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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi ditandai dengan persaingan bisnis yang semakin tajam, 

individualisasi dalam segala aspek, padat informasi dan kehidupan yang 

semakin terbuka. Dalam hal ini perusahaan yang dapat bertahan serta maju dan 

berkembang adalah perusahaan yang cepat tanggap terhadap perubahan-

perubahan yang ada dan mampu menyesua ikan diri dengan perubahan-

perubahan tersebut. Demikian halnya dengan CV. Jasa Atmaja Teknik sebagai 

perusahaan yang maju dan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan 

IPTEK. Oleh karena itu, faktor sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan 

sangat menentukan dalam keberhasilan untuk mengantisipasi perubahan dan 

persaingan yang dihadapi oleh perusahaan.  

Sumber daya manusia merupakan salah satu motor penggerak utama bagi 
setiap operasi perusahaan, sehingga upaya dalam pengembangan sumber 
daya manusia tersebut merupakan suatu strategi yang utama untuk 
menegakkan kompetisi global (Gibson, 1996:32). 

 
Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa suatu strategi yang utama 

untuk menegakkan kompetisi global merupakan salah satu motor penggerak 

utama bagi setiap operasi perusahaan, sehingga upaya dalam pengembangan 

sumber daya manusia dapat tercapai. 

Setiap perusahaan yang berorientasi laba tentunya selalu menginginkan 

adanya peningkatan produktivitas dari waktu kewaktu. Produktivitas 

merupakan “perbandingan atau rasio output terhadap input” (Cahyono, 



 

 

1996:281). Artinya peningkatan prosuktivitas antara masukan (input) harus 

sesuai dengan keluaran (output). 

Peningkatan produktivitas tidak hanya tergantung pada penggunaan 

mesin yang serba modern, modal yang besar dan bahan baku yang banyak, 

tetapi juga tergantung pada tenaga manusia. Perlakuan terhadap tenaga manusia 

tentunya berbeda dengan perlakuan terhadap faktor produksi lainnya, karena 

tenaga manusia memiliki karakteristik yang berbeda dengan faktor produksi 

yang lain seperti intelektualitas, religiusitas, tingkat pendidikan, pengalaman 

kerja, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Disinilah tantangan bagi perusahaan 

untuk mengatur berbagai macam kekhususan yang dimiliki tenaga kerja guna 

mencapai tujuan perusahaan. 

Produktivitas dalam hubungannya dengan produktivitas tenaga kerja 

ditunjukkan dengan wujud kerja dari para pekerja atau tenaga kerja perusahaan, 

dalam arti sampai sejauh mana tugas-tugas terlaksana sesuai ketentuan yang 

berlaku dalam menghasilkan barang yang ditargetkan oleh perusahaan, dalam 

batas penyediaan biaya dan waktu pelaksanaan dengan cara yang mendukung 

pencapaian tujuan umumnya. 

Menurut Siagian, “produktivitas adalah kemampuan memperoleh 

manfaat sebesar-besarnya dari sarana dan prasarana yang tersedia dengan 

menghasilkan keluaran (output) yang optimal bahkan semaksimal mungkin” 

(Siagian, 1996:2). Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

produktivitas merupakan kemapuan memperoleh manfaat yang sebesar-

besarnya. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka perusahaan harus 



 

 

memperhatikan faktor yang mempangaruhinya, diantaranya faktor lingkungan 

kerja, upah dan jaminan sosial yang diberikan untuk karyawan. 

Masalah yang termasuk mempengaruhi produktivitas adalah lingkungan 

kerja, biasanya yang sangat mempengaruhi adalah kondisi fisik lingkungan 

kerja. “Lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada disekitar para pekerja dan 

dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas yang dibebankan” 

(Nitisemito, 1992:25).  

Sedangkan menurut Mardiyana (1998), lingkungan kerja adalah 

“kondisi dalam perusahaan dimana karyawan yang bekerja yang dapat 

dipersiapkan oleh manajemen yang bersangkutan.” Dan Mardiyana juga 

mengungkapkan lingkungan kerja adalah “lingkungan dimana karyawan 

melakukantugas pekerjaannya.” 

Pada umunya seorang tenaga kerja menginginkan tempat kerja yang 

cukup tenang, aman, nyaman dan bersih. Dengan adanya lingkungan yang 

seperti itu diharapkan para tenaga kerja dapat dengan lebih baik, lebih produktif 

dan semangat dalam bekerja. Selain itu dengan lingkungan kerja yang lebih 

baik, para tenaga kerja akan lebih termotivasi dalam melaksanakan 

pekerjaannya dan akan mendapatkan kepuasan dalam bekerja sehingga 

produktivitas akan meningkat. 

Selain lingkungan kerja yang mempengaruhi produktivitas kerja 

karyawan adalah upah. Menurut Winardi (1992) mengungkapkan bahwa upah 

adalah harga yang dibayarkan untuk mereka yang menyelenggarakan jasa-jasa. 

Biasanya perjam, perhari, perminggu, perbulan. Dalam ilmu ekonomi semua 

jenis untuk kompensasi jasa-jasa merupakan wajib, sedangkan menurut 



 

 

Heidjarhman dan Husnan (1992), bahwa upah adalah “jumlah keseluruhan 

yang ditetapkan sebagai pengganti jasa-jasa yang dikeluarkan oleh tenaga kerja 

meliputi atas syarat-syarat tertentu”. 

Timbulnya kepuasan dan semangat kerja karyawan dapat meningkatkan 

produktivitasnya. Upah diberikan untuk memelihara semangat karyawan dalam 

bekerja dan memberikan kesejahteraan karyawan. Masalah kesejahteraan 

karyawan akhir-akhir ini banyak mendapat perhatian diberbagi organisasi, 

terutama dipengaruhi semakin berkembangnya organisasi-organisasi buruh 

disamping perhatian pemerintah yang semakin meningkat terhadap persoalan 

kesejahteraan karyawan dan persiangan yang semakin ketat. Dalam kondisi 

yang demikian pimpinan perusahaan akhirnya merasa khawatir terhadap 

tingkah laku para karyawan, oleh karena itu pimpinan perusahaan berusaha 

memberikan apa yang dirasa perlu untuk para pekerja agar mereka tidak 

membentuk organisasi buruh. 

Berbagai upaya yang dilakukan oleh seorang manajer untuk dapat 

menarik, memelihara maupun memperhatikan karyawan untuk tetap berada 

dalam perusahaan, perusahaan harus memberikan imbalan atas jasa yang telah 

dikeluarkan oleh tenaga kerja pada perusahaan. Hal ini mencakup pembayaran 

uang secara langsung (direct financial paymen) dalam bentuk upah baik upah 

lembur, insentif, komisi dan bonus serta kesejahteraan. Pemberian balas jasa 

kepada tenaga kerja yang langsung dapat berupa uang dimaksudkan untuk 

meningkatkan produktivitas karyawan dan memperhatikan karyawan yang 

berprestasi untuk berada pada perusahaan.  



 

 

Dengan pemberian upah, diharapkan seorang tenaga kerja dapat untuk 

lebih produktif dan mempunyai tanggung jawab penuh terhadap tugasnya, 

sehingga target volume produksi perusahaan dapat terpenuhi. Selain itu dengan 

adanya upah hubungan tenaga kerja dan pihak perusahaan akan dapat terjalin 

dengan baik, sehingga seluruh tenaga kerjanya akan berusaha untuk 

meningkatkan pretasi kerja karena merasa dihargai oleh perusahaan. Dengan 

upah yang memuaskan pula maka semangat kerja karyawan akan meningkat, 

dan apabila perusahaan menambah upah maka tidak hanya semangat kerja yang 

meningkat tetapi juga volume produksi perusahaan otomatis meningkat. 

Selain itu yang berpengaruh terhadap produktivitas karyawan adalah 

jaminan sosial. Jaminan adalah suatu perangsang atau daya tarik yang sengaja 

diberikan kepada karyawannya dengan tujuan untuk memelihara dan 

memperhatikan kehidupan para karyawan. Seperti juga yang diungkapkan oleh 

Basu Swastha bahwa jaminan yang diberikan perusahaan dapat memotivasi 

karyawan agar bersedia bekerja dalam waktu lama.  

Sedangkan produktivitas menurut  J. Ravianto (1997) adalah ukuran 

efisiensi atau perbandingan secara keseluruhan antara pengeluaran yang 

dihasilkan dengan pemasukan yang digunakan dalam waktu tertentu, disamping 

itu juga dimaksud untuk: 

1) Memberikan rasa aman dan nyaman pada diri karyawan maupun 

keluarganya. 

2) Memberikan kesepakatan pada karyawan maupun keluarganya untuk 

menyumbang tenaga maupun pikiran bagi peningkatan serta 

pengembangan perusahaan. 



 

 

3) Pihak manajemen memperlakukan karyawan sebagai manusia seutuhnya 

dan bukan hanya sebagai faktor produksi semata. 

Dalam usaha memaksimalkan kegunaan dari semua sarana yang ada dan 

dalam usaha menggunakan potensi manusia sebagai tenaga kerja kearah 

pemanfaatan yang optimal, maka seorang pemimpin selaku pelaku manajemen, 

pemimpin mempunyai peranan yang penting, karena tanpa adanya seorang 

pemimpin maka organisasi itu akan sulit mencapai tujuannya yaitu 

meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Pemberian upah yang 

layak,lingkungan kerja dan jaminan sosial yang baik juga akan menimbulkan 

semangat kerja, sehingga karyawan dapat bekerja secara optimal dan produktif.  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

mengambil judul tentang “PENGARUH LINGKUNGAN KERJA, UPAH 

DAN JAMINAN SOSIAL TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA 

KARYAWAN PADA CV. JASA ATMAJA TEKNIK KARTASURA”. 

B. Pembatasan Masalah 

Karena luasnya permasalahan yang ada pada latar belakang masalah agar 

pembahasannya lebih mendalam maka permasalahan tersebut dibatasi sebagai 

berikut:  

1. Kondisi lingkungan kerja dari ruang lingkup CV. JASA ATMAJA TEKNIK. 

2. Upah yang diterima oleh seluruh karyawan CV. JASA ATMAJA TEKNIK 

dalam kurun waktu satu tahun yaitu pada tahun 2007. 

3. Jaminan sosial yang diberikan CV. JASA ATMAJA TEKNIK kepada 

seluruh karyawannya. 



 

 

4. Tingkat produktivitas kerja karyawan CV. JASA ATMAJA TEKNIK dalam 

kurun waktu satu tahun yaitu pada tahun 2007. 

C. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu masalah dan 

jika dirumuskan dengan jelas akan memberikan jalan yang mudah dalam 

memecahkan masalah yang ada. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut 

diatas, maka pokok masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan kerja terhadap 

produktivitas tenaga kerja ? 

2. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara upah terhadap produktivitas 

tenaga kerja ? 

3. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara jaminan sosial terhadap 

produktivitas tenaga kerja ? 

4. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan kerja, upah dan 

jaminan sosial secara bersama-sama terhadap produktivitas tenaga kerja ? 

 

D.Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok 

terhadap masalah yang diteliti, sehingga penelitia akan dapat bekerja lebih 

terarah dalam penelitian. Adapun tujuan diadakan penelitiaan ini adalah : 



 

 

1) Mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja 

karyawan pada CV. JASA ATMAJA TEKNIK.       

2) Mengetahui pengaruh upah terhadap produktivitas kerja karyawan pada 

CV. JASA ATMAJA TEKNIK.       

3) Mengetahui pengaruh jaminan sosial terhadap produktivitas kerja karyawan 

pada CV. JASA ATMAJA TEKNIK. 

4) Mengetahui pengaruh lingkungan kerja, upah dan jaminan sosial terhadap 

produktivitas kerja karyawan pada CV. JASA ATMAJA TEKNIK. 

 

E.  Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pertimbangan 

bagi perusahaan untuk melakukan tindakan-tindakan dalam memberikan 

kondisi lingkungan kerja yang baik, jaminan sosial yang memenuhi, dan upah 

yang sesuai kepada karyawan dimasa yang akan datang sehingga daapat 

tercipta sebuah perusahaan yang berkualitas tinggi. 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk menghindari ketidakpastian dalam penulisan dan agar pembaca 

mudah memahami pokok-pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Maka 

dalam penulisan skripsi ini penulis mengelompokkan menjadi lima bab yang 

terdiri dari beberapa sub bab. Adapun susunannya sebagai berikut :   

BAB I  PENDAHULUAN 



 

 

Bab ini berisi tentang latar belakang, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang penjelasan teori- teori mengenai lingkungan 

kerja, upah, jaminan sosial dan pengaruh antara lingkumgan kerja, 

upah dan jaminan sosial terhadap produktivitas tenaga kerja yang 

mencakup pengertian upah, lingkungan kerja, produktivitas tenaga 

kerja, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang ruang lingkup penelitian, variabel penelitian, 

tekhnik pengambilan sampel, tekhnik pengumpulan data, dan 

tekhnik analisis data. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisi mangenai gambaran umum CV. Jasa Atmaja Teknik 

Kartasura yang meliputi sejarah berdirinya perusahaan, lokasi 

perusahaan, struktur organisasi, personalia, produksi dan proses 

produksi, pemasaran, penyajian data, analisis data serta pembahasan 

hasil penelitian. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 




