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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan utama didirikannya perusahaan adalah untuk mencapai laba 

yang maksimal dan sebesar-besarnya. Diharapkan dengan didirikannya 

perusahaan, maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Guna 

mencapai tujuan perusahaan tersebut, maka perusahaan harus dapat 

memproduksi barang yang mampu bersaing di pasaran. Guna mendapatkan 

produk yang baik dan berkualitas, maka diperlukan adanya sumberdaya 

manusia yang handal dan berkualitas, serta memiliki ketrampilan yang tinggi.  

Tercapainya tujuan perusahaan tidak lepas dari kinerja yang dilakukan 

oleh para karyawan perusahaan tersebut. Jika para karyawan mampu bekerja 

secara efektif dan efisien, maka tujuan dari perusahaan akan tercapai. 

Produktivitas kerja yang tinggi dari karyawan, bisa didukung dari adanya 

pembagian kerja yang sesuai dengan bidang dan keahlian dari para pekerja, 

upah insentif yang sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan, Serta 

pengalaman kerja yang telah mereka miliki, untuk menyelesaikan pekerjaan 

tersebut. 

Produktivitas perusahaan adalah sejauh mana tingkat keberhasilan 

organisasi dalam mencapai tujuan, dengan menggunakan secara optimal alat, 

dengan sumber-sumber yang tersedia, dan untuk mengatur variabel 

produktivitas perusahaan tersebut.  
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Pembagian kerja merupakan prinsip terpenting yang harus 

diperhatikan dalam pembagian operasi suatu perusahaan. Pembagian kerja 

harus mengingat kebutuhan perusahaan, terutama tujuan perusahaan, serta 

penempatan karyawan yang tepat, sesuai dengan kemampuannya. Pembagian 

kerja dengan satuan perusahaan tertentu, akan berkaitan dengan pimpinan. 

Upah insentif adalah upah yang diberikan kepada karyawan, 

merupakan suatu bentuk dorongan agar karyawan lebih giat bekerja. Dengan 

adanya upah insentif ini, diharapkan karyawan mampu meningkatkan 

prestasinya, sehingga apa yang diharapkan perusahaan dapat tercapai 

(Heidjrachman Ranupandojo dan Suad Husnan, 1994). 

Dengan demikian upah insentif sebenarnya merupakan suatu bentuk 

motivasi yang dinyatakan dalam bentuk uang. Keberhasilan motivasi ini 

haruslah kita ukur dari hasilnya. Benarkah dengan diberikannya tambahan 

upah untuk mereka yang berprestasi baik, akan menaikkan produktivitas. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian yang mengenai faktor- faktor yang 

mempengaruhi besarnya produktivitas kerja. Maka dari penulis, mengambil 

judul penelitian “Pengaruh Pembagian Kerja, Insentif dan Pengalaman Kerja 

Terhadap Produktivitas Kerja Pada Perusahaan Perusahaan Batik Putra Solo. 
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B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada pengaruh, antara pembagian kerja, upah insentif dan 

pengalaman kerja, terhadap produktivitas kerja karyawan, pada 

Perusahaan Batik Putra Solo. 

2. Diantara variabel pembagian kerja, upah insentif dan pengalaman kerja 

manakah yang paling berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan, 

pada Perusahaan Batik Putra Solo. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk memperolah gambaran yang lebih jelas mengenai masalah yang 

ada dalam perusahaan, dan mengingat keterbatasan yang ada seperti: 

kemampuan, waktu, dan biaya, maka penulis akan memberikan batasan-

batasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada karyawan bagian produksi Perusahaan 

Batik Putra Solo di Surakarta. 

2. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

a. Pembagian kerja karyawan perusahaan Batik Putra Solo di Surakarta. 

b. Upah insentif yang diterima oleh karyawan perusahaan Batik Putra 

Solo. 

c. Pengalaman kerja karyawan Batik Putra Solo di Surakarta. 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh pembagian kerja, upah insentif dan 

pengalaman kerja terhadap produktivitas kerja karyawan, pada Perusahaan 

Batik Putra Solo. 

2. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan pengaruhnya, terhadap 

produktifitas kerja karyawan, pada perusahaan Batik Putra Solo di 

Surakarta. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat: 

1. Untuk meningkatkan pengatahuan, dan wawasan penulis mengenai 

produktivitas kerja pada sumber daya manusia. 

2. Dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya, yang serupa 

dengan penelitian ini. 

3. Dapat digunakan untuk pertimbangan perusahaan, untuk membuat 

kebijakan guna meningkatkan kualitas karyawan perusahaan Batik Putra 

Solo. 
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F. Sistematika Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum dari 

permasalahan yang akan dibahas. Dalam pendahuluan ini terdiri 

dari enam sub bab, yaitu latar belakang masalah, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika skripsi. 

 BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam landasan teori akan dijelaskan tentang pengertian 

produktivitas, pembagian kerja, upah insentif dan pengalaman 

kerja, penelitian sebelumnya, dan hipotesis. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi diskripsi data, jenis data, sumber data, definisi 

variabel, kerangka pemikiran, dan metode analisa data. 

 BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum dari subyek penelitian, 

diskripsi data, analisa data, dan pembahasannya. 

 BAB V PENUTUP 

Bab penutup berisi kesimpulan, serta saran-saran yang perlu untuk 

disampaikan. 


