbalan jasa (gaji) yang sama besarnya. Dengan 

asas adil ini akan tercipta suasana kerja sama yang baik, semangat kerja, 

disiplin dan loyalitas pada perusahaan akan lebih baik. Sedangkan sistem 
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gaji yang layak be~arti imbalan jasa yang diterima kayawan dapat 

memenuhi kebutuhan hidup pada tingkat normatif yang ideal. 

P.T. Delta Djakarta didirikan ,pads tanggal .I September 1970 

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1967 

tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Perusahaan ini sebagai 

kelanjutan dari perusahaan sebelumnya yaitu Pabrik Anker Bir yang 

didirikarr pada +shun 1932 niilik Belanda, pada tahun 1958 dinasionalisir 

oleh Pemerintah Indonesia, tahun 1965 diserahkan pada Pemerintah 

Daerah DKI Jakarta lnenjadi Perusahaan Daerah Budjana Jasa. 

Sejak perusahaan ini berubah status menjadi PMA dan dipimpin 

lenaga prc~fesional, telah terjadi perubahan terhadap gaya kepemimpinan 

dan pengelolaan perusahaan yang semula mempergunakan gaya 

birokrasi pemerintahan dan karyawan menjadi pegawai negeri. 

Berdasarkan hasil pengamatan manajemen perusahaan dan adanya 

kesepaltatan antara pimpinan perusahaan dan wakil dari karyawan, 

~engelolaan kesejahteraan karyawan akan rnenjadi lebih transparan dan 

mengikutkar~ wakil karyawan dalam pengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan hak dan kewajiban karyawan. 

blaka pada awal Januari 1981 Direksi P.T. Delta Djakarta telah 

memprakarsai "tatap muka" antara Pimpinan dengan seluruh karyawan 

P.T. Delts Djakarta. I<ejadian ini belurn pernah diadakan sebelumnya. 

Salah satu kesepakatan yang diputuskan dalam pertemuan itu adalah 

adanya perbaikan Sistem lmbalan JasaIGaji dalam rangka meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan. 
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Berdasarkan kssepakatan tersebut, Direksi P.T. Delta Djakarta 

pada Januari 1981 telah mengundang Konsultan Gaji dari Lembaga 

Manajemen di Jakarta unruk menyempurnakan struktur gaji tahun 1970 

khusus ur~tuk karyawan pelaksana'dan diberlakukan April 1981. Hasil 

penyempurnaan struktur gaji yang dikerjakan Konsultan berupa struktur 

gaji tahun 1981 berdasarltan hasil pekerjaan dan hasil s u ~ a i  upahlgaji. 

Uraian lengkap mengenai struktur gaji tahun 1981 tersebut akan dibahas 

dalam Bab VI. Sedangkan untuk karyawan staf (pimpinan) 

penyempurnaan struktur gajinya akan diserahkan pada Hay Consultant 

dari luar negeri pada tahap berikutnya yaitu pada awal tahun 1983. 

Walaupun penyenlpurraan struktur gaji telah dilaksanakan, Direksi 

Perusahaan malaloi Manager Personalia terus mengadakan penyesuaian 

dsngan perkembangan perusahaan secara umum agar tingkat upahlgaji 

sesuai dengan ketentuan Pemerintah dalam ha1 upah minimum. 

Karenanya bertepatan dengan kepindahan lokasi pabrik dan kantor lama 

di Jln. Bandengan Selatan ke pabrik dan kantor baru di Bekasi, Direksi 

perusahaan telah memerintahkan pada bawahannya (dalam ha1 ini 

Manajer Personalia sebagai penanggung jawab) untuk melakukan re- 

evaluasi pekerjaan untuk karyawan pelaksana. 

Dengan demikizn, sejak P.T. Delta Djakarta berdiri telah dua kali 

mengadakan evaluasi pekerjaan dalam rangka penyempurnaan struktur 

gaji. Berarti, sejak tahun 1970 telah ada tiga struktur gaji yaitu (1) Tahun 

1970 - 1980; (2) T a h n  1981 - 1996; (3) Tahun 1997 sampai saat ini. 

Szmpai saat ini belurn ada yejolak dari karyawan pelaksana mengenai 
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struktur gaji yang diberlakukan, karena perusahaan selalu mernbayar gaji 

karyawan diatas UMR yang ditentukan Pemerintah, kata Manajer 

Personalla P.T. Delta Djakarta. Walaupun bagitu. Direksi P.T. Delta 

Djakarta masih mempunyai perasaan khawatir apakah ketenangan 

karyawan itu merupakan sesuatu yang semu, tetapi kernudian akan 

muncul gejolak karena pengaruh krisis ekonomi yang berkepanjangan. 

Karena itu adanya penelitian ini mendapat suatu apresiasi yang baik dari 

Direksi karena Bagian Personalia akan mendapat rnasukan berupa teknik 

penyusunan struktur gaji yang baik dan benar serta tanggapan karyawan 

terhzdap struktur gaji yang berlaku. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas. dan dalam rangka 

mempertajam kajian terhadap rnasalah yang telah diidentifikasi, maka 

dapat dirurnuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah dasar yang dipakai Pimpinan Perusahaan dalam keputusan 

untuk setiap pengembangan (menyempurnakan) struktur gaji dan 

bagaimana struktur gajinya. 

2. Apakah struktur gaji yang diberlakukan pada tahun 1981 dan 1997 

telah rnemenuhi konsep keadilan yaitu keadiian internal (Bobot 

Pekerjaan) dan keadilan eksternal ( S u ~ e y  Gaji). 

3. Hpakah struktur gaji yang berlaku sekarang (tahun 2000) telah 

memenuhi keinginan karyawan pelaksana dan rnereka rnerasa puas. 

4. Upaya apa yang diperlukan untuk memperbaiki siiuktur gaji. 
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C. Tujuan Geladi Karya 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tujuan penelitian 

ditetapkan sebagai berikut : 

1. Mengkaji dasar pemikiran Pimpinan Perusahaan dalam mengambil 

keputusan untuk pengembangan struktur gaji tahun 1981 dan 1997 

dan bagaimana struktur gaji yang diberlakukan tersebut. 

2. Mengkaji apakah benar struktur gaji yang diberlakukan pada tahun 

1981 dan 1997 telah memenuhi konsep keadilan sesuai teori - teori 

gaji yang berlaku universal. 

3. Mengkaji apakah struktur gaji yang berlaku sekarang (2000) telah 

diterima dengan puas oleh karyzwan pelaksana. 

4. Memberikan solusi perbaikan struktur gaji. 

D. Manfaat dan Kegunaan Geladi Karya 

Geladi Karya yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat 

dan kegunaan baik bagi penulis maupun bagi P.T. Delta Djakarta, seperti : 

1. Memberikan bahan masukan kepada Direksi P.T. Delta Djakarta yang 

sekarang mengenai pelaksanaan pengembangan (penyempurnaan) 

struktur gaji sejak tahun 1981 sampai saat ini dan sebagai masukan 

dalam rangka pengembangan (penyempurnaan) struktur gaji yang 

akan datang, serta tanggapan karyawan pelaksana terhadap struktur 

gaji yang diberlakukan sekarang 

2. Merupakan kesempatan bagi penuiis untuk menambah pengetahuan 

dan pengalaman praktek dalam .bidang manajemen sumberdaya 
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manusia, khusunya mengenai manajemen kompensasi atau 

penggajian. 

3. Bayi pengeir~hangan lptek, sebagai bahan acuarrdalam bentuk data 

dasar (bencht-lark data) bagi para peneliti dalam bidang yang sejenis. 

E. Ruang Lingkup 

Penelitisn ini aifokuskan pada struktur gaji lama dan baru dari 

karyawan pelaksana untuk mengetahui apakah struktur gaji tersebut 

memenuhi prinsip keadilan. Karena yang diteliti adalah struktur gaji, maka 

perlu memahami istilah atau kriteria dalam manajemen penggajian. 

Menurut Davis & Werther (1989), Dunn (1971), dan Moelyadi (1987), 

struktur gaji adalah sub - sistemlbagian dari sistem penggajianlimbalan 

jasslkompensasilremunerasi. Struktur gaji mencakup : 1) besaran gaji 

sebagai resultants nilailbobot pskerjaan dengan harga pasaran tenaga 

kerja, 2) jarak gaji minimum dan maksimum yang disebut "range" gaji, 3) 

golongan gaji yarlg diinginkan, 4) kenaikan gaji antar golongan gaji dan 5) 

garis yang menghubungkan titik tengah (Mid Point) dari setiap golongan 

gzji. 

Untuk mengungkapkan faktor-faktor yang menjadi sumber 

kepuasar~ dan ketidak pu6san karyawan, maka subyek yang dilibatkan 

adalah karyawan staf dan non - staf pada seluruh lapisan pekerjaan di 

pabrik bir. 

Dari karyawan staf diharap!tan selain adanya "feed back 

terhadap jawabanl pengakuan dari karyawan non-staf apabila ada 
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jawabanlpengakuan yang menyimpang dari ha1 sebenarnya, juga untuk 

n~ernperoleh penilaian yang obyektif terhadap struktur gaji yang berkaitan 

dengan keinginal: dan kepuasan karyawan terhdap struktur gaji. 

Karyawan Staf, adalah karyawan pimpinan (manajemen) yang bekerja di 

kantor maupun di pabrik bir. ( Jenjang kepangkatan dari STol - SDo2 ). 

Karyawan non - staf, adalah karyawan pelaksana (bulanan) yang 

bekerja di kantor maupun di pabrik bir. ( Jenjang kepangkatan dari PTQ~ - 

PT'os ). 
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