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BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Berkembangnya suatu kawasan atau suatu daerah merupakan indikasi dari 

suatu perkembangan baik pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, 

sosial, budaya dan pemerintah. Perkembangan-perkembangan tersebut 

menimbulkan peningkatan aktivitas pergerakan manusia dan barang dari suatu 

tempat ke tempat lain yang juga akan meningkatkan sarana dan prasarana 

transportasi. 

Jalan raya merupakan prasarana transportasi yang paling besar 

pengaruhnya terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Sektor 

transportasi yang paling besar menerima pengaruh adanya peningkatan taraf 

hidup masyarakat adalah transportasi darat terutama jalan raya. Fungsi utama dari 

jalan raya sebagai prasarana untuk melayani pergerakan manusia dan barang 

secara aman, nyaman, cepat dan ekonomis. 

Selaras dengan hal tersebut, kebutuhan hidup mengharuskan orang untuk 

beraktivitas guna memenuhi kebutuhannya. Aktivitas ini  harus ditunjang dengan 

kemampuan dan keahlian seseorang, dimana mampu untuk melaksanakan tugas –

tugas yang ada dan keahlian mempercepat terselesainya tugas-tugas tersebut.

Sopir bus, salah satu contoh aktivitas kerja yang berhubungan langsung 

dalam melayani para penumpang, tentunya harus dapat melayani penumpang 
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dengan baik. Keahlian dalam mengemudikan kendaraan tentunya akan membawa 

kenyamanan tersendiri di dalam mengangkut para penumpang ke tempat tujuan.  

Dibutuhkan dari seorang sopir bus yang cakap dalam melakukan tugasnya 

dengan baik yaitu mengemudikan bus dengan baik dan benar, yang pada 

akhirnya kebutuhan sopir itu sendiri dapat terpenuhi, yaitu gaji yang akan 

diterimanya. Selain itu perusahaan biasanya akan memberikan bonus kepada 

sopir.

Di dalam pemberian gaji dan bonus yang layak kepada karyawan, kondisi 

lingkungan kerja yang baik dalam perusahaan yang kesemuanya diduga 

mempunyai hubungan dan pengaruh yang erat dengan produktivitas kerja 

karyawan. Produktivitas kerja sopir dapat dilihat dari seberapa banyak ia 

melakukan tugasnya tiap harinya. Semakin baik gaji dan bonus yang diterimanya, 

semakin baik pula tingkat kehadirannya dalam bekerja. 

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian mengenai pengaruh 

gaji dan bonus terhadap presensi kerja karyawan BP. Transjakarta di Jakarta. 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Gaji dan Bonus Terhadap Presensi Kerja Karyawan BP. 

TransJakarta (Studi kasus pada karyawan sopir bus koridor Blok M – 

Kota)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi pokok permasalahan 

dalam penelitian ini adalah pengaruh gaji dan bonus terhadap presensi  karyawan 

sopir bus koridor Blok M – Kota pada BP. TransJakarta tahun 2005. 
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka yang 

menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah: 

Apakah gaji dan bonus mempengaruhi presesnsi karyawan sopir bus 

koridor Blok M – Kota pada BP. TransJakarta tahun 2005? 

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulis dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh gaji dan bonus terhadap presensi 

karyawan sopir bus koridor Blok M – Kota pada BP. TransJakarta tahun 2005. 

E. Manfaat Penelitian

 Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Bagi Perusahaan 

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi 

kerja pada karyawan BP. TransJakarta dalam pemberian gaji dan bonus. 

2. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam usaha jasa transportasi 

di dalam pemberian besarnya gaji dan bonus bagi karyawan (sopir). 

3. Bagi Pembaca 

Sebagai bahan acuan apabila mengadakan penelitian dengan topik yang 

sejenis. 

F. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan skripsi ini tersusun dalam bab per bab sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan 

skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini merupakan penjabaran dari Pengertian manajemen, 

personalia manajemen operasi, pengertian manajemen operasi, ruang 

lingkup manajemen operasi, konsep jasa, gaji, bonus dan presensi, 

pengaruh gaji dan bonus terhadap presensi karyawan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang kerangka pemikiran, metode penelitian, waktu dan 

lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis data. 

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN  

 Berisi tentang gambaran umum, struktur organisasi BP TransJakarta, 

Sistem transportasi busway TransJakarta serta data dan analisa data. 

BAB V  PENUTUP  

 Berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran-saran yang penulis berikan 

kepada BP. TransJakarta dari beberapa pembahasan yang telah 

dibahas pada bab-bab sebelumnya.  


