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Sistim kompensasi merupakan salah satu rangkaian dalam strategi manajemen
sumber daya menusia perusahaan yang cukup penting dalam mempengaruhi kerja
pemetikan. Masalah kompensasi merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia
yang paling sulit dan membingungkan, tidak hanya karena pemberian kompensasi
merupakan salah satu tugas yang paling kompleks, tetapi juga salah satu aspek yang
paling berarti, baik bagi pemenuhan kebutuhan karyawan maupun perusahaan.
Apabila kompensasi diberikan secm'a benar, para karyawan akan lebih terpuaskan dan
termotivasi untuk meraih sasaran-sasaran perusahaan sehingga peningkatan
produktivitas ketjapun akan tercapai.
Penelitian ini bertujuan untuk: (I). Mendeskripsikan sistem kompensasi yang
diterapkan oleh perkebunan; (2). Menganalis pengaruh kompensasi terhadap motivasi
dan pengaruh motivasi terhadap produktivitas ketja.
Penelitian ini merupakan studi kasus pada Perkebunan Teh Cianten PTPN
VIII Bogor Jawa Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer
dan data sekunder baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Data primer
diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan dan wawancara dengan pihak
manajemen perkebunan hingga karyawan petik. Wawancara dilakukan berdasarkan
panduan sebuah kuisioner dimana dalam kuisioner tersebut penulis menggunakan
p~yaan tertutllp agar datanya dapat diolah secm'a kuantitatif. Data sekllnder
diperoleh dari arsip pekebunan dan berbagai literatur yang terdapat di perpustakaan
dan tempat-tempat lainnya.
Ukuran sampel ditentukan sebanyak 34 orang responden dari 340 populasi
dengan pertimbangan bahwajumlah tersebut dianggap telah memadai untuk mewakili
populasi yang ada. Pengambilan sampel dilakukan secara proporsional terhadap
jllmlah pOPlllasi yang ada dengan teknik pengambilan sampel berstrata. Tujuannya
adalah agar s etiap s ubkelompok yang s pesifik m ewakili j umlah yang cukup d alam
sampel. Selanj lltnya dari masing-masing strata akan diambil sampel dengan
menggunakan metode acak sederhana. Pembagian strata didasarkan pada lokasi sub
divisi mengingat adanya perbedaan cuaca, kondisi tempat kerja, dan berbagai fasilitas
yang tel'll tam a diduga akan berpengaruh terhadap persepsi dari tenaga pemetik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kompensasi yang diterapkan oleh
perkebunan Cianten PTPN VIII dibedakan menjadi kompensasi finansial langsung
dan kompensasi finansial tidak langsung. Kompensasi finansial langsung secara
umum dibedakan menjadi upah borongan, upah harian serta premi dan upah lembur.
Upah finansial tidak langsung bal'llpa upah sosial, tunjangan-tunjangan, jamsostek
dan dapenbun serta fasilitas-fasilitas. Upah dinas pemetik tetap bel'llpa upah

borongan, artinya upah yang diperoleh pemetik b erdasarkan prestasi kerjanya yang
berupa kuantitas dan kualitas hasil petikan. Sedangkan perhitungannya berdasarkan
analisis petik dan basic yield yang telah ditetapkan dengan menerapkan sisten reward
and punishment. Upah petik dinas dibayarkan kepada karyawan petik dalam bentuk
uang tunai yang akan diterima pada awal bulan setelah bekelja selama satu bulan.
Hasil analisis korelasi untuk mengetahui hubungan antara kepuasan dengan
faktor yang l11el11pengaruhinya menunjukkan bahwa secara statistik, kepuasan
berkorelasi positif secm'a nyata dengan faktor Kondisi Kelja Perkebunan, Peraturan
Kelja, dan Upah Pokok, artinya perbaikan dalam Kondisi Kelja Perkebunan,
Peraturan Kelj a, dan Upah Pokok, akan meningkatkan kepuasan secara signifikan.
Faktor BNF berkorelasi negatif secara nyata terhadap kepuasan Icompensasi, artinya
sell1akin baik penyelenggaraan benefit maIm Icepuasan Icol11pensasi akan ll1enurun.
Sedangkan faktor Hubungan Dengan Tell1an, Hubungan Dengan Atasan, dan Upah
Kulir tidak berpengaruh secara nyata terhadap kepuasan. Hal ini berarti, faIctor
Kondisi Kelja Perkebunan, Peraturan Kelja, dan Upah Pokok dapat menjadi
motivator bagi pel11etik tetap.
Hasil analisis regresi untuk mengetahui hubungan antara motivasi dengan
produktivitas Ic elja p el11etik m enunjukkan b ahwa s ecara s tatistik, faktor yang d apat
l11el11pengaruhi produktivitas kelja pemetik hanyalah faktor tinggi badan. Sedangkan
faktor- faktor yang lain s epetii usia, j enis k elamin, t inggi b adan, p engalaman k erj a,
jarak rumah ke lokasi kelja, kondisi perjalanan ke lokasi kerja, jumlah anggota
keluarga yang beketja, serta kepuasan nonkompensasi dan Icepuasan Icompensasi
ternyata ticlak acla yang berpengaruh secm'a nyata terhaclap produIctivitas Icerja
pemetik pada tingkat kepercayaan 85 persen. Hal ini berarti, peningkatan Icepuasan
baik dari kepuasan nonkompensasi l11aupun kepuasml kompensasi pemetik tidak akan
berpengaruh nyata terhadap produktivitas kelja. Tidak berpengaruhnya masingmasing faktor yang p acla a walnya d iduga b erpangaruh t erhadap p roduktivitas kerja
pemetik juga c1apat dipahami dari hasil pengamatan di lapang clan wawancara
langsung dengan pihak perkebunan maupun karyawan petik bahwa pekerjaan
pemetikan telah dianggap oleh karyawan petik sebagai pekerjaan rutin yang
dilaksanakan atas dasar pemenuhan kebutuhan fisiologis. Selain itu, kondisi tanaman,
kondisi kesehatan pemetik dan kondisi cuaca juga merintangi pendugaan faktorfaktor yang berpengaruh terhadap procluIctivitas Icelja. Beberapa faIctor seperti umur,
pengalaman ketja, dan kondisi peljalanan juga mempunyai karakteristik yang
cenderung homogen sehingga dapat menghambat pendugaan hubungan antar faktorfaktor inclependen terse but dengan variabel dependennya.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perusahaan hendaknya melakukan kajian
dan evaluasi secm'a berkala mengenai kompensasi untuk mengetahui persepsi dari
pemetik sehingga perusahaan dapat menerapkan s istem kompensasi yang tepat dml
adil bagi pemetik. Selain itu, Perusahaan hendaknya juga melaIcukan penyeleksian
yang efektif terhadap karyawan petik, salah satunya yakni penyeleksian tinggi badan.
Hal ini dikarenakan faktor tinggi badan yang sesuai dapat meningkatkan
produktivitas ketja pell1elik, yang nantinya akan mel11bantu perusahaan mencapai
tujuannya
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