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ABSTRACT

A study on Denpasar Surya Husadha Hospital (DSHH) employee’s assessment and expectation
towards financial compensation was carried out due to high unsatisfactory rate of DSHH remuneration.
The objective is to construct a financial compensation system based on employee’s assessment,
expectation and DSHH capability. This was an operational research conducted in May 2007. The
information sources were DSHH employees and management. The result showed that at present there
are too many components inside financial compensation system; employee’s assessment was poor
particularly towards direct financial component and financial size; and most respondents expected a
change on scale determining element (index), that is, to have a nominal sum increment of each
component. Recommendations are: to simplify the compensation system and to formulate the main
salary and performance fee.  For the main salary, the recommendation was to scale the main salary
based on working class and tenure;  to determine the elements for working class (skill, workload,
responsibility and work risk); and to use percentage for the  regional minimum wage as the basis of
nominal size. For the performance fee are: to make monthly performance appraisal for each empl oyee;
and to use elements to be appraised i.e. discipline, work load management, profit of working unit and
cooperation.
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performance fee
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PENDAHULUAN
Dengan mengabdikan tenaga, waktu, pengetahuan dan keterampilannya dalam suatu

organisasi, seseorang mengharapkan berbagai jenis imbalan atau kompensasi. Kompensasi yang
diterimanya dapat digolongkan menjadi dua jenis yang utama, ya itu finansial (langsung dan tidak
langsung) dan non finansial.

Karyawan RSU Surya Husadha di Denpasar mengeluh tentang rendahnya kompensasi yang
telah diterima. Survei awal dilakukan  pada bulan Nopember 2006 untuk mengetahui keluhan terhadap
kompensasi yang diberikan selama ini. Diperoleh adanya ketidakpuasan karyawan terhadap kompensasi
finansial pada tahun 2006 berupa 67,8% terhadap kompensasi finansial langsung dan 23% terhadap
kompensasi finansial tak langsung.  Menurut Simamora (2004) para karyawan mendambakan kinerja
mereka berkorelasi dengan kompensasi yang diperoleh dari organisasi. Para karyawan menentukan
pengharapan mengenai kompensasi yang diterima jika tingkat kinerja tertentu dicapainya. Pengharapan
ini menentukan tujuan dan tingkat kinerja di masa depan.

Tujuan penelitian ini adalah menyusun sistem kompe nsasi finansial, khususnya gaji
berdasarkan penilaian, harapan karyawan dan kemampuan RSU Surya Husadha .

METODE PENELITIAN
Merupakan penelitian operasional  yaitu penelitian dengan penerapan metode ilmiah secara

terpadu untuk memecahkan rmasalah  yang timbul dalam suatu organisasi agar diperoleh pemecahan
yang optimum dengan input yang serba terbatas. Dari penelitian ini diperoleh rekomendasi sistem
kompensasi, khususnya gaji, melalui lokakarya Tim Kompensasi. Berdasarkan rekomendasi tersebut
dilakukan simulasi untuk mengetahui perbandingan take home pay sistem saat ini dibandingkan dengan
yang direkomendasi.

Jumlah responden 100 orang yang diambil dari total 323 orang karyawan. Responden mewakili
seluruh unit yang ada di RSU Surya  Husadha baik unsur struktural maupun fungsional
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem Kompensasi Finansial yang Berlaku Saat Ini di RSU Surya Husadha

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan buku
peraturan perusahaan, komponen sistem kompensasi yang berlaku saat ini di RSU Surya Husadha
digambarkan pada Tabel 1.

Dasar perhitungan beberapa komponen kompensasi (gaji pokok, tunjangan produksi, tunjangan
fungsional dan insentif) sangat dipengaruhi oleh masa kerja. Hanya satu komponen yaitu insentif yang
memakai unsur  kinerja dalam penentuan indeksnya.

Dalam membuat gaji pokok yang berlaku saat ini, unsur penentu yang dipakai untuk membuat
golongan pekerjaan adalah pendidikan dan unit kerja. Menurut peneliti , dasar penentuan golongan
pekerjaan perlu disempurnakan. Perlu digali  unsur penentu skala gaji pokok. Dasar penggolongan yang
tidak baik menimbulkan pertanyaan dib enak karyawan, alasan profesi mereka (misalnya perawat),
golongan pekerjaannya disamakan dengan operator telepon .

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian SDM mengenai komponen kompensasi
didapatkan informasi bahwa komponen dalam sistem kompensasi finansi al yang ada saat ini dinilai
terlalu banyak, pihak karyawan menilai banyak komponen tetapi nominalnya kecil sehingga kurang
memotivasi dan meminta  nominalnya ditingkatkan selain itu p etugas penggajian mengalami kesulitan
untuk menghitung dan membagikan. H al ini disebabkan karena terlalu banyak komponen kompensasi,
penghitungan secara manual dan jumlah karyawan  yang semakin banyak. Para karyawan cenderung
membandingkan besar nominal dengan rumah sakit lain. Mereka mengharapkan peningkatan untuk
komponen yang besar nominalnya lebih rendah dibandingkan rumah sakit lain.

Tabel 1.
Komponen Kompensasi yang Berlaku Saat Ini di RSU Surya Husadha .

Komponen yang
Ada Saat Ini

Frekuensi
Pemberian Dasar Perhitungan/Formula

Komponen kompensasi finansial langsung
Gaji pokok Setiap akhir bulan Dasar perhitungan: golongan pekerjaan dan masa

kerja
Ada  5 golongan pekerjaan yang ditentukan
berdasarkan tingkat pendidikan dan unit kerja.
Besar nominal tidak mengacu pada persentase
terhadap UMR.

Tunjangan
jabatan

Setiap akhir bulan Besar tunjangan jabatan ditentukan dengan
kebijakan rumah sakit.

Tunjangan
kehadiran

Setiap akhir bulan Diberikan sama rata  per poin kehadiran (pagi dan
siang dihitung 1 poin, malam dihitung 2 poin)

Tunjangan
produksi

Setiap akhir bulan Diberikan berdasarkan nilai indeks masing -masing
karyawan.
Unsur penentu indeks: kelompok pekerjaan, masa
kerja, level jabatan.
Indeks dikalikan dengan nilai rupiah, merupakan
besar nominal yang diterima masing -masing
karyawan.

Tunjangan
fungsional

Setiap akhir bulan Berdasarkan: masa kerja, kelompok pekerjaan.

Bonus Sekali setahun Besar nominal tergantung keuntungan RS (5% dari
keuntungan bersih  RS).
Dasar perhitungan:  Konstanta x gaji pokok

Insentif Pertengahan bulan Diberikan berdasarkan nilai indeks insentif
karyawan.
Unsur penentu indeks insentif: indeks produksi,
kompetensi, bobot kerja, tanggung jawab,
kemahiran, penilaian kinerja dan SPE.

Uang suka duka Bila ada kegiatan
suka duka

Nilainya baku tergantung jenis kegiatan suka duka.

Tunjangan hari
raya

Sekali setahun Besarnya: 1 x (gaji pokok + tunjangan fungsional)

Komponen kompensasi finansial tak langsung
Tunjangan
kesehatan

Dibayarkan setiap
bulan dalam bentuk
premi asuransi
kesehatan (SHHC)
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Asuransi jiwa Dibayarkan setiap
bulan dalam bentuk
premi asuransi jiwa

Pakaian seragam Diberikan 1 (satu) stel
setiap 6 bulan

Sumber: Buku Peraturan Perusahaan RSU Surya Husadha Tahun 2006 dan wawancara Kabid SDM

Penilaian Karyawan Terhadap Kompensasi Finansial
Penilaian terhadap kompensasi finansial dilakukan terhadap komponen finansial langsung dan

tak langsung. Sedangkan dimensi yang dinilai  adalah indeks atau skala dan besar  nominal masing-
masing komponen. Hasil penelitian disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2.
Rata-Rata Penilaian Terhadap Komponen Kompensasi Finansial di RSU Surya Husadha Tahun 2007

Unsur yang Dinilai Sangat Tidak
Baik (%)

Tidak Baik
(%)

Baik
(%)

Sangat Baik
(%)

Indeks atau skala komponen
finansial langsung 4 23 65 8
Besar nominal komponen
finansial langsung 14 47 34 5
Indeks atau skala komponen
finansial tak langsung 3 13 76 8
Besar nominal komponen
finansial tak langsung 2 9 76 13

Berdasarkan Tabel 2, diperoleh hasil penilaian bahwa indeks atau skala unsur penentu
komponen finansial langsung adalah tidak baik. Penilaian tidak baik terhadap unsur penentu komponen
finansial langsung meliputi  gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan produksi, tunjangan fungsional dan
insentif.

Penilaian tidak baik juga ditujukan terhadap besar nominal komponen kompensasi finansial
langsung. Komponen yang dinilai tidak baik meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kehadiran,
tunjangan produksi, tunjangan fungsional, insentif uang suka duka, bonus dan THR. Responden
mengharapkan ada peningkatan  besar nominal pada tiap  komponen kompensasi finansial. Hal ini
dimungkinan karena karyawan merasa tidak setara antara beban kerja dengan kompensasi yang
diterima.

Edward Lawler menciptakan sebuah model berdasarkan teori ekuitas yang menjelaskan sebab
kepuasan dan ketidakpuasan imbalan. Menurut Lawler, perbedaan antara jumlah yang diterima oleh
karyawan dan jumlah yang mereka duga diterima oleh orang lain merupakan penyebab langsung
kepuasan atau ketidakpuasan imbalan. Jika mereka merasa bahwa jumlah keduanya adalah setara,
maka terdapat kepuasan imbalan (Simamora, 2004).

Prinsip adil dan layak harus mendapat perhatian dengan sebaik -baiknya supaya kompensasi
yang diberikan merangsang gairah dan kepuasan kerja karyawan (Hasibuan, 2005). Azas adil,
dimaksudkan besarnya kompensasi yang dibayar kepada karyawan disesuaikan dengan prestasi kerja,
jenis pekerjaan, risiko pekerjaan, tanggung jawab, j abatan dan memenuhi persyaratan internal
konsistensi. Jadi adil bukan berarti setiap karyawan menerima kompensasi yang sama besarnya. Azas
adil harus menjadi dasar penilaian, perlakuan dan pemberian hadiah atau hukuman kepada setiap
karyawan. Dengan azas adil akan tercipta suasana kerja sama yang baik, semangat kerja, disiplin,
loyalitas dan stabilisasi karyawan akan lebih baik.

Azas layak, dimaksudkan agar kompensasi yang diterima karyawan dapat memenuhi
kebutuhannya pada tingkat normatif. Tolok ukur layak  adalah relatif, penetapan besarnya kompensasi
didasarkan atas batas upah minimal pemerintah dan eksternal konsistensi yang berlaku.

Menurut Cascio, 1995 (dalam Panggabean, 2002) penghargaan  dapat menjembatani
kesenjangan antara tujuan organisasi dengan as pirasi serta pengharapan karyawan. Supaya dapat
efektif kompensasi seharusnya memenuhi kebutuhan dasar , mempertimbangkan keadilan eksternal  dan
keadilan internal serta pemberian disesuaikan dengan kebutuhan individu.

Harapan Karyawan Terhadap Kompensasi F inansial
Banyak harapan yang disampaikan untuk perbaikan terutama pada komponen kompensasi

finansial langsung. Persentase terbesar adalah pada harapan adanya peningkatan besar nominal dari
masing-masing komponen.

Harapan lainnya adalah adanya perubahan pa da penentuan indeks atau skala. Unsur penentu
indeks atau skala yang dipakai belum ideal. Unsur penentu yang sama (masa kerja) dipakai sebagai
penentu pada beberapa komponen seperti: gaji pokok, tunjangan produksi, tunjangan fungsional dan
insentif.
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Dalam sistem saat ini belum terlihat keterkaitan yang kuat antara kaitan kinerja dengan
kompensasi yang diberikan. Rumah sakit belum punya instrumen penilaian kinerja ( performance
appraisal) karyawan. Menurut Simamora (2004) seandainya karyawan melihat bahwa ker ja keras dan
kinerja yang unggul diakui dan diberikan kompensasi oleh organisasi, mereka akan mengharapkan
hubungan semacam itu berlanjut terus dimasa depan. Mereka akan mene tapakan tingkat kinerja yang
lebih tinggi dengan harapan mendapat kompensasi yang lebih besar.

Kemampuan Rumah Sakit Memberikan Kompensasi Finansial
Persentase terbesar kemampuan rumah sakit di dalam memberikan kompensasi finansial

adalah pembiayaan untuk komponen: gaji pokok, tunjangan kehadiran dan tunjangan produksi. Sebagian
besar biaya adalah untuk kompensasi finansial langsung yaitu sebesar 95% di tahun 2006 dan 92%
untuk bulan Januari-April 2007. Perbandingan antara biaya total kompensasi finansial dengan omset
adalah 11%, baik tahun 2006 maupun tahun 2007. Sedang kan persentase biaya total kompensasi
finansial dari biaya operasional adalah sebesar 39% pada tahun 2006 dan 35% pada tahun 2007.

Kebijakan untuk biaya kompensasi finansial adalah sebesar 30% dari total biaya operasional.
Namun realisasinya pembiayaan untuk tahun 2006 adalah sebesar 39% dan pada caturwulan pertama
tahun 2007 mencapai 35% dari biaya operasional. Berdasarkan harapan karyawan untuk meningkatkan
besar nominal kompensasi finansial, maksimum toleransi peningkatannya adalah 10% dibandingkan
take home pay saat ini.

Rekomendasi Kompensasi Berdasarkan Lokakarya Tim Kompensasi
Dalam lokakarya Tim Kompensasi RSU Surya Husadha  disepakati beberapa hal, yaitu

penyederhanaan sistem kompensasi dengan menggabungkan beberapa komponen. Yang digabungkan
adalah: tunjangan kehadiran, tunjangan produksi dan tunjangan fungsional, disatukan menjadi gaji
kinerja. Dengan digabungkannya beberapa komponen kompensasi, maka komponen kompensasi yang
ada terdiri dari komponen kompensasi finansial langsung  (gaji pokok, gaji kinerja, tunjangan jabatan
(khusus yang menjabat) dan insentif (japel) juga bonus serta tunjangan hari  raya dan komponen
kompensasi finansial tak langsung  (tunjangan kesehatan dan asuransi jiwa).

Kesepakatan lainnya adalah fokus pembahasan pada lokakarya mengenai komponen gaji
pokok dan gaji kinerja. Besar nominal yang akan diterima tidak boleh kurang dari yang diterima
sebelumnya. Besar nominal take home pay (gaji pokok + gaji kinerja) yang diterima oleh karyawan
dengan kelas pekerjaan paling rendah yang masa kerjanya 0 (nol) tahun, minimal sama dengan Upah
Minimal Regional (UMR).

Selain kesepakatan tersebut juga didapatkan kesepakatan mengenai gaji pokok dan performa
kinerja. Kesepakatan pada gaji pokok meliputi: besar gaji pokok didasarkan kelas pekerjaan dan masa
kerja; Unsur penentu kelas pekerjaan adalah: skill, beban kerja, tanggung jawab dan risiko kerja. Besar
nominal gaji pokok yang diterima oleh karyawan dengan kelas pekerjaan paling rendah yang masa
kerjanya 0 (nol) tahun, adalah 75% dari UMR.  Sedangkan kesepakatan pada performa kerja meliputi:
Gaji kinerja didasarkan penilaian kinerja ( performance appraisal) dan kelas pekerjaan; Unsur yang
dinilai adalah: kedisiplinan, pengelolaan beban kerja, laba usaha unit dan kerja sama.

Simulasi Take Home Pay
Untuk mengetahui hasil formula yang dirancang, peneliti melakukan simulasi. Simulasi

dilakukan dengan membandingkan take home pay  saat ini  dengan yang direkomendasi.
Take home pay saat ini adalah: gaji pokok + tunjangan kehadiran + tunjangan produksi +

tunjangan fungsional + tunjangan jabatan (khusus yang menjabat).
Take home pay sistem yang direkomendasi adalah: gaji pokok + gaji kinerja + tunjangan

jabatan (khusus yang menjabat).
Dari hasil simulasi take home pay didapatkan bahwa adanya peningkatan beban biaya sebesar

5,7% dari total biaya bulan Juni 2007, take home pay karyawan sebagian besar meningkat, namun ada
juga yang tetap bahkan mengalami penurunan. Rata-rata kenaikan take home pay adalah 6% dari
sistem sebelumnya. Kenaikan take home pay terjadi pada 79% karyawan. Persentase kenaikan
terendah adalah 1% sedangkan yang tertinggi adalah 33%. Ditemukan 1% karyawan yang tidak
mengalami perubahan take home pay yang diterima.

Selain itu dalam simulasi juga didapatkan adanya penurunan take home pay pada 63 orang
karyawan atau 20% dari total karyawan. Persentase penurunan terendah adalah 1% sedangkan yang
tertinggi adalah 32%. Rata-rata penurunan take home pay  adalah 5%. Hal ini belum sesuai dengan
kesepakatan lokakarya, yaitu tidak boleh ada penurunan take home pay yang diterima karyawan.
Kemungkinan penyebab penurunan take home pay adalah a) pada sistem yang berlaku saat ini unsur
masa kerja dipakai pada beberapa komponen kompensasi , b) ada perbedaan cara menentukan dan
jumlah golongan pekerjaan dibandingkan kelas pekerjaan dan c) perbedaan skala kenaikan baik vertikal
maupun horisontal antara tabel saat ini dengan rekomendasi.
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SIMPULAN
Jumlah komponen dalam sistem kompensasi finansial saat ini dinilai terlalu banyak. Gaji

didasarkan pada golongan pekerjaan dan masa kerja. Golongan pekerjaan hanya didasarkan  pada
pendidikan dan unit kerja. Selain itu penilaian karyawan terhadap sistem kompensasi finansial secara
umum tidak baik dalam hal indeks atau skala maupun besarannya sehin gga harapan karyawan terhadap
sistem kompensasi adalah ada perbaikan jumlah nominal ( take home pay) dan ada perubahan unsur
penentu indeks atau skala di dalam menentukan take home pay.

Kebijakan Direksi RSU Surya Husadha dalam meningkatkan kompensasi fina nsial adalah
maksimum 10% dari take home pay saat ini. Rekomendasi sistem kompensasi (gaji) meliputi gaji pokok
yang didasarkan pada kelas pekerjaan (kelas pekerjaan didasarkan pada skill, beban kerja, tanggung
jawab dan risiko kerja serta masa kerja) dan gaji kinerja yang didasarkan pada performance appraisal
(PA). Aspek PA adalah kedisiplinan, pengelolaan beban kerja dan l aba usaha unit serta kerja sama dan
kelas pekerjaan.

SARAN
Disarankan untuk melakukan sosialisasi tentang sistem kompensasi finansial yang akan

diberlakukan, khususnya tentang gaji pokok dan gaji kinerja ,  dan  mengadakan pelatihan cara
melakukan penilaian kinerja.

Juga disarankan untuk menyempurnakan kriteria taraf gaji pokok sehingga menjadi lebih detail
dan spesifik, misalnya kriteria pelatihan.  Melakukan simulasi lanjutan dengan mengatur kenaikan vertikal
maupun horisontal, sehingga tidak ada penurunan take home pay. Hingga saat ini belum semua unit
membuat target laba dimana seharusnya masing-masing unit membuat target laba untuk RSU Surya
Husadha.

Ada 3 (tiga) hal yang perlu mendapat perhatian untuk penerapan siste m kompensasi dengan
baik, yaitu: adanya sistem informasi manajemen yang baik ( meliputi billing system, akuntansi dan SDM);
diterapkan program jaminan mutu (Quality Assurance); dan diterapkan program pengendalian biaya.
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