
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Dalam perkembangan ekonomi di Indonesia banyak mengalami 

perubahan yang sangat dratis. Hal demikian disebabkan karena kondisi 

ekonomi yang be lum stabil penuh. Kondisi yang demikian akan menimbulkan 

ancaman terhadap kelangsungan hidup suatu perusahaan manufaktur maupun 

jasa. Oleh sebab itu perusahaan harus waspada dan peka terhadap kondisi 

bisnis yang dihadapinya agar perusahaan tidak terancam kebangkrutan. 

Mengingat semakin ketatnya persaingan dalam dunia bisnis dan kondisi 

perekonomian yang tidak memungkinkan, memaksa pengusaha untuk selalu 

giat dan berusaha agar perusahaan dapat tetap menghasilkan laba yang 

maksimal, sehingga dapat membantu dalam perkembangan usahanya. 

Sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor penentu akan berhasil 

tidaknya suatu perusahan dalam melaksanakan program-programnya. Suatu 

progam yang dilaksanakan dengan baik jika sumber daya manusia sebagai 

pelaksananya memiliki kemampuan dan kualitas yang baik. Apabila 

sumberdaya manusia yang tersedia telah  memiliki kemampuan dan kualitas 

yang baik, niscaya pelaksanan program perusahaan dapat berjalan dengan 

baik, lancar dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Sumber daya 

manusia mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu perusahan dapat 

berjalan dengan baik, lancar dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. 



Sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

suatu perusahaan sebagai penggerak utama seluruh aktivitas perusahaan untuk 

mencapai tujuan. Kemampuan sumber daya manusia untuk dapat 

menghasilkan suatu karya yang bermanfaat sering disebut dengan 

produktivitas karyawan, dan produktivitas karyawan itu dapat dioptimalkan 

apabila karyawan tersebut mempunyai kemampuan dan kualitas yang baik 

dalam melaksanakan aktivitas perusahaan. Produktivitas karyawan merupakan 

indikator yang paling penting dalam proses produksi serta merupakan tolak 

ukur utama bagi kemajuan ekonomi suatu perusahaan.  

Sedangkan produktivitas karyawan dipengaruhi faktor-faktor sebagai 

berikut (Muchdarsyah Sinungan, 1992. hal 17) : 

1.  Jumlah tenaga kerja 

2.  Jumlah modal  

3.  Teknologi 

4.  Lingkungan internal dan eksternal perusahaan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas karyawan tersebut 

merupakan suatu mata rantai yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, 

sehingga apabila salah satu faktor tidak terpenuhi akan mempengaruhi faktor 

lainnya dan itu berarti akan mempengaruhi kelancaran produksi dan 

produktivitas karyawan.  

Kemampuan karyawan yang berprestasi dalam suatu perusahaan 

hendaknya diimbangi dengan perolehan gaji yang sesuai dengan prestasi yang 

diberikan terhadap perusahaan. Upah merupakan masalah yang sangat 



komplek dan sangat sulit untuk diuraikan dalam suatu prinsip tunggal, karena 

upah menyangkut berbagai aspek kehidupan baik sosial, ekonomi dan politik. 

Selain menerima gaji pokok, biasanya karyawan memperoleh upah insetif 

yang besarnya tergantung dari prestasi kerja mereka. Untuk itu masing-masing 

karyawan memperoleh upah insentif yang berlainan meskipun mempunyai 

jabatan yang sama. Suatu bentuk motivas i yang dinyatakan dalam bentuk uang 

disebut upah/gaji. 

Selain menerima upah insentif, perusahaan abon daging sapi “Elang” 

juga menyediakan tunjangan kesejahteraan. Tunjangan kesejahteraan adalah 

suatu tunjangan yang diberikan perusahaan pada karyawan sesuai dengan hak-

haknya. Tunjangan kesejahteraan dapat berupa tunjangan hari raya, bonus. 

Dari uraian di atas termasuk faktor -faktor yang mempengaruhi produktivitas 

karyawan, dalam penelitian ini didasarkan juga pada pertimbangan hasil 

penelitian sebelumnya.  

Penelitian Ike Rachmawati (IPB, 1992) meneliti bahwa produktivitas 

dipengaruhi oleh upah insentif dan lingkungan internal perusahaan. Penelitian 

Muh Yanuar (IPB, 1996) dalam penelitian ini bahwa produktivitas 

dipengaruhi oleh upah dan fasilitas yang diberikan perusahaan. Penelitian 

Restu Priambudi (UGM, 1992) penelitian ini menyebutkan bahwa 

produktivitas dipengaruhi oleh pengalaman kerja dan absensi. Penelitian Agus 

Wibowo (UNDIP, 1994) menyimpulkan bahwa produktivitas dipengaruhi oleh 

pendidikan, gaji, lingkungan internal perusahaan.  



Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut penulis mengambil 

judul yang berbeda yaitu “ANALISA PENGARUH UPAH DAN 

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN TERHADAP PENINGKATAN 

PRODUKTIVITAS KARYAWAN PERUSAHAAN ABON DAGING SAPI 

“ELANG” DI AMPEL BOYOLALI”. 

   

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis 

merumuskan masalah: 

1.  Apakah upah karyawan dan tunjangan kesejahteraan mempunyai 

pengaruh terhadap produktivitas kerja  

2.  Faktor mana yang lebih berpengaruh antara upah dan tunjangan 

kesejahteraan terhadap produktivitas karyawan.  

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian dan penyusunan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai 

berikut :  

1.  Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh upah dan tunjangan 

kesejahteraan terhadap produktivitas karyawan perusahaan abon daging 

sapi “Elang” di Ampel Boyolali. 

2.  Untuk mengetahui faktor mana yang lebih berpengaruh antara upah dan 

tunjangan kesejahteraan terhadap produktivitas karyawan. 

 



D. Manfaat Penelitian 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memba ntu perusahaan dan berguna 

dalam memecahkan masalah yang dihadapi perusahaan, khususnya 

mengenai penggunaan sumber daya manusia yang produktif untuk 

menghasilkan sesuatu hasil yang bermanfaat. 

b.  Hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai tambahan informasi bagi 

perusahaan. Untuk memperbaiki kekurangan atau kelemahan yang ada 

pada perusahaan dan untuk meningkatkan hasil produksi usahanya. 

 

E. Sistematika Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini gambaran mengenai latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini mencakup tentang landasan teori yang diperoleh dari 

berbagai sumber tertulis untuk dipakai sebagai acuan pembahasan 

topik yang muncul. Pengertian dan pentingnya sumber da ya 

manusia, pengertian upah dan tunjangan kesejahteraan, pengertian 

produktivitas kerja, serta teori lainnya. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini mencakup kerangka pemikiran, hipotesa, metode 

analisa, sumber data, teknik pengumpulan data  



BAB IV PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN  

Dalam bab ini mencakup sejarah singkat perusahaan, struktur 

organisasi, hasil analisis dan pembahasan 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini mencakup kesimpulan dan saran 

DAFTAR PUSTAKA 

 

  

 


