
BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang oleh 

karena itu tidak mengherankan apabila di masa sekarang ini semakin banyak 

didirikan perusahaan-perusahaan baik itu di daerah pedesaan maupun kota-

kota besar. Pada hakekatnya perusahaan tersebut bertujuan untuk memperoleh 

laba maksimal mungkin. Untuk mendapatkan laba tersebut peranan sumber 

daya manusia sangatlah menentukan kesuksesan perusahaan dalam arti dapat 

mencapai probabilitas yang diinginkan perusahaan. Dalam hal ini pihak 

perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya sangatlah memperhatikan 

kesejahteraan karyawannya dalam bekerja. 

Salah satu bentuk kesejahteraan karyawan ini adalah memberikan upah 

yang adil dan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan tersebut. 

Dan juga sebagai pelaksana dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam 

bidang keselamatan dan kesehatan kerja maka perusahaan juga memberikan 

upah dan fasilitas serta jaminan sosial yang pasti untuk tiap para pekerja dan 

sesuai dengan jabatannya, bagi perusahaan merupakan hal yang tidak mudah. 

Apabila perusahaan memperhatikan pekerja, misalnya memberi upah yang 

pantas untuk para karyawannya, maka diharapkan akan mendorong pekerja 

untuk bekerja agar lebih giat dan meningkatkan produksi yang berarti dengan 

semangat kerja yang tinggi dapat meningkatkan produktivitas, sebaliknya 



apabila karyawan menerima yang tidak pantas maka dikhawatirkan bisa 

berakibat menurunnya produktivitas dan kestabilan perusahaan dapat menuru 

kesemuanya itu tidak terepas dari perusahaan dan kemampuan para 

karyawannya.  

Namun kita masih sering melihat bahwa kenyataannya para karyawan 

hanya dituntut bekerja secara maksimal, tapi tidak diikuti atau diimbangi 

dengan meningkatnya upah pekerja sehingga upah yang ada masih berada 

pada tingkat upah di bawah minimum, dan bahkan sulit untuk memenuhi 

kebutuhan fisik. Dengan adanya kenaikan upah yang bagaimanapun akan 

menjadi beban perusahaan, sehingga jika tidak diimbangi dengan peningkatan 

produktivitas, maka akan menjadi beban ganda perusahaan kalau keadaan 

semacam ini terjadi terus menerus maka kondisi keuangan perusahaan 

tentunya akan berpengaruh dan akhirnya keuntungan usaha yang ada akan 

menurun.  

Tidak hanya upah, jaminan sosialpun akan sangat berpengaruh pada 

prestasi kerja. Dengan adanya jaminan sosial tersebut maka karyawan dalam 

bekerja akan lebih giat dan berhati-hati serta merasa tenang sehingga produksi 

akan meningkat dan akhirnya akan menguntungkan perusahaan.  

Tujuan yang paling utama perusahaan didirikan pada umumnya adalah 

tercapainya keuntungan yang tinggi. Namun salah satu dari tujuan perusahaan 

yang sangat diidam-idamkan oleh seorang manajemen dalam perusahaan 

adalah tercapainya produktivitas kerja yang tinggi, adapun faktor-faktor 

produktivitas tenaga kerja adalah sebagai berikut:  



1. Pendidikan  

2. Ketrampilan 

3. Disiplin  

4. Motivasi  

5. Sikap dan tingkah laku  

6. Gizi dan makanan 

7. Lingkungan kerja

8. Teknologi manajemen  

9. Sarana produksi  

10. Tingkat upah 

11. Jaminan sosial  

Dari faktor-faktor tersebut ada beberapa yang diabaikan dan beberapa 

faktor yang sangat berpengaruh.  

Upah dan jaminan sosial merupakan hal yang sangat penting, sebab 

upah yang diterima serta jaminan sosial ini akan bisa memuaskan karyawan 

dan memberi semangat kerja yang akhirnya akan meningkatkan produktivitas 

kerja yang tinggi. Timbulnya kepuasan dan semangat kerja ini disebabkan 

karena karyawan merasa berkurang kekhawatirannya terhadap masalah 

keamanan ekonomi. Walaupun upah dan jaminan sosial bertambah menjadi 

syarat mutlak yang dapat meningkatkan produktivitas kerja dalam perusahaan. 

Bagaimanapun pengaruh upah dan jaminan sosial yang diberikan terhadap 

kepuasan karyawan yang menyebabkan meningkatnya produktivitas kerja 

belumlah diketahui untuk mengetahui adanya pengaruh upah premi dan 



jaminan sosial yang diberi terhadap produktivitas kerja perlu diadakan 

penelitian.  

Berangkat dari dasar pemikiran inilah penulis mengambil juduL  

“PENGARUH UPAH PREMI DAN JAMINAN SOSIAL TERHADAP 

PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT. BATIK KERIS DI 

SURAKARTA”. 

B. Perumusan Masalah  

Adanya kebijaksanaan perusahaan dalam meningkatkan prestasi para 

pekerja antara perusahaan yang satu dengan yang lain itu berbeda. 

Kebijaksanaan itu antara lain berupa upah premi yang diberikan kepada para 

karyawan dan masalah fasilitas jaminan sosialnya.  

Berdasarkan hal tersebut permasalahan dalam penelitian dirumuskan:  

“Seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan oleh faktor upah premi dan 

jaminan sosial tenaga kerja terhadap peningkatan produktivitas kerja 

karyawan pada PT. Batik Keris di Surakarta dan faktor manakah yang 

mempunyai pengaruh lebih kuat terhadap peningkatan produktivitas tenaga 

kerja, faktor upah premi atau faktor jaminan sosial”.  

C. Tujuan Penelitian  

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan akan dapat  

1. Mengetahui besarnya upah premi dan jaminan sosial yang diberikan oleh 

perusahaan.  



2. Mengetahui seberapa besar pengaruh upah premi dan jaminan sosial 

terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. Batik Keris di Surakarta.  

3. Mengetahui keeratan hubungan antara upah premi dan jaminan sosial 

terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. Batik Keris di Surakarta.  

4. Untuk mengetahui volume produksi yang dihasilkan oleh perusahaan 

sebelum dan sesudah diberikannya upah premi dan jaminan sosial.  

5. Mengetahui faktor yang lebih berpengaruh terhadap produktivitas kerja 

karyawan pada PT. Batik Keris di Surakarta, faktor upah premi atau 

jaminan sosial.  

D. Manfaat Penelitian  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

pertimbangan dan masukan bagi pimpinan perusahaan PT. Batik Keris di 

Surakarta dalam menentukan kebijakan khususnya masalah pemberian upah 

premi dan jaminan sosial guna meningkatkan produktivitas kerja karyawan di 

masa yang akan datang.  

E. Sistematika Skripsi  

Skripsi ini dibagi menjadi 5 bab yang masing-masing terdiri dari sub 

bab yaitu:  

BAB I PENDAHULUAN  

 Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, batasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika skripsi.  



BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

 Dalam bab ini akan menguraikan teori-teori yang mendukung atau 

mendasari dalam penelitian yang meliputi: pengertian manajemen 

personalia, tugas-tugas bagian personalia, pengertian produktivitas 

tenaga kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja 

karyawan, pengertian upah, macam-macam sistem upah dan 

pengertian jaminan sosial serta teori-teori yang relevan yang 

mendukung dalam penelitian ini.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

 Dalam bab ini berisi kerangka pemikiran, hipotesa, data dan 

sumber data, serta metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini.  

BAB IV PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN  

 Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan, data 

yang diperoleh, analisis data pembahasan serta hasil penelitian.  

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN  

 Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari penelitian dan 

saran-saran yang diperlukan.  


