
BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Sofyandi (2009), manajemen sumber daya manusia didefinisikan 

sebagai suatu strategi dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen yaitu planning, 

organizing, leading and controlling, dalam setiap aktivitas atau fungsi operasional 

sumber daya manusia mulai dari proses penarikan, seleksi, pelatihan dan 

pengembangan, penempatan yang meliputi promosi, demosi dan transfer, 

penilaian kinerja, pemberian kompensasi, hubungan industrial, hingga pemutusan 

hubungan kerja, yang ditujukan bagi peningkatan kontribusi produktif dari sumber 

daya manusia organisasi terhadap pencapaian tujuan organisasi secara lebih 

efektif dan efisien. 

Desain yang telah dibuat tersebut diharapkan mampu mengatur keinginan-

keinginan para pegawai serta koordinasi antara pegawai dan pimpinan serta antar 

pegawai. Melalui skema desain yang tepat diharapkan mampu meningkatkan 

kinerja para pegawai secara efektif dan efisien sehingga mampu mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. 

Menurut Bohlarander (2010), manajemen sumber daya manusia adalah 

ilmu yang mempelajari bagaimana memberdayakan karyawan dalam perusahaan, 

membuat pekerjaan, kelompok kerja, mengembangkan para karyawan yang 

mempunyai kemampuan, mengidentifikasi suatu pendekatan untuk dapat 

mengembangkan kinerja karyawan dan memberikan imbalan kepada mereka atas 

usahanya dan bekerja. 



Secara umum, fungsi manajemen sumber daya manusia adalah untuk 

mengatur dan mengelola sumber daya manusia semaksimal mungkin agar 

diperoleh kinerja yang maksimal. Manajemen sumber daya manusia 

dikelompokkan ke dalam dua fungsi yang berbeda, yakni fungsi manajerial dan 

fungsi operasional. Fungsi manajerial terbagi menjadi empat, yaitu: 

a. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan pada manajemen sumber daya manusia berfungsi 

membantu perusahaan untuk merencanakan tenaga kerja yang efektif 

dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Perencanaan 

adalah dasar dari seluruh fungsi manajemen sumber daya manusia 

yang lain. 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian berfungsi membantu perusahaan untuk menetapkan 

pembagian dan hubungan kerja antar karyawan. Hal ini sangat penting 

untuk mengurangi adanya tumpang tindih dalam kewajiban pekerja. 

c. Pengarahan (Directing) 

Pengarahan biasanya dilakukan seorang pimpinan kepada para 

karyawannya supaya dapat secara bekerja sama secara efektif untuk 

menyelesaikan kewajiban dan tugas mereka. 

d. Pengendalian (Controlling) 

Pengendalian merupakan kegiatan yang dilakukan supaya karyawan 

tetap menaati peraturan perusahaan saat bekerja. Jika terjadi 

penyimpangan, maka harus ada tindakan yang dilakukan untuk 

memperbaiki perilaku karyawan tersebut. 



3.2 Karyawan 

Setiap perusahaan membutuhkan karyawan sebagai tenaga yang 

menjalankan setiap aktivitas yang ada dalam organisasi perusahaan. Karyawan 

merupakan aset terpenting yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap 

kesuksesan sebuah perusahaan. Tanpa mesin canggih, perusahaan dapat terus 

beroperasi secara manual, akan tetapi tanpa karyawan, perusahaan tidak akan 

dapat berjalan sama sekali. 

Menurut Sedarmayanti (2011), bahwa kinerja merupakan terjemahan dari 

kata performance yang memiliki arti sebagai sebuah hasil kerja seorang pegawai 

atau pekerja, sebuah proses manajemen yang mana hasil kerja tersebut harus 

memiliki sebuah bukti konkret yang juga dapat diukur. 

Karyawan merupakan setiap penduduk yang masuk ke dalam usia kerja 

(berusia di rentang 15 hingga 64 tahun), atau jumlah total seluruh penduduk yang 

ada pada sebuah negara yang memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan 

akan tenaga yang mereka produksi, dan jika mereka mau berkecimpung / 

berpartisipasi dalam aktivitas itu. 

Karyawan adalah setiap orang yang menyediakan jasa (baik dalam bentuk 

pikiran maupun dalam bentuk tenaga) dan mendapatkan balas jasa ataupun 

kompensasi yang besarnya telah ditentukan terlebih dahulu. Karyawan pada 

sebuah tempat kerja pada umumnya dibagi menjadi 2, yaitu: 

a. Karyawan Tetap 

Karyawan yang berstatus tetap merupakan karyawan yang 

mempunyai perjanjian atau kontrak dengan perusahaan atau lembaga 

tempat dia bekerja dengan jangka waktu yang tidak di tetapkan, dapat 



dikatakan juga permanen. Umumnya karyawan yang berstatus seperti ini 

mempunyai hak yang lebih dibandingkan dengan karyawan yang statusnya 

tidak tetap. Karyawan tetap dapat dikatakan juga karyawan yang aman, 

maksudnya dia sudah mendapatkan kepastian tentang pekerjaanya jadi 

tidak memikirkan kapan kontrak kerjanya akan habis, diperpanjang atau 

tidak, sehingga karyawan tetap hanya tinggal fokus. 

b. Karyawan Tidak Tetap 

Karyawan yang berstatus tidak tetap merupakan karyawan yang 

mempunyai perjanjian atau kontrak yang waktunya sudah ditentukan, 

biasanya karyawan jenis ini dipekerjakan perusahaan atau lembaga hanya 

ketika dibutuhkan saja. Karyawan tidak tetap umumnya dapat di 

berhentikan sewaktu-waktu oleh perusahaan atau lembaga tempat dia 

bekerja saat jasanya tidak dibutuhkan lagi. Karyawan tidak tetap memiliki 

hak yang cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan karyawan tetap. 

Ciri karyawan yang berstatus tidak tetap misalnya dipekerjakan oleh 

perusahaan untuk jangka waktu tertentu, hubungan perusahaan dan 

karyawan kontrak tertulis dalam suatu perjanjian kontrak dengan jangka 

waktu tertentu, dan status karyawan hanya dapat diterapkan untuk 

pekerjaan tertentu saja. 

 

3.3 Penggajian 

Gaji merupakan sejumlah pembayaran kepada pegawai yang diberi tugas 

administratif dan manajemen yang biasanya ditetapkan secara bulanan. Sedangkan 

upah merupakan imbalan yang diberikan kepada buruh yang melakukan pekerjaan 

kasar dan lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik, jumlah pembayaran upah 



biasanya ditetapkan secara harian atau berdasarkan unit pekerjaan yang 

diselesaikan. 

Menurut Sikula (2007), gaji adalah imbalan jasa atau uang yang 

dibayarkan atau yang ditentukan untuk dibayarkan kepada seseorang pada jarak-

jarak waktu yang teratur untuk jasa-jasa yang diberikan sedangkan upah adalah 

sesuatu yang diberikan sebagai imbalan jasa atau balas jasa, akan tetapi, lebih 

khusus, upah adalah uang yang dibayarkan untuk penggunaan sesuatu. Pengertian 

upah biasanya dihubungkan dengan proses pembayaran kepada karyawan per jam. 

Gaji pada umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang 

dilakukan oleh para karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manager, dan 

dibayarkan secara tetap per bulan. Sedangkan upah merupakan pembayaran atas 

penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh) umumnya 

dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang 

dihasilkan oleh karyawan. 

Dalam suatu perusahaan terdapat berbagai unsur dari biaya dan upah yang 

keseluruhannya disebut dengan biaya tenaga kerja. unsur-unsur gaji dan upah 

seperti tertera dibawah ini: 

a. Gaji Pokok 

Gaji pokok merupakan gaji yang telah ditetapkan perusahaan 

berdasarkan kontrak kerjanya. 

b. Premi 

Premi adalah upah tambahan yang diberikan kepada karyawan 

dikarenakan karyawan tersebut telah bekerja dengan baik melebihi standar 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Misalnya perusahaan telah 



menetapkan output standar yang harus diselesaikan sebanyak 20 unit/hari, 

maka bagi karyawan tersebut akan diberikan upah tambahan sebesar 

jumlah kelebihan standar. 

c. Lembur 

Lembur merupakan upah yang dibayarkan kepada karyawan yang 

melebihi jam kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Biasanya karyawan 

yang telah melakukan pekerjaan melebihi jam kerjanya maka akan ada 

tarif yang lebih tinggi dibandingkan tarif biasa. 

d. Bonus 

Bonus merupakan upah yang diberikan perusahaan pada suatu 

tahun fiskal memperoleh keuntungan yang ditetapkan setelah berkonsultasi 

dengan pemerintah dan serikat kerja. 

e. Catu 

Catu merupakan upah yang diberikan perusahaan kepada karyawan 

dalam bentuk barang, misalnya minyak, gula dan sebagainya. 

f. Perlengkapan dan sarana lain 

Merupakan upah yang diterima karyawan secara tidak langsung, 

upah ini berupa bentuk jasa seperti: hiburan, pelayanan kesehatan, dan 

transportasi yang diterima tidak dalam bentuk uang. 

Prosedur pencatatan gaji dan upah tercantum hal-hal yang 

berkaitan dengan dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pendukung 

pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan. Dokumen ini terdiri dari: 

 

 



a. Dokumen Pendukung Perubahan Gaji dan Upah 

Dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian 

berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, 

misalnya surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat 

dan lainnya. 

b. Kartu Jam Hadir 

Dokumen ini umumnya digunakan oleh fungsi pencatat waktu 

untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahan. Catatan jam hadir 

karyawan ini dapat berupa daftar hadir biasa dan dapat pula berbentuk 

kartu hadir yang diisi dengan mesin pencatat waktu. 

c. Kartu Jam Kerja 

Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi 

oleh tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu. 

d. Daftar Gaji dan Upah 

Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan 

dikurangi potongan-potongan berupa PPh Pasal 21, utang karyawan, iuran 

untuk organisasi karyawan, dan lain-lain. 

e. Rekap Daftar Gaji dan Rekap Daftar Upah 

Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen 

yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. 

f. Surat Pernyataan Gaji dan Upah 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah 

bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah. 

 



g. Amplop Gaji dan Upah 

Uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada setiap karyawan 

dalam amplop gaji dan upah. 

h. Bukti dan Kas Keluar 

Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat 

oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan, berdasarkan informasi 

dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji 

dan upah. 
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