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BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalah

Sumber daya manusia merupakan bagian yang cukup penting dalam

pencapaian tujuan organisasi, baik itu perusahaan besar ataupun kecil. Suatu

perusahaan memiliki peralatan yang modern dengan teknologi tinggi, manusia

merupakan motor penggerak, tanpa manusia suatu perusahaan tidak akan

berfungsi. Tujuan memahami dan mempelajari manajemen sumber daya manusia

sebagai suatu pengetahuan yang diperlukan untuk memiliki kemampuan analisa

dalam menghadapi masalah-masalah manajemen sumber daya manusia khususnya

di bidang organisasi.

Upah dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi karyawan untuk

meningkatkan prestasi kerja mereka dan merangsang para karyawan untuk

berperan aktif dalam peran pencapaian tujuan perusahaan. Selain itu, upah

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan.

Upah ialah suatu penerimaan sebagai suatu imbalan dan pemberian kerja kepada

penerimaan kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan,

berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan

dan produksi dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut

suatu persetujuan, Undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu
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perjanjian kerja antara pemberi  kerja dan penerima kerja (Heidjrahman dan

Husnan,  1997: 61). Dari pengertian tersebut gaji merupakan suatu imbalan dari

pada yang telah diberikan dan diterima oleh seseorang di dalam hubungan kerja

yang berupa uang, melalui perjanjian kerja. Gaji sebenarnya merupakan imbalan

atas prestasi karyawan, semakin tinggi prestasi karyawan seharusnya semakin

besar pula gaji yang akan diterima. Prestasi ini biasanya dinyatakan sebagai

produktivitas.

Produktivitas merupakan masalah yang sangat penting karena

produktivitas dapat menjadi indikator kemajuan suatu perusahaan. Produktivitas

tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai suatu perbandingan antara hasil yang

dicapai/out put dengan peran serta tenaga kerja sebagai input. Dengan semakin

tingginya produktivitas kerja, maka semakin besar pula volume penjualan.

Untuk menunjang keberhasilan tersebut di atas maka faktor yang penting

juga yang perlu diperhatikan oleh manajer adalah pemberian tunjangan

kesejahteraan yang kesemuanya itu diharapkan dapat peningkatan produktivitas

kerja karyawan. Tunjangan kesejahteraan sosial yang merupakan imbalan jasa

dari perusahaan karena karyawan telah menyumbangkan kemampuannya.

Tunjangan kesejahteraan sosial banyak sekali macamnya, antara lain fasilitas

seragam dinas, tunjangan hari tua, tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan,

tunjangan keselamatan kerja.
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dalam

penelitian ini dapat ditentukan judul: “PENGARUH UPAH DAN TUNJANGAN

KESEJAHTERAAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN

PADA PT. SAFARI JUNIE TEXTINDO INDUSTRI DI BOYOLALI”.

B.  Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh upah dan tunjangan kesejahteraan terhadap

produktivitas kerja karyawan pada PT. Safari Junie Textindo Industri di

Boyolali?

2. Pengaruh mana yang lebih dominan antara upah dan tunjangan kesejahteraan

terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. Safari Junie Textindo

Industri di Boyolali?

C.  Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh upah dan tunjangan kesejahteraan terhadap

produktivitas kerja karyawan pada PT. Safari Junie Textindo Industri di

Boyolali?

3. Untuk mengetahui pengaruh yang lebih dominan antara upah dan tunjangan

kesejahteraan terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. Safari Junie

Textindo Industri di Boyolali.
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D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat praktis, sebagai salah satu sumbang saran bagi pimpinan dalam

rangka meningkatkan produktivitas kerja pada karyawannya.

2. Manfaat teoritis, hasil akhir dari penelitian ini dapat dipakai sebagai dokumen

ilmiah yang akan berguna dalam perkembangan penelitian yang masih

berkaitan dengan masalah produktivitas kerja karyawan.

E.   Sistematika Penulisan Skripsi

Di dalam sistematika penyusunan skripsi ini akan dibahas hal-hal sebagai

berikut:

BAB     I :  PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika

skripsi.

BAB     II :   TINJAUAN  PUSTAKA

Isi dari Tinjauan Pustaka ini sedikit banyak membahas mengenai

definisi Manajemen dan Menejemen Personalia, Pengertian Upah,

Tunjangan Kesejahteraan serta Produktivitas Kerja dan kajian

penelitian terdahulu  serta penentuan hipotesis.

BAB   III :  METODE PENELITIAN

Bab ini berisi kerangka pemikiran, populasi dan sampel, sampling,

data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi

operasional variabel dan analisis data.
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BAB   IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Meliputi gambaran umum perusahaan, analisis data, pembahasan

dan hasil penelitian.

BAB    V :  PENUTUP

Pada bab ini akan dibahas mengenai simpulan, keterbatasan

penelitian dan saran-saran yang dapat digunakan sebagai acuan

kebijakan perusahaan dan penelitian yang akan datang.




