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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perusahaan sebagai penyerap tenaga kerja yang menyediakan

usaha-usaha fisik dan mental dalam rangka pembuatan barang dan

jasa.Mereka dituntut untuk menghasilkan produktivitas baru.

Jumlah dan tingkat kemampuan tenaga kerja merupakan faktor

penentu kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang dapat diproduksi oleh

perusahaan. Semakin banyak jumlah tenaga kerja yang terdidik dan

terampil, semakin tinggi pula volume dan kualitas produksi. Dapatlah

dikatakan tenaga kerja merupakan aset perusahaan yang terpenting dalam

usaha untuk mencapai tujuan perusahaan.

Berbagai upaya harus dilakukan oleh seorang manajer untuk dapat

menarik, memelihara maupun mempertahankan karyawan yang ada untuk

tetap berada dalam perusahaan dengan produktivitas kerja yang tinggi.

Untuk mencapai semua itu perusahaan harus memberikan imbalan atau

jasa yang telah dikeluarkan oleh tenaga kerja pada perusahaan.

Saat ini negara-negara sedang berkembang menjadi pasar yang

potensial bagi perusahaan yang menjual produk-produk standar global

seperti mode pakaian, kosmetik, makanan ataupun produk-produk lainnya.

Makanan misalnya, restoran-restoran fast food dengan brand global

seperti Krntucky Fried Chicken, Mc.Donald’s, Wendy’s, Burger King dan
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nama-nama lainnya telah banyak bermunculan di kota-kota besar di

Indonesia. Bahkan beberapa diantaranya telah merambah kota-kota kecil.

Makanan Fast Food sekarang ini merupakan primadona bagi

masyarakat umum, karena bagi mereka, makan di restoran Fast Food

bukan sekedar untuk menghilangkan rasa lapar tetapi juga sebagai sarana

komunikasi dan hiburan, bahkan ada semacam kebanggaan tersendiri bila

telah mengkonsumsinya. Fast Food sendiri telah menjadi mitos

kemodernan, kepraktisan dan makanan bergizi apalagi dalam prakteknya,

restoran Fast Food menyediakan lingkungan yang dimodifikasinya

sedemikian rupa sehingga membuat masyarakat umum menjadi betah

bahkan sering dijadikan sebagai tempat berkumpul dengan teman-

temannya sambil menikmati hidangan yang menurut mereka bergengsi.

Melihat fenomena diatas, tampak bahwa persaingan bisnis di

bidang restoran Fast Food semakin sengit dan berat antara yang satu

dengan yang lainnya. Semuanya itu menuntut pengusaha restoran Fast

Food untuk dapat menarik perhatian, mempengaruhi atau membujuk

konsumen sasarannya agar mau membeli produk yang ditawarkan.

Hal inilah yang perlu diketahui oleh pengusaha pengelola restoran

Fast Food, termasuk Mc.Donald’s yang merupakan jaringan Fast Food

terbesar di Indonesia, yang ditandai dengan banyaknya outlet

Mc.Donald’s di Indonesia yakni sekitar 50 outlet dengan karyawan

sebanyak 4500 orang (Warta Ekonomi, April 1995:41) dan gencarnya

melakukan kampanye iklan dibanding perusahaan-perusahaan Fast Food
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lainnya, yakni sekitar 1,5 milyar untuk tahun 1997 dan 2,2 milyar untuk

tahun 1998. Sedangkan KFC yang menduduki nomor dua hanya

mengeluarkan sekitar 1 milyar per tahunnya. (Cakram, Agustus 1995:56)

Untuk itu diperlukan suatu adanya hubungan timbal balik antara

pemilik perusahaan dengan para karyawannya. Pemberian upah akan

berpengaruh terhadap semangat kerja karyawan, ini disebabkan karena

uang masih merupakan motivator yang kuat bagi karyawan. Maka setiap

peruasahaan perlu memperhatikan mengenai upah yang banyak

diharapkan oleh karyawan, agar lebih berproduktif dan dapat

menguntungkan perusahaan.

Satu faktor penting yang dapat mempengaruhi produktivitas

karyawan adalah dengan memberi upah kepada karyawan. Dengan adanya

upah, hubungan antara karyawan dan pihak perusahaan akan dapat terjalin

dengan baik, sehingga karyawan sendiri akan berusaha untuk

meningkatkan prestasi kerja karena merasa dihargai oleh perusahaan.

Tunjangan juga merupakan faktor penting bagi karyawan karena

dimaksudkan untuk memberikan balas jasa yang dalam hal ini merupakan

jumlah ganjaran untuk memberikan rasa tenang bagi pekerja dan anggota

beserta keluarganya yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan

hidup.

Dasar-dasar pemikiran diatas akhirnya mendasari peneliti untuk

mengangkatnya menjadi permasalahan yang menarik. Untuk penelitian

ini, peneliti mengambil lokasi pada Mc.Donald’s Malioboro Yogyakarta,
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yang merupakan cabang dari jaringan Mc Donald’s Indonesia Family

Restaurant yang berada di Yogyakarta, tepatnya di Jl.Malioboro 52-58

Yogyakarta, peneliti mengambil lokasi ini dikarenakan pengunjung Mc

Donald’s yang lebih bervariatif. Hal ini dapat dilihat dari penduduk

Yogyakarta yang hampir setengahnya adalah pendatang dan Yogyakarta

sebagai kota Pariwisata. Dengan alasan tersebut maka peneliti mengambil

judul “PENGARUH UPAH DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

KARYAWAN TERHADAP PENINGKATAN PRODUKTIVITAS

KERJA PADA MC DONALD’S MALIOBORO DI YOGYAKARTA”

B. PERUMUSAN MASALAH

Setiap perusahaan pada dasarnya mempunyai tujuan untuk

memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan berharap untuk dapat

meminimalisasi seluruh biaya yang dikeluarkan guna menjaga

kelangsungan hidup perusahaan. Dalam penelitian ini, variabel-variabel

yang dibutuhkan adalah upah dan tunjangan kesejahteraan karyawan yang

diberikan perusahaan kepada karyawan. Dengan demikian akan diketahui

pengaruh antara upah dan tunjangan kesejahteraan karyawan dengan

produktivitas.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis mengajukan

perumusan masalah:
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1. Adakah pengaruh pemberian upah dan tunjangan kesejahteraan karyawan

terhadap peningkatan produktivitas kerja pada Mc Donald’s Malioboro di

Yogyakarta?

2. Manakah antara upah dan tunjangan kesejahteraan karyawan yang

mempunyai pengaruh paling dominan terhadap peningkatan produktivitas

kerja pada Mc Donald’s Malioboro di yogyakarta?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh antara upah dan tunjangan kesejahteraan

karyawan terhadap peningkatan produktivitas kerja.

2. Untuk mengetahui manakah antara upah dan tunjangan kesejahteraan

karyawan yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap

peningkatan produktivitas kerja.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai

berikut:

1. Untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan yang telah

didapat.

2. Bagi perusahaan, diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang

dihadapi perusahaan dalam hal pemberian upah dan tunjangan
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kesejahteraan karyawan terhadap peningkatan produktivitas kerja

karyawan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun dengan menggunakan sistematika:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang dan perumusan masalah, tujuan

yang ingin dicapai, manfaat dari hasil penelitian serta

sistematika penulisan skripsi yang digunakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori yang meliputi pengertian manajemen sumber

daya manusia, pengertian kerja, pengertian upah, sistem

pengupahan, pengertian tunjangan kesejahteraan karyawan

dan produktivitas serta penjelasan yang mendukung dan

berhubungan dengan permasalahan yang dikemukakan serta

penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Disini dikemukakan tentang kerangka pemikiran, metode

analisa data, sumber dan jenis data serta teknik pengumpulan

data yang penulis lakukan.

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan gambaran umum perusahaan, serta proses

analisa dan pembahasan terhadap data yang ada.
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BAB V PENUTUP

Penulis akan menyimpulkan permasalahan yang dibahas

berdasarkan analisa yang telah dilakukan, disertai saran-

saran sebagai masukan demi kelanjutan dan perkembangan

perusahaan.


