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Budget Upah TKLBudget Upah TKLBudget Upah TKLBudget Upah TKL
YaituYaitu budget yang merencanakan secara lebih budget yang merencanakan secara lebih 
t i i t t h k dib kt i i t t h k dib kterperinci tentang upah yang akan dibayarkan terperinci tentang upah yang akan dibayarkan 
kepada para TKL selama periode yang akan kepada para TKL selama periode yang akan 
datang yang di dalamnya terdapat waktu tarifdatang yang di dalamnya terdapat waktu tarifdatang, yang di dalamnya terdapat waktu, tarif datang, yang di dalamnya terdapat waktu, tarif 
dan waktu (kapan) para tenaga kerja tersebut dan waktu (kapan) para tenaga kerja tersebut 
menjalankan kegiatan proses produksinyamenjalankan kegiatan proses produksinyamenjalankan kegiatan proses produksinya.menjalankan kegiatan proses produksinya.

Tenaga Kerja LangsungTenaga Kerja Langsung yaitu para tenaga kerjayaitu para tenaga kerjaTenaga Kerja LangsungTenaga Kerja Langsung yaitu para tenaga kerja yaitu para tenaga kerja 
yang langsung menangani kegiatan proses yang langsung menangani kegiatan proses 
produksi yaitu mengolah BB menjadi barangproduksi yaitu mengolah BB menjadi barangproduksi, yaitu mengolah BB menjadi barang produksi, yaitu mengolah BB menjadi barang 
jadi.  jadi.  



Kegunaan secara umum, Kegunaan secara umum, yaitu sebagai yaitu sebagai 
pedoman kerja, sebagai alat koordinasi pedoman kerja, sebagai alat koordinasi 
kerja, serta sebagai alat pengawasan kerjakerja, serta sebagai alat pengawasan kerjakerja, serta sebagai alat pengawasan kerja kerja, serta sebagai alat pengawasan kerja 
dalam membantu manajemen dalam dalam membantu manajemen dalam 
menjalankan perusahaanmenjalankan perusahaanmenjalankan perusahaan. menjalankan perusahaan. 

Kegunaan budget upah TKLKegunaan budget upah TKL yaitu sebagai yaitu sebagai 
dasar untuk menyusun budget HPdasar untuk menyusun budget HPdasar untuk menyusun budget HP dasar untuk menyusun budget HP 
Produksi dan HP Penjualan serta untuk Produksi dan HP Penjualan serta untuk 
menyusun budget kasmenyusun budget kasmenyusun budget kas. menyusun budget kas. 



F ktF kt f kt hif kt hiFaktorFaktor--faktor yang mempengaruhi :faktor yang mempengaruhi :

Budget unit yang akan diproduksi, Budget unit yang akan diproduksi, 
khususnya jenis kualitas dan waktukhususnya jenis kualitas dan waktukhususnya jenis, kualitas dan waktu.khususnya jenis, kualitas dan waktu.
Sebagai standar waktu, untuk Sebagai standar waktu, untuk 

j k d k ij k d k imengerjakan proses produksi yang mengerjakan proses produksi yang 
ditetapkan oleh perusahaan. Penetapan ditetapkan oleh perusahaan. Penetapan 
angka standar ini dapat dilakukan dengan:angka standar ini dapat dilakukan dengan:
-- Berdasarkan data historisBerdasarkan data historis
-- Berdasarkan pada penelitian2an kasus.Berdasarkan pada penelitian2an kasus.



Sistem pembayaran upahSistem pembayaran upah
a.  Sistem upah menurut waktu,a.  Sistem upah menurut waktu, yaituyaitu

menentukan besar kecilnya upah yangmenentukan besar kecilnya upah yang
dibayarkan kepada masingdibayarkan kepada masing--masingmasing
tenaga kerja tergantung padatenaga kerja tergantung padag j g g pg j g g p
banyaknya banyaknya waktu kerjawaktu kerja mereka.mereka.

euntungan :euntungan :
TK tidak perluTK tidak perlu terburuterburu buruburu dalam menjalankandalam menjalankanTK tidak perlu TK tidak perlu terburuterburu--buruburu dalam menjalankan dalam menjalankan 
pekerjaannya. pekerjaannya. 
Memberikan ketenangan danMemberikan ketenangan dan kemantapankemantapan dalamdalamMemberikan ketenangan dan Memberikan ketenangan dan kemantapankemantapan dalam dalam 
bekerja, walaupun kurang terampil.bekerja, walaupun kurang terampil.



erugian :erugian :
TK yang TK yang trampiltrampil akan mengalami akan mengalami kekecewakankekecewakan..
Ada Ada kecendrungankecendrungan para TK untuk bekerja lebih para TK untuk bekerja lebih gg p jp j
lambat. lambat. 

.  .  Sistem upah menurut unit hasil, Sistem upah menurut unit hasil, yaitu yaitu 
menentukanmenentukan besar kecilnya upah yang besar kecilnya upah yang y p y gy p y g
dibayarkan kepada masingdibayarkan kepada masing--masing tenaga kerja masing tenaga kerja 
tergantung pada banyaknya tergantung pada banyaknya unit yang unit yang 
dih ilkdih ilkdihasilkan. dihasilkan. 



Keuntungan :Keuntungan :
TK  yang TK  yang trampiltrampil akan mempunyai akan mempunyai 
semangat yang tinggisemangat yang tinggisemangat yang tinggi.semangat yang tinggi.
Adanya Adanya kecendrungankecendrungan untuk bersaing.untuk bersaing.

Kerugian :Kerugian :Kerugian :Kerugian :
Para TK akan bekerja Para TK akan bekerja terburuterburu--buruburu
Para TK yang kurang Para TK yang kurang trampiltrampil akan akan 
mengalami kekecewaan karena upahmengalami kekecewaan karena upahmengalami kekecewaan, karena upah mengalami kekecewaan, karena upah 
yangyang diperolehnyadiperolehnya rendahrendah



Sistem upah dengan insentif, Sistem upah dengan insentif, yaitu besar yaitu besar 
kecilnya upah yang akan dibayarkan tergantungkecilnya upah yang akan dibayarkan tergantungkecilnya upah yang akan dibayarkan tergantung kecilnya upah yang akan dibayarkan tergantung 
kepada lamanya waktu bekerja atau jumlah unit kepada lamanya waktu bekerja atau jumlah unit 
hasil yang mereka hasil yang mereka selesaikanselesaikan. . gg

a. Sistem upah bertingkat menurut waktu.a. Sistem upah bertingkat menurut waktu.
Mis : Upah Rp. 350 per jam bagiMis : Upah Rp. 350 per jam bagi
mereka yang dalam satu jam mampumereka yang dalam satu jam mampu
menghasilkan sampai dengan 100 unit.menghasilkan sampai dengan 100 unit.

b. Sistem upah bertingkat menurut outputb. Sistem upah bertingkat menurut output
Mis : Upah Rp. 7.5 per unit hasil bagi merekaMis : Upah Rp. 7.5 per unit hasil bagi mereka
yang dalam satu jam mampu menghasilkan yang dalam satu jam mampu menghasilkan 
sampai 100 unitsampai 100 unit



Sistem upah menurut waktu dengan insentif Sistem upah menurut waktu dengan insentif 
menurut unit hasilmenurut unit hasil yaitu TK dikenakan tarif upahyaitu TK dikenakan tarif upahmenurut unit hasil,menurut unit hasil, yaitu TK dikenakan tarif upah yaitu TK dikenakan tarif upah 
menurut waktu yangmenurut waktu yang sama, sedangkan kepada sama, sedangkan kepada 
mereka yang berprestasi tinggi diberikanmereka yang berprestasi tinggi diberikanmereka yang berprestasi tinggi diberikan mereka yang berprestasi tinggi diberikan 
tambahan upah (insentif) yang didasarkan unit tambahan upah (insentif) yang didasarkan unit 
yang dihasilkan.yang dihasilkan.yang dihasilkan. yang dihasilkan. 

Sistem upah menurut unit hasil dengan insentifSistem upah menurut unit hasil dengan insentifSistem upah menurut unit hasil dengan insentif Sistem upah menurut unit hasil dengan insentif 
menurut unit hasil,menurut unit hasil, yaitu TK dikenakan tarif upah yaitu TK dikenakan tarif upah 
menurut unit hasil yang sama, sedangkanmenurut unit hasil yang sama, sedangkanmenurut unit hasil yang sama, sedangkan menurut unit hasil yang sama, sedangkan 
kepada mereka yang berprestasi tinggi diberikan kepada mereka yang berprestasi tinggi diberikan 
tambahan upah yang di dasarkan pada unit tambahan upah yang di dasarkan pada unit 
hasil. hasil. 



Contoh :Contoh :
Ket.Ket. UnitUnit Standar Standar 

waktuwaktu
Jumlah Jumlah 

jamjam
Upah Upah 

per jamper jam
Jumlah Jumlah 
upahupahwaktuwaktu jamjam per jamper jam upahupah

duk Xduk X 120.000120.000 0.30.3 36.00036.000 400400 14.400.00014.400.000
duk Yduk Y 90.00090.000 0.20.2 18.00018.000 400400 7.200.0007.200.000

-- -- 54.00054.000 -- 21.600.00021.600.000
pt. Ipt. I
pt IIpt II

--
--

--
--

27.00027.000
16 20016 200

400400
400400

10.800.00010.800.000
6 480 0006 480 000pt. IIpt. II

pt. IIIpt. III -- --
16.20016.200
10.00010.000

400400
400400

6.480.0006.480.000
4.320.0004.320.000

mlahmlah 54 00054 000 21 600 00021 600 000mlahmlah -- -- 54.00054.000 -- 21.600.00021.600.000


