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Lampiran 11 : Hasil Wawancara Penelitian Tugas Akhir (Skripsi) Pada PG. Kebon Agung Malang  
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IMPLEMENTASI SISTEM KOMPENSASI SEBAGAI PENUNJANG  

KEDISIPLINAN KERJA KARYAWAN (Studi Kasus PG. Kebon Agung Malang) 

 

HASIL WAWANCARA 

 

I. Nama : Ibu Susi 

Status : Karyawan Tetap 

Jabatan : Apoteker atau Penyedia Obat 

Ruang : TUK (Tata Usaha dan Keuangan) 

 

1. Jaminan kesehatan seperti apa yang diberikan PG. Kebon Agung Malang kepada 

karyawannya ? 

‘’Jaminan kesehatan yang diberikan biasanya seperti perawatan kesehatan bebas biaya 

diantaranya biaya bersalin, biaya sakit batuk, biaya sakit mata dan lain-lain. Bagi 

karyawan yang rawat inap poliklinik atau di rumah sakit perusahaan maka semua biaya 

ditanggung sampai karyawan sembuh. Sedangkan karyawan berobat atau rawat inap di 

rumah sakit lain maka perusahaan tidak menaggung biaya yang dikeluarkan.’’ 

2. Obat apa yang biasanya cepat habis yang disediakan pada PG. Kebon Agung Malang ? 

‘’Obat yang biasanya cepat habis itu obat batuk mbak. Apalagi di masa giling mbak. 

Karena banyak karyawan yang terkena debu dan akhirnya mudah terserang penyakit 

batuk.’’ 

 

 

 



3. Bagaimana daftar hadir karyawan pada PG. Kebon Agung Malang ? 

‘’Untuk daftar hadirnya dulu masih manual dengan absen pada Bapak Supri Subsi 

Personalia. Kemudian menggunakan finger print. Karena sering terjadi kerusakan maka 

untuk sekarang kembali secara manual seperti dahulu. 

4. Pada umur berapakah para karyawan harus pension pada PG. Kebon Agung Malang ? 

‘’Sekitar umur 55 tahun mbak. Kalau saya sekarang 53 tahun jadi kurang 2 tahun lagi 

saya pension mbak.’’ 

5. Apakah ibu Susi sudah berdisiplin kerja pada pada PG. Kebon Agung Malang ? 

‘’Kalau menurut saya, saya sudah berdisiplin kerja mbak. Dengan saya datang dan 

pulang kerja sesuai yang dijadwalkan perusahaan. Dan saya juga telah melaksanakan 

tugas sesuai dengan yang diperintahkan.’’ 

 

II. Nama : Bapak Arif 

Status : Karyawan Tidak Tetap 

Jabatan : Karyawan PG. Kebon Agung Malang 

Ruang : MBS (tempat untuk mencatat Daftar Penerimaan Tebu dengan 

Truck/DPT yang mana membedakan kualitas tebu secara varietas dan 

BL) 

 

1. Bagaimana pak gaji yang diterima bapak dari PG. Kebon Agung Malang apakah sudah 

mencukupi kebutuhan bapak dan keluarganya ? 

‘’Alhamdulillah sudah mbak.’’ 

2. Apakah PG. Kebon Agung Malang dalam memberikan kompensasi berupa gaji lancar 

atau ada penundaan pak ? 

‘’Tidak mbak, jadi perusahaan PG. Kebon Agung lancar dalam memberikan gaji 

kepada kami. Dan untuk kami gajinya dibayar dua kali dalam sebulan mbak. Jadi 

dibayarkan pertengahan bulan dan akhir bulan mbak.’’ 

3. Apakah PG. Kebon Agung memberikan kompensasi melalui sistem kompensasi 

membuat bapak menjadi lebih berdisiplin dalam bekerja pak ? 

‘’Iya mbak. Karena gaji yang kami terima mencukupi kebutuhan keluarga maka 

sepantasnya kita wajib disiplin pada perusahaan.’’ 

 

 

 



III. Nama : Bapak Muhammad Munir Rianto 

Status : Karyawan Tidak Tetap 

Jabatan : Karyawan PG. Kebon Agung Malang 

Ruang : Gudang Kecil TR/Tebu Rakyat (tempat mencatat buku harian berisikan 

Nomor, Nomor Urut, Penerimaan, Kg, Jumlah yang diperoleh dari Bukti 

Pengeluaran Gula) 

 

1. Apa saja kompensasi (balas jasa) yang bapak terima dari PG. Kebon Agung Malang ini 

pak ? 

‘’Gaji satu bulan dibayar dua kali, premi kerja berat, lembur, bingkisan gula terkadang 

juga dapat mbak.’’ 

2. Apakah PG. Kebon Agung Malang memberikan kompensasi melalui sistem 

kompensasi membuat bapak menjadi lebih berdisiplin dalam bekerja pak ? 

‘’Iya mbak kita harus mentaati semua peraturan yang berlaku. Kalau perusahaan 

mencukupi kebutuhan hidup kami maka kita harus disiplin lagi dalam bekerja.’’ 

 

IV. Nama : Bapak Sapto 

Status : Karyawan Tetap 

Jabatan : Subsi Akunting 

Ruang : TUK (Tata Usaha dan Keuangan) 

 

1. Berapa jumlah karyawan pada PG. Kebon Agung Malang ini pak ? 

‘’Jumlah karyawannya sekitar 170-an mbak. Nanti selengkapnya Tanya ke Bapak 

Supri.’’ 

2. Jenis karyawan pada PG. Kebon Agung Malang apa saja pak ? 

‘’Jenis karyawannya terdiri dari karyawan tetap, karyawan kampanye, dan karyawan 

harian mbak.’’ 

3. Berapa besar kira-kira gaji yang bapak terima setiap bulannya dari PG. Kebon Agung 

Malang ini pak ? 

‘’Sedikit kok mbak, sekitar Rp 1.700.000,00 an.’’ 

 

 

 

 



4. Apa tugas bapak di subsi akunting ini pak ? 

‘’Tugas saya salah satunya membuat laporan kas.’’ 

5. Dengan sistem kompensasi yang diterapkan pada PG. Kebon Agung Malang, apakah 

bapak lebih berdisiplin dalam bekerja ? 

‘’Iya mbak, karena gaji yang kita terima salah satunya akan membuat kita lebih 

berdisiplin dalam bekerja.’’ 

 

V. Nama : Bapak Thomas Sulistyono, S.E 

Status : Karyawan Tetap 

Jabatan : Subsi Personalia 

Ruang : TUK (Tata Usaha dan Keuangan) 

 

6. Bagaimana struktur organisasi pada PG. Kebon Agung Malang ? 

‘’Struktur organisasi pada PG. Kebon Agung Malang disini menggunakan struktur 

organisasi garis (lini).’’ 

7. Terdiri dari berapa divisi atau bagian kantor pada PG. Kebon Agung Malang ? 

‘’Pada kantor PG. Kebon Agung Malang terdiri empat divisi atau bagian. Diantaranya 

bagian TUK, bagian Tanaman, bagian Teknik, dan bagian Pabrikasi. 

 

VI. Nama : Bapak Supri 

Status : Karyawan Tetap 

Jabatan : Subsi Personalia 

Ruang : TUK (Tata Usaha dan Keuangan) 

 

1. Berapa jumlah karyawan pada PG. Kebon Agung Malang pada tahun 2013 ? 

‘’Jumlah karyawan pada PG. Kebon Agung Malang pada tahun 2013 adalah 715 

karyawan.’’ 

2. Apa saja jenis karyawan pada PG. Kebon Agung Malang ? 

‘’Jenis karyawan pada PG. Kebon Agung Malang terdiri dari karyawan staf, karyawan 

tetap, karyawan kampanye, dan karyawan harian lepas. Disini karyawan kampanye 

merupakan karyawan yang melakukan pekerjaan mulai dari tebu diangkut melalui 

timbangan sampai ke gilingan biasanya pada bulan Mei sampai bulan Desember.’’ 

 

 



3. Bagaimana sistem kompensasi pada PG. Kebon Agung Malang ? 

‘’Sistem kompensasi pada PG. Kebon Agung Malang melalui sistem waktu. Jadi 

perusahaan dalam memberikan gaji kepada karyawan ada yang harian, mingguan dan 

bulanan.’’ 

4. Apa saja bentuk atau jenis kompensasi pada PG. Kebon Agung Malang ? 

‘’Jenis kompensasi yang diberikan kepada karyawan satu dengan yang lain berbeda-

beda. Berupa gaji, upah, tunjangan-tunjangan, kenaikan gaji, kenaikan pangkat, 

pendidikan, rekreasi dan olahraga, perjalanan dinas, agama, jasa produksi, bingkisan 

selesai giling, dan jaminan sosial.’’ 

5. Apa saja dokumen yang digunakan dalam sistem kompensasi pada PG. Kebon Agung 

Malang ? 

‘’Perusahaan dalam menetapkan sistem kompensasi menggunakan dokumen 

diantaranya data absensi dan lembur, perintah lembur dan pelaksanaan lembur, daftar 

gaji dan upah, rekap gaji dan upah, slip gaji dan upah, tanda terima gaji, bukti kas 

keluar, dan daftar transfer gaji dan upah.’’ 

6. Siapa saja pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan sistem kompensasi 

pada PG. Kebon Agung Malang ? 

‘’Pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan sistem kompensasi pada PG. 

Kebon Agung Malang diantaranya yaitu Subsi Personalia, Subsi Akunting, dan Subsi 

Keuangan.’’ 

7. Bagaimana prosedur sistem kompensasi pada PG. Kebon Agung Malang ? 

‘’Prosedur sistem kompensasi pada PG. Kebon Agung Malang dalam memberikan 

kompensasi bagi karyawan staf setiap bulannya melalui rekening bank. Sedangkan bagi 

karyawan non staf dalam pemberian kompensasi melalui dua tahap, yaitu awal bulan 

yang jatuh pada tanggal 15 dan akhir bulan 30.’’ 

8. Bagaimanakah bagan alir dokumen prosedur sistem kompensasi karyawan pada PG. 

Kebon Agung Malang ? 

‘’Kalau untuk bagannya saya kasih tahu gambarnya seperti apa. Untuk alurnya pertama 

di bagian subsi personalia membuat daftar gaji, rekap lembur, membuat bukti kas 

keluar, daftar transfer gaji, dan daftar potongan. Selanjutnya subsi akunting memeriksa 

bukti kas keluar dan merekap data melalui sistem komputerisasi. Dan subsi keuangan 

menyerahkan dan mengirim daftar transfer gaji ke bank operasional dan memberikan 



slip gaji kepada karyawan kemudian meminta tanda tangan pada tanda terima gaji atau 

upah. 

9. Menggunakan metode tunggal atau jamak perusahaan dalam menentukan besarnya 

kompensasi melalui sistem kompensasi pada PG. Kebon Agung Malang ? 

‘’Pada PG. Kebon Agung Malang menggunakan metode jamak dalam menentukan 

besarnya kompensasi. Jadi tidak hanya berdasarkan ijazah terakhir tetapi jabatan, absen 

juga mempengaruhi.’’ 

10. Bagaimana format perintah lembur pada PG. Kebon Agung Malang ? 

‘’Untuk format perintah lembur pada PG. Kebon Agung Malang seperti ini mbak…’’ 

(diberikan contohnya). 

11. Bagaimana format rekap absensi dan lembur pada PG. Kebon Agung Malang ? 

‘’Untuk format rekap absensi dan lembur pada PG. Kebon Agung Malang seperti ini 

mbak…’’ (diberikan contohnya). 

12. Bagaimana contoh rekap gaji, slip gaji, bukti kas keluar, dan surat yang mendapat P4 

pada PG. Kebon Agung Malang ? 

‘’Untuk contoh rekap gaji, slip gaji, bukti kas keluar, dan surat yang mendapat P4 pada 

PG. Kebon Agung Malang seperti ini mbak…’’ (diberikan contohnya). 

13. Bagaimana kedisiplinan kerja karyawan pada PG. Kebon Agung Malang ? 

‘’Karyawan pada PG. Kebon Agung Malang telah mentaati peraturan yang telah 

ditetapkan. Baik karyawan staf maupun karyawan non staf. Semua terbukti berdasarkan 

tingkat absensi karyawan yang rendah, masuk kantor secara tepat waktu, pemakaian 

seragam kerja sesuai peraturan, dan karyawan selalu mengerjakan tugas yang 

diberikan.’’ 

14. Bagaimana pakaian kerja karyawan pada PG. Kebon Agung Malang yang merupakan 

bentuk kedisiplinan kerja karyawan ? 

a. Hari Senin – Kamis  : Berseragam atasan biru laut dan bawahan celana  hitam 

b. Hari Jum’at  : Berseragam atasan batik dan bawahan celana hitam.  

c. Sabtu   : Berpakaian bebas tetapi harus sopan, rapi, dan bersih. 

 

 

 

 



15. Bagaimana hari dan jam kerja karyawan pada PG. Kebon Agung Malang yang 

merupakan bentuk kedisiplinan kerja karyawan ? 

1) Pada masa giling, antara bulan Mei sampai bulan November dan waktu kerja dibagi 

menjadi 3 shift, yaitu : 

 Shift pagi : pukul 06.00 WIB – 14.00 WIB 

 Shift siang : pukul 14.00 WIB – 22.00 WIB 

 Shift malam : pukul 22.00 WIB – 06.00 WIB 

 

2) Pada masa diluar giling pembagian jam kerja untuk seluruh karyawan adalah : 

a. Senin – Kamis 

 Jam I  : pukul 07.00 WIB – 11.30 WIB 

 Istirahat  : pukul 11.30 WIB – 12.30 WIB 

 Jam II  : pukul 12.30 WIB – 15.00 WIB 

 

b. Jum’at 

 Jam I  : pukul 07.00 WIB – 11.00 WIB 

 Istirahat  : pukul 11.00 WIB – 13.00 WIB 

 Jam II  : pukul 13.00 WIB – 15.00 WIB 

 

c. Sabtu    

 Jam I   : pukul 07.00 WIB – 13.00 WIB 

 

16. Bagaimana pelaksanaan sanksi yang diberikan bagi karyawan yang tidak mentaati 

peraturan yang ditetapkan pada PG. Kebon Agung Malang ? 

‘’Pelaksanaan sanksi yang diberikan bagi karyawan yang tidak mentaati peraturan yaitu 

dengan memberikan Surat Peringatan Ke I (Pertama), Surat Peringatan Ke II (Dua), 

Surat Peringatan Ke III (Tiga) atau Terakhir, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).’’ 
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Lampiran 14 : Biodata Diri 

BIODATA DIRI 

 

 

Suhartanti, lahir di Ponorogo, 10 Mei 1991, 

merupakan anak ke-4 dari Bapak Sunoto dan Ibu 

Karmini. Dunia pendidikan saya mulai ditempuh pada 

usia 6 tahun dengan masuk Taman Kanak-Kanak di TK 

Dharma Wanita Jurug, Sooko dan lulus pada tahun 

1998. Pada tahun yang sama dilanjutkan ke Sekolah 

Dasar di SDN 1 Jurug dan lulus tahun 2004. 

Setelah lulus dari pendidikan dasar kemudian 

melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di 

SMPN 1 Sooko, Ponorogo dan lulus tahun 2007. 

Setelah lulus di Sekolah Menengah Pertama saya 

melanjutkan pendidikan di SMA N 1 Pulung, Ponorogo 

dan lulus tahun 2010. Pada tahun yang sama saya diterima di Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang di Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen. E-mail address : 

Princestanty@yahoo.co.id. 

 

 

 

 


