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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia merupakan sumber daya organisasional yang berharga untuk 

mencapai kinerja tinggi secara berkelanjutan oleh karena itu bakat seseorang 

tidak boleh di sia-sia kan. Dalam menanggapi tekanan dalam lingkungan yang 

kompetitif seperti sekarang ini, para pengusaha yang progresif akan 

memberikan keleluasaan kepada para karyawannya untuk mengembangkan 

potensi mereka secara penuh. Manajemen sumber daya manusia merupakan 

suatu istilah yang di gunakan untuk menjelaskan keanekaragaman aktivitas-

aktivitas yang terlibat dalam penarikan, pengembangan, dan mempertahankan 

tenaga kerja organisasional yang berbakat dan bersemangat. Keberadaan 

sumber daya manusia di dalam perusahaan menempati posisi penting untuk 

mencapai tujuan yang telah di rencanakan. Perusahaan harus menyadari bahwa 

usaha untuk mencapai keberhasilan tidak lagi hanya tergantung pada 

melimpahnya sumber daya alam dan kecanggihan teknologi saja. Sumber daya 

manusia merupakan asset paling penting serta harus menerapkan suatu 

kebijakan dalam mengelolanya. 

Manajer perusahaan menghendaki perusahaan yang dipimpinnya 

mampu menghasilkan produk yang optimal guna memenuhi kebutuhan 

konsumen. Dalam ilmu manajemen dikenal beberapa sumber yang dikelola  

oleh perusahaan antara lain : Manusia, dana, bahan baku, mesin-mesin (tenaga 
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kerja), dan teknologi. Sumber yang paling penting adalah manusia, karena 

manusia merupakan faktor utama bagi kelancaran dan kelangsungan hidup 

suatu perusahaan. Sesuai dengan pendapat Handoko (2000: 3), yang 

menyatakan bahwa “Faktor yang paling penting dan menentukan terhadap 

keberhasilan pencapaian tujuan adalah sumber daya manusia. Keberhasilan 

pengelolaan ditentukan oleh kegiatan pendayagunaan sumber daya manusia”.  

Dalam mengoperasikan usahanya perusahaan akan menggunakan 

seluruh sumber dayanya untuk dapat menghasilkan produknya, baik berupa 

barang/jasa. Pada umumnya sumber daya yang di miliki perusahaan seperti, 

finansial, fisik, manusia, kemampuan teknologi, dan alat-alat produksi. Semua 

itu bersifat terbatas, sehingga dalam pencapaian tujuan dan mempertahankan 

eksistensinya dalam jangka panjang perusahaan dituntut untuk mampu 

memberdayakan dan mengoptimalkan sumber-sumber daya yang dimiliki 

perusahaan. 

Dari berbagai macam sumber daya yang ada di perusahaan sumber daya 

manusia memegang peranan utama diantara sumber-sumber daya lainnya. 

Manusia dalam hal ini atau sering disebut sebagai tenaga kerja merupakan 

elemen terpenting yang selalu ada di dalam setiap perusahaan dan sangat 

berpengaruh terhadap sumber daya lainnya, karena merekalah yang 

menggerakan dan membuat sumber daya lainnya bekerja. Tanpa adanya sumber 

daya manusia maka tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan untuk 

menghasilkan suatu produk barang atau jasa tidak akan tercapai, karena alat-

alat produksi dan teknologi pada hakekatnya adalah hasil karya manusia. 
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Meskipun perusahaan memiliki peralatan yang modern dengan 

teknologi tinggi tetap manusia sebagai motor penggerak, tanpa sumber daya 

manusia perusahaan tidak akan berfungsi. Di sinilah tujuan memahami dan 

mempelajari manajemen sumber daya manusia sebagai suatu pengetahuan yang 

diperlukan untuk memiliki kemampuan analisa dalam menghadapi masalah-

masalah manajemen khususnya di bidang organisasi. Setiap organisasi 

memiliki tiga komponen pokok yaitu personalia, fungsi dan faktor-faktor fisik 

yang merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu 

untuk mewujudkan dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses produksi 

yang maksimal yang tidak mungkin lepas kaitannya dengan  manusia, dimana 

kebutuhan hidup manusia dapat tercukupi dengan cara bekerja dan 

mendapatkan upah sesuai dengan  kemampuan fisik dan psikis dari manusia itu 

sendiri. 

Salah satu peran manajer personalia adalah tugas pengembangan yang 

berupa peningkatan produktivitas kerja melalui peningkatan upaya keselamatan 

kerja. Adanya upaya peningkatan jaminan keselamatan kerja tersebut maka 

karyawan akan lebih tenang bekerja dan memberikan kontribusi yang terbaik 

dalam pencapaian tujuan perusahaan.  Peran manajer personalia la innya adalah 

pengembangan yang berupa peningkatan etos kerja melalui pemberian jaminan 

sosial. Jaminan sosial diberikan agar karyawan lebih berkonsentrasi pada 

pekerjaan, tidak memikirkan biaya kesehatan diri dan keluarga karena telah 

dijamin oleh perusahaan. Dari suasana kerja tersebut, maka karyawan akan 

lebih bersemangat dalam bekerja dan mencapai produktivitas yang optimal. 
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Pada hakekatnya di samping untuk mempertahankan eksistensinya 

dalam jangka panjang, perusahaan juga bertujuan mendapatkan profit 

maksimal. Dalam pencapaian tujuannya maka pihak perusahaan menekankan 

dan menghendaki karyawan untuk bekerja sesuai dengan prosedur yang 

ditetapkan oleh perusahaan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut pihak 

perusahaan harus memperhatikan faktor- faktor yang mempengaruhinya. 

Diantaranya faktor jaminan sosial karyawan dan lingkungan kerja yang di 

berikan karyawan. 

Semakin berkembangnya iklim usaha yang semakin kompetitif, pihak 

perusahaan juga dituntut untuk mengelola usahanya secara efektif dan efisien, 

sesuai dengan kondisi yang ada pada seluruh karyawan. Sebuah perusahaan 

memiliki perencanaan strategi yang dapat mengidentifikasikan peluang dan 

mengarah pada perkembangan kedepan. Perusahaan dapat mengembangkan 

berbagai strategi untuk mencapai perencanaan tersebut, tergantung pada 

manajer dalam memanfaatkan para karyawan dan sumber daya lainnya untuk 

mencapai strategi yang dilakukan.  

Kinerja suatu organisasi tergantung pada kerja karyawannya. Namun, 
tidak mudah untuk mewujudkan itu semua karena suatu perusahaan 
bukan semata-mata ditentukan oleh kuantitasnya tetapi lebih banyak 
ditentukan oleh kualitasnya, atasan dapat berperan dalam 
merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan suatu perusahaan. 
Hal ini, atasan harus mempunyai peran yang penting dalam usahanya 
untuk memotivasi dan mengelola karyawannya (Madura, 2001:2). 
 

Selain itu tantangan yang semakin meningkat dihadapi oleh perusahaan 

adalah kebijaksanaan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan karyawan. 
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Beberapa penyebab berkembangnya program kesejahteraan karyawan, 

didorong adanya beberapa hal antara lain : 

1. Perubahan sikap para karyawan, disebabkan terutama oleh 
meningkatnya taraf pendidikan mereka. 

2. Permintaan dari organisasiorganisasi buruh. 
3. Permintaan dari pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk undang-

undang atau peraturan-peraturan. 
4. Persaingan yang semakin berat, sehingga pengusaha harus berusaha 

untuk memberikan berbagai jaminan agar para karyawan tidak lari 
dari  perusahaan. 

5. Adanya pengawasan terhadap tinggi rendahnya tingkat upah 
(Heidjrachman dan Husnan, 2000: 268). 

 

Kesejahteraan ini menyangkut pemberian tunjangan dan jaminan sosial 

seperti pemenuhan kebutuhan olah raga, kesenian, rekreasi, keagamaan, dan 

hubungan sosial antara karyawan. Pemberian kesejahteraan harus 

dikembangkan dalam kerangka hubungan industrial yang harmonis antara 

pengusaha, buruh dan pemerintah. Ketiganya harus bekerja sama, saling 

menguntungkan, dan beritikad baik. Pemberian balas jasa kepada karyawan 

yang langsung berupa uang (insentif finansial) dimaksudkan untuk 

meningkatkan kesejahteraan karyawan dan pada akhirnya untuk meningkatkan 

produktivitas karyawan. Dorongan yang bersifat keuangan yang bukan saja 

meliputi upah dan gaji yang pantas, tetapi juga termasuk kemungkinan 

memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan dan kesejahteraan yang 

meliputi tunjangan kesehatan, rekreasi, dan jaminan sosial.  

Menurut Dharma (2002:20) “jaminan sosial suatu perlindungan bagi 

tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian 

dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sakit, hamil, 
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bersalin, hari tua, dan meninggal dunia”. Jaminan sosial tenaga kerja yang 

menanggulangi resiko-resiko kerja sekaligus akan menciptakan ketenangan 

kerja yang pada akhirnya dapat memberikan kepuasan kerja.  

Berdasarkan UU RI No 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial 

Nasional, jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk 

menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang 

layak. Perusahaan juga memberikan perhatiannya dalam bentuk jaminan sosial 

sebagai suatu pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bidang 

keselamatan, kesehatan dan keamanan kerja karyawan 

Untuk dapat mendorong karyawan agar melakukan pekerjaannya 

dengan lebih baik dan lebih kreatif serta penuh tanggung jawab, maka perlu 

cara untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman bagi karyawan. Akhirnya 

selain diberikan gaji, perusahaan juga memberikan jaminan sosial yang 

diharapkan akan menambah kinerja dan etos kerja karyawan. Pada dasarnya 

seseorang bekerja mengharapkan imbalan yang sesuai dengan jenis 

pekerjaannya. Karena adanya upah yang sesuai dan ditambah dengan 

pemberian tunjangan kesehatan serta jaminan sosial, maka akan timbul rasa 

gairah kerja yang semakin baik. Pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup bagi 

diri maupun keluarganya dan merasa dibutuhkan perusahaan, sehingga 

karyawan memiliki etos kerja yang tinggi.  

Etos kerja merupakan sikap, pandangan, kebiasaan, ciri-ciri atau sifat 

mengenai cara bekerja yang dimiliki seseorang, suatu golongan atau suatu 

bangsa. Etos kerja yang tinggi tentunya rutinitas tidak akan membuat bosan, 
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bahkan mampu meningkatkan prestasi kerjanya. Hal yang mendasari etos kerja 

tinggi di antaranya keinginan untuk menjunjung tinggi mutu pekerjaan, maka 

individu yang mempunyai etos kerja tinggi akan turut serta memberikan 

masukan-masukan ide di tempat bekerja.  

Berpijak dari uraian-uraian tersebut, penulis mencoba melakukan 

penelitian dengan judul “KONTRIBUSI JAMINAN SOSIAL DAN KINERJA 

TERHADAP ETOS KERJA KARYAWAN PERUSAHAAN SABAR SUBUR 

DI SRAGEN”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk mempermudah masalah yang akan dibahas dan mempermudah 

pengumpulan data serta keterbatasan berfikir, maka penulis membatasi 

permasalahan pada: 

1. Jaminan sosial yang diteliti meliputi pemberian tunjangan kesejahteraan 

oleh perusahaan seperti tunjangan gaji, kesehatan, keselamatan kerja, dan 

tunjangan lainnya. 

2. Kinerja yang diteliti adalah kualitas dan kesempurnaan kerja, 

kuantitas/volume pekerjaan, serta kebersamaan sikap dan kerjasama yang 

dicapai oleh karyawan menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang 

bersangkutan.   

3. Etos kerja yang diteliti meliputi pandangan dan sikap suatu bangsa atau 

umat terhadap kerja, kebiasaan kerja, ciri-ciri atau sifat mengenai cara 

bekerja yang dimiliki seseorang, suatu golongan, atau bangsa. 
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4. Subyek penelitian adalah karyawan perusahaan meubel Sabar-Subur di 

Sragen.    

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan 

pembatasan masalah, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah jaminan sosial memiliki kontribusi terhadap etos kerja karyawan 

Sabar-Subur di Sragen ? 

2. Apakah kinerja memiliki kontribusi terhadap etos kerja karyawan Sabar-

Subur di Sragen ? 

3. Apakah jaminan sosial dan kinerja memiliki kontribusi terhadap etos kerja 

karyawan Sabar-Subur di Sragen ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui kontribusi jaminan sosial terhadap etos kerja karyawan 

Sabar-Subur di Sragen. 

2. Untuk mengetahui kontribusi kinerja terhadap etos kerja karyawan Sabar-

Subur di Sragen. 

3. Untuk mengetahui kontribusi jaminan sosial dan kinerja secara bersama-

sama terhadap etos kerja karyawan Sabar-Subur di Sragen. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan agar memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

yang antara lain:  
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1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran yang 

bermanfaat dan sebagai masukan dalam upaya pengembangan dan 

peningkatan etos kerja karyawan. 

2. Adanya hasil penelitian ini, perusahaan diharapkan dapat segera mengatasi 

apabila terjadi penurunan kinerja dan etos kerja karyawan. 

3. Penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan referensi yang bermanfaat 

bagi para mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. 

 
F. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

Meliputi latar belakang masalah, identifikasi maslah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini diuraikan tentang pengertian manajemen sumber daya 

manusia, pengertian jaminan sosial, pengertian kinerja karyawan, 

pengertian etos kerja, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang, pengertian metode penelitian, macam-macam 

metode penelitian, metode penentuan obyek penelitian, metode 

pengumpulan dan metode analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan, penyajian data, 

analisis data pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 


