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A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan satu negara berkembang yang mempunyai tujuan

untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, oleh sebab itu tidak mengherankan

apabila semakin banyak didirikan perusahaan, baik di daerah pedesaan maupun

perkotaan. Dari perusahaan industri kecil sampai dengan industri dalam skala

besar.

Perusahaan didirikan tidak sekedar merencanakan untuk mencari

keuntungan atau laba saja tanpa memikirkan kesejahteraan lingkungan. Namun

perusahaan tersebut perlu membuat suatu perencanaan yang cermat agar dapat

berkembang maju. Perkembangan perusahaan banyak ditentukan oleh produksi

yang besar dan pemasaran yang luas. Untuk mencapai target produksi dan

pemasaran yang luas tidak semudah membalik tangan, karena banyak factor yang 

menentukan. Salah satu factor yang menentukan adalah karyawan perusahaan

selaku pelaksana dalam proses produksi dan pemasaran.

Karyawan selaku pelaksana dalam proses produksi dan pemasaran dapat

mempengaruhi proses produksi bila tidak diperhatikan kesejahteraannya. Sebagai

misal yaitu ketika karyawan dapat bekerja dengan kualitas dan produktivitas tidak 

baik, upah yang diterima karyawan tersebut sama dengan karyawan yang

memiliki kualitas dan produktivitas baik, maka karyawan yang berkualitas baik

akan dapat menurun kualitas dan produktivitasnya. Dengan demikian perusahaan



akan memiliki karyawan-karyawan yang bekerja malas-malasan dengan

produktivitas rendah. Bila hal ini berlanjut terus maka proses perkembangan

perusahaan akan terganggu. Sebagai misal lain yaitu ketika karyawan terganggu

kesehatan, bila karyawan tidak segera mendapatkan pengobatan dan pelayanan

kesehatan, maka kesehatannya akan berlarut terganggu sehingga secara langsung

maupun tidak langsung akan mempengaruhi produktivitas kerjanya. Perusahaan

tidak dapat langsung mem-PHK tenaga kerja dalam penyelesaian masalah.

Kredibilitas perusahaan akan jatuh apabila mudah mem-PHK karyawan.

Demikian pula bila karyawan sering terganggu kesehatannya padahal sudah

memperhatikan masalah keselamatan kerja dengan baik, apalagi dialami oleh

karyawan dalam jumlah yang tidak sedikit, maka perusahaan tetap tanggap dan

memperhatikan gejala-gejala yang timbul. Bila tidak tanggap gejala yang timbul,

maka proses perkembangan perusahaan akan terganggu.

Namun demikian banyak kenyataan bahwa karyawan hanya dituntut untuk 

bekerja secara maksimal, tetapi tidak diimbangi dengan meningkatnya upa yang

diterima sehingga upah yang diterima masih berada pada tingkat upah di bawah

upah minimum dan sulit untuk memenuhi kebutuhan fisiknya. Bahkan terkadang

upah lemburpun tidak terbayarkan. Perusahaan mempunyai banyak alasan untuk

tidak memberikan upah, alas an mengenai kondisi keuangan perusahaan, orang

yang ingin menjadi pekerja masih banyak, dan sebagainya, padahal perusahaan

bila tidak memberikan upah dengan alasan keuangan, maka kemungkinan

produktivitas karyawan akan berkurang sehingga proses produksi akan terhambat 



dan akan mengurangi pendapatan perusahaan sendiri. Demikian pula alasan akan

mengganti karyawan dengan karyawan baru, akan mempengaruhi proses

produksi. Karyawan yang baru belum tentu produktivitasnya melebihi karyawan

yang lama dan telah berpengalaman. 

Kenyataan dibidang jaminan social, perusahaan masih banyak juga yang

belum memahami permasalahan yang ada. Padahal bila terjadi gangguan,

misalnya kesehatan, maka produktivitasnya akan menurun. Banyak karyawan

yang tidak diikutkan dalam asuransi baik asuransi kesehatan, jiwa dan

sebagainya.

Walaupun upah dan jaminan social belum menjadi syarat mutlak dapat

meningkatkan produktivitas kerja dalam perusahaan. Namun baik langsung

maupun tidak langsung kemungkinan akan mempengaruhi peningkatan

produktivitas kerjanya. Demikian pula pada PT. Jamu Air Mancur Surakarta,

setiap tahunnya selalu memberikan upah tambahan yang berupa insentif dan

jaminan social bagi karyawannya. Namun belum dapat diketahui peningkatan

produktivitas karyawannya.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian dengan judul “Pengaruh Upah Insentif dan Jaminan Sosial Terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Jamu Air Mancur Surakarta”



B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan

masalahnya sebagai berikut :

1. Adakah pengaruh antara upah insentif dengan produktivitas kerja karyawan

pada PT. Jamu Air Mancur Surakarta ?

2. Adakah pengaruh antara jaminan sosial terhadap produktivitas kerja karyawan

pada PT. Jamu Air Mancur Surakarta ?

3. Adakah pengaruh upah insentif dan jaminan sosial terhadap produktivitas

kerja karyawan pada PT. Jamu Air Mancur Surakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah

dirumuskan, yaitu :

1. Untuk menganalisis pengaruh antara upah insentif dengan produktivitas kerja

karyawan pada PT. Jamu Air Mancur Surakarta.

2. Untuk menganalisis pengaruh antara jaminan sosial terhadap produktivitas

kerja karyawan pada PT. Jamu Air Mancur Surakarta.

3. Untuk menganalisis pengaruh upah insentif dan jaminan sosial terhadap

produktivitas kerja karyawan pada PT. Jamu Air Mancur Surakarta.

D.  Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :



1. Sebagai bahan masukan bagi PT. Jamu Air Mancur Surakarta akan

pentingnya usaha peningkatan upah insentif dan jaminan sosial untuk

meningkatkan produktivitas kerja karyawan.

2. Sebagai bahan masukan bagi peneliti mengenai usaha-usaha untuk

meningkatkan produktivitas kerja.

3. Sebagai bahan pertimbangan dan acuan bagi penelitian di masa mendatang.

E. Sistematika Penyusunan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, perumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika

penyusunan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian produktivitas kerja

karyawan, upah insentif, dan jaminan sosial.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dibahas mengenai kerangka pemikiran, hipotesis,

metode penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis

data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum perusahaan PT

Jamu Air Mancur, struktur organisasi perusahaan, personalia,

proses produksi, volume penjualan, biaya pengorbanan dari tahun



1998 – 2002, produktivitas PT. Jamu Air Mancur dari tahun 1998 –

2002, upah insentif dan jaminan sosial dari tahun 1998 – 2002,

analisis data I dan hasil analisis data. 

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran.


