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A. Administrasi Upah dan Gaji 

1. Pengertian Administrasi Upah dan Gaji 

 Terdapat beberapa pandangan ahli terkait pengertian administrasi upah dan gaji. Beach 

(1975:642) dalam Moekijat (1992:19) mengatakan bahwa istilah administrasi gaji dan upah telah 

diterima oleh umum sebagai penunjukan bidang kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan 

dan penerapan kebijaksanaan – kebijaksanaan dan metode-metode pemberian imbalan jasa 

kepada pegawai yang baik dan benar. Administrasi gaji dan upah itu meliputi masalah-masalah 

seperti evaluasi jabatan, pemeliharaan dan pengembangan struktur upah, survei upah, insentif 

upah, penyesuaian dan pengubahan upah, pembayaran tambahan, pembagian keuntungan, 

pengendalian biaya imbalan jasa dan masalah-masalah pembayaran lain yang berhubungan.  



 Pendapat lain dikeluarkan oleh Famularo (1972:27.3) dalam Moekijat (1992:20)  yang 

mengatakan bahwa administrasi gaji dan upah adalah suatu fungsi manajerial yang penting yang 

berhubungan dengan semua aspek kompensasi pegawai. Uang yang dibayarkan kepada pegawai-

pegawai sebagai pengganti atau penukar jasa-jasa mereka mungkin merupakan pengeluaran 

organisasi yang paling banya, sementara bagi pegawai uang yang diterima biasanya merupakan 

sumber penghasilan utama. Oleh karena itu, program administrasi kompensasi yang baik dapat 

mempunyai pengaruh yang besar baik terhadap manajemen maupun pegawai. Progam ini dapat 

menghemat biaya organisasi sementara menarik , mempertahankan, dan memotivasi pegawai-

pegawai yang cakap dan produktif. 

 Leap dan Crino (1990:11) dalam Moekijat (1992:20) menjelaskan bahwa administrasi 

upah dan gaji itu meliputi kebijaksanaan pembeyaran manajemen dan non manajemen, survey 

upah, evaluasi jabatan, rencana insentif dan bonus, serta imbalan jasa kepada pejabat-pejabat 

pimpinan. Selain itu Yoder (1958:16.2) dalam Moekijat (1992:20) menegaskan bahwa 

administrasi gaji dan upah itu berhubungan dengan segi-segi dari kebutuhan, motivasi dan 

imbalan. Pendapat selanjutnya di keluarkan oleh Komaruddin (1983:510) dalam Moekijat 

(1992:21) yang mengatakan bahwa administrasi upah dan gaji adalah administrasi yang 

memelihara struktur gaji atau upah yang logis serta merupakan salah satu bagian dari bagian 

personalia yang mengelola hal-hal yang berhubungan dengan pemberian balas jasa bagi pekerja. 

Pendapat terakhir dikeluarkan oleh Moekijat (1992:21) bahwa administrasi gaji dan upah itu 

berhubungan dengan pembayaran secara langsung berupa uang kepada pegawai sebagai imbalan 

atas jasa-jasanya.  

 Dengan memperhatikan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

administrasi upah dan gaji merupakan bidang kegiatan yang berhubungan dengan semua aspek 

kompensasi pegawai sebagai motivasi dan imbalan atas jasa-jasanya. 

 

2. Tujuan Administrasi Gaji dan Upah 

 Menurut Werther dan Davis (1982:280) dalam Moekijat (1992:23) tujuan administrasi 

gaji dan upah adalah untuk : 



1. Mendapatkan pegawai-pegawai yang cakap 

  Gaji dan upah harus cukup tinggi untuk menarik pelamar-pelamar. Oleh karena 

perusahaan-perusahaan bersaing dalam pasar tenagakerja, maka tingkat pembayaran harus 

mengikuti permintaan dan penawaran karyawan. Akan tetapi kadang-kadang diperlukan tarif 

upah premi untuk menarik pelamar-pelamar yang sudah bekerja di perusahaan-perusahaan 

lain. 

2. Mempertahankan pegawai-pegawai yang sudah ada sekarang 

  Apabila tingkat gaji dan upah tidak bersaing, maka beberapa orang pegawai akan 

berhenti. Untuk mencegah perpindahan pegawai, maka harus dijaga pembayaran yang 

bersaing dengan majikan-majikan lain. 

3.  Menjamin keadilan 

  Administrasi daji dan upah berusaha mendapatkan keadilan intern dan ekstern. Keadilan 

intern mengharuskan agar pembayaran dihubungkan dengan nilai relative dari jabatan-jabatan 

yang sama memperoleh pembayaran yang sama. Keadilan jabatan yang sama memperoleh 

pembayaran yang sama. Keadilan ekstern memerlukan pembayaran kepada para 

karyawanpada suatu tingkat yang sama dengan pembayaran yang diterima leh karyawan-

karyawan yang sama di perusahaan-perusahaan lain. 

4. Menghargai perilaku yang diinginkan 

 Pembayaran harus memperkuat perilaku yang diinginkan. Prestasi kerja yang baik, 

pengalaman, kesetiaan, tanggung jawab baru, dan perilaku-perilaku yang lain dapat dihargai 

melalui suatu rencanaadministrasi gaji dan upah yang efektif. 

5. Mengawasi biaya 

Suatu program administrasi gaji dan upah yang rasional membantu organisasi 

memperoleh dan mempertahankan tenaga kerjanya ddengan biaya yang layak. Tanpa suatu 

struktur gaji dan upah yang sistematik organisasi mungkin membayar lebih atau kurang 

daripada yang seharusnya kepada pegawai-pegawainya. 



6. Menaati peraturan dan perundang-undangan 

  Seperti halnya segi-segi manajemen kepegawaian lainnya, administrasi gaji dan upah 

menghadapi pembatasan-pembatasan perundang-undangan. Suatu program pembayaran yang 

baik mempertimbangkan pembatasan-pembatasan ini dan menjamin ditaatinya semua 

peraturam pemerintah yang mempengaruhi gaji dan upah pegawai. 

 

3. Pentingnya Administrasi Gaji dan Upah 

 Chruden dan Sherman (1976:466) dalam  Moekijat (1992:35) mengemukakan pentingnya 

adminstrasi gaji dan upah sebagai berikut :   

Administrasi gaji dan upah adalah fungsi manahemen kepegawaian yang sangat penting karena 

akibat-akibatnya yang sangat luas, tidak hanya terhadap para pegawai dan prestasi mereka, etapi 

juga terhadap biaya operasi majikan dan ekonomi masyarakat. Bagi pegawai-pegawai, gaji dan 

upah adalah penting karena merupakan imbalan berupa uang dan psikologis dari pekerjaannya.  

Oleh karena gaji dan upah membantu menentukan nilai relatif baik dalam organisasi maupun 

sebagai standar hidup mereka dalam masyarakat, maka pegawai-pegawai cenderung menjadi 

peka terhadap jumlah uang yang dibayarkan kepada mereka dibandingkan dengan berapa orang-

orang lain dibayar untuk pekerjaannya. Oleh karena itu adalah penting agar gaji dan upah 

pegawai-pegawai ditetapkan secara objektif yang akan menjamin mereka perlakuan yang adil 

dan memungkinkan mereka mengetahui kenyataan ini. 

  

B. Konsep dan Peran Kebijakan Upah dan Gaji 

 Menurut Moekijat (1992:36), penentuan dan peninjauan kembali kebijakan gaji dan upah 

merupakan fungsi manajemen yang sangat penting. Kebijakan ini harus merupakan suatu proses 

yang terus menerus, harus dapat menarik perhatian  manajemen puncak, dan harus pula pandai 

memadukan syarat-syarat teknis dengan syarat-syarat hubungan manusiawi. Kebijakan dan 

tujuan gaji dan upah harus mempunyai hubungan dengan keseluruhan kebijakan dan tujuan 

organisasi, oleh karena itu memerlukan pemeriksaan dan penelitian secara terus menerus.  



 Kebanyakan perusahaan menaruh perhatian dan telah mempunyai kebijakan gaji dan 

upah. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan tersebut mungkin menaruh perhatiantehadap 

perubahan-perubahan dalam kebijakannya. Yoder (1958:16.10) dalam Moekijat (1992:36) 

menguraikan proses peninjauan kembali kebijakan gai dn upah yang dapat diringkaskan sebagai 

berikut : 

Berikan pernyataan kebijakan mengenai tarif  pekerjaan tambahan pembayaran, promosi, 

demosi, dan pemindahan. Buat pernyataan itu seluas-luasnya. Tinjau kembali program 

uraian dan evaluasi jabata, klasifikasi pegawai, dan tarif-tarif pembayaran perseorangan. 

Pastikan kebijakan gaji dan upah secara berkala.  

Menurut Beach (1975:651) dalam Moekijat (1992:36), kebijakan-kebijakan mengenai 

gaji dan upah dari perusahaan-perusahaan yang berlainan itu agak berbeda. Perusahaan-

perusahaan kecil memberikan pembayaran yang minimum untuk menarik jumlah dan jenis 

tenaga kerja yang dibutukan. Sering perusahaan-perusahaan ini hanya membyrkan tarif gaji dan 

upah minimum yang telah di tentukan oleh pemerintah. Dengan tarif-tarif ini perusahaan-

perusahaan tersebut cenderung hanya mampu menarik tenaga kerja yang jumlahnya terbatas.  

Dalam keadaan yang lain, beberapa organisasi memberikan pembayaran di atas tariff 

yang sedang berlaku dalam pasar tenaga kerja. Organisasi-organisasi tersebut menggunakan 

kebijakan demikian karena berusaha menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang sangat 

cakap yang dapat diperoleh. Dengan membayar tariff yang tiggi, manajemen akan mampu 

menuntut pelaksanaan pekerjaan yang lebih baik dari pegawai-pegawainya. Beberapa manajer 

yakin akan penghematan gaji dan upah yang tinggi. Mereka yakin bahwa dengan memberikan 

pembayaran yang baik dapat menarik karyawan-karyawan yang cakap yang akan memberikan 

hasil yang lebih banyak daripada karyawan rata-rata dalam perusahaan. Akibat produksi per 

pegawai yang lebih banyak ini berarti pula hasil per jam orang yang lebih banyak. Leh karena itu 

biaya tenaga kerja dapat menjadi lebih rendah daripadad biaya yang terdapat dalam perusahaan-

perusahaan yang hanya mempekerjakan tenaga kerja yang mutunya terbatas. Beberapa 

perusahaan juga memberikan tariff pembayaran yang tinggi karena gabungan permintaan pasar 

produk yang meguntungkan dan kemampuan membayar  yang lebih besar. 



Suatu kebijakan umum yang baik adalah menggunakan suatu program evaluasi jabatan 

untuk menentukan perbedaan-perbedaan yang adil dalam pembayaran berdasarkan perbedaan-

perbedaan dalam isi jabatan. Pegawai –pegawai berada dalam kedudukan yang agak baik untuk 

menilai atau mempertimbangkan apakah jabatan-jabatan mereka dibayar dengan tepat dalm 

hubungannya dengan jabatan-jabatan lain dalam perusahaan. Evaluasi jabatan menjamin 

hbungan intern dari tingkat-tingkat gaji dan upah dalam perusahaan. Hubungan ekstern artinya, 

persamaan yang layak dengan tariff-tarif yang sedang berlaku yang dibayarkan oleh perusahaan-

perusahaan secara berkala mninjau tarif-tarif dalam masyarakat dan menyesuaikan tingkat umum 

gaji dan upahnya bila diperlukan.  

Kebijakan-kebijakan kompensasi harus dibuat disesuaikan dengan lingkungan yang 

sekarang dan yang akan datang, termasuk pembatasan-pembatasan yang diadakan oleh 

masyarakat umum, serikat pekerja, dan pegawai-pegawai perseorangan. Kemudian kebijakan-

kebijakan ini memberikan garis-gars pedoman untuk memilih program-program kompensasi 

khusus. Program-program menentukan berapa organisasi bermaksud untuk membayar dan 

bagaimana melaksanakan hal itu. Selanjutnya kebijakan-kebijakan bermaksud menjelaskan 

kepada pegawai –pegawai apa yang diharapkan organisasi sebagai pengganti kompensasi (gaji 

dan upah) yang diberikan. Bahwa pegawai-pegawai memahami hubungan ini dengan jelas adalah 

sangat penting.  

Menurut Yoder (1958:16.11) dalam Moekijat (1992:41), program-program  gaji dan upah 

dimaksudkan untuk memudahkan pencapaian tujuan organisasi. Suatu program yangbaik akan 

mengimbangkan kebijaksanaan dan pertimbangan-pertimbangan teknis (yakni metode-metode 

pembayaran upah). Berhubung dengan pentiganya program gaji dan upah dalam administrasi 

perusahaan pada umumnya, maka program demikian biasana mendapat banyak pengarahan , 

otoritas, dan tangung jawabnya dari suatu panitia gaji dan upah. Dalam organisasi-organisasi 

yang besar, mungkin terdapat beberapa panitian demikian yang sering menugaskan penasihat-

penasihat teknis, untuk membantu mereka.  

Menurut Famularo (1972:27.3) dalam Moekijat (1992:42) administrasi gaji dan upah 

merupakan fungsi manajerial yang penting yang berhubungan dengan semua segi kompensasi 

pegawai. Uang yang dibayarkan kepada pegawai-pegawai sebagai pengganti jasa-jasa mereka 

mungkin merupakan pengeluaran organisasi yang paling banyak, sementara bagi pegawai ini 



biasanya merupakan sumber pendapatannya yang utama. Oleh karena itu, administrasi program 

kompensasi yang baik dapat mempunyai pengaruh yang besar baik terhadap manajemen maupun 

terhadap pegawai-pegawai. Administrasi gaji dan upah demikian dapat mengehmat biaya 

organisasai yang mempunyai perpindahan tenaga kerja yang tinggi sementara mencari 

mempertahankan, dan meotivasi pegawai-pegawai yang cakap dan produktif.  

 

C. Hubungan antara Serikat Pekerja dengan Kebijakan Upah dan Gaji 

Serikat Pekerja adalah upaya para pekerja  dan badan – badan di luar perusahaan (serikat 

buruh atau asosiasi) untuk bertindak sebagai satu kesatuan ketika berhubungan denan 

manajemen mengenai masalah – masalah yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Bila diakui 

oleh National Labor Relations Board, sebuah serikat buruh mempunyai otoritas yang sah untuk 

bernegosiasi dengan pihak perusahaan atas nama para pekerja-dan untuk mengelola perjanjian 

yang terjadi. 

Kehadiran serikat kerja mengubah secara signifikan beberapa aktivitas sumber daya 

manusia. Proses perekrutan, prosedur seleksi, tingkat upah, kenaikan gaji, paket tunjangan, 

system keluhan, dan prosedur disiplin dapat berubah secara drastis disebabkan oleh ketentuan 

perjanjian perundingan kerja bersama (collective bargaining agreement). Tanpa kehadiran serikat 

pekerja, perusahaan leluasa mengambil keputusan unilateral menyangkut gaji, jam kerja, dan 

kondisi kerja. Keputusan ini dilakukan oleh perusahaan tanpa masukan atau persetujuan dari 

kalangan pekerja. Pekerja-pekerja yang tidak menjadi anggota serikat pekerja harus menerima 

persyaratan manajemen, menegosiasikannya dengan serikat pekerja dalam hal pengambilan 

keputusan bilateral (bilateral decision making) mengenai tingkat gaji, jam kerja, kondisi kerja, 

dan masalah keamanan kerja lainnya. Alih-alih menghadapi setiap pekerja secara satu per satu, 

perusahaan harus berunding dengan seriakat pekerja yang mewakili kalangan pekerja. 

Serikat pekerja biasanya mencoba memperluas pengaruhnya ke dalam wilayah lain 

manajemen seperti penjadwalan kerja, penyusunan standar kerja, desain ulang pekerjaan, dan 

pengenalan peralatan dan metode baru. Perusahaan umumnya juga menolak pelanggaran batas ke 

dalam wilayah pengambilan keputusan ini dengan mengklaim bahwa persoalan tersebut 

merupakan hak prerogatif manajemen. 

Sehingga dalam penetuan kebijakan upah dan gaji terhadap karywan, serikat buruuh mempunyaii 

hak juda dalam meminta atu memeberikan pertimbangan terhadap penetapan gaji dan upah dari 

manajemen. 
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