
BAB I

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Dinamika perekonomian memasuki fase serba cepat dan praktis, menurut 

kemampuan manajer untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara 

optimal.kemajuan teknologi dan pengaruh perubahan baik itu eksternal maupun 

internal mengakibatkan semakin komplek masalah dan tantangan yang dihadapi 

perusahaan. 

Salah satu masalah eksternal yang yang dihadapi seorang manajer adalah 

ketatnya persaingan. Untuk bersaing ditataran global, kematangan mengolola 

usaha begitu menentukan. Pengelolaan yang cermat adalah upaya untuk 

manajemen peluang dan resiko demi pengoptimalan pendapat. Agar dapat 

memanfaatkan peluang yang ada maka kekayaan yang tidak berwujud adalah 

lebih penting dari kekayaan fisik. Keunggulan manajer mengelola kekayaan yang 

tidak berwujud tercermin dari pengelolaan tenaga kerja. 

Pengelolaan tenaga kerja menjadi kewajiban setiap manajer agar tenaga 

kerja tersebut berprestasi. Prestasi dapat disebabkan oleh kemampuan dan daya 

dorong. Seorang manajer berkewajiban menentukan sarana dan alat yang tepat 

sebagai daya dorong tenaga kerja untuk berprestasi sehingga dapat secara 

bersama-sama mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa daya dorong atau motivasi terbentuk dari 

adanya kebutuhan. Maka apabila seorang manajer berkeinginan memotivasi 

tenaga kerja, maka ia harus mengetahui kebutuhan tenaga kerja. 



Dengan demikian memotivasi tenaga kerja dapat dilakukan dengan 

mengetahui apa kebutuhan tenaga kerja dan mempergunakan hal itu sebagai 

imbalan atau ganjaran atau insentif atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh 

tenaga kerja tersebut. 

Seorang karyawan mungkin dapat menjalankan pekerjaan yang 

dibebabkna kepadanya dengan baik atau mungkin juga tidak. Kalau karyawan 

tersebut telah dapat menjalankan tugasnya dengan baik, berarti ia telah 

menjalankan pekerjaan sesuai dengan harapan manajer, tetapi apabila tugas-tugas 

yang dilimpahkan kepadanya tidak dapat dilaksanakan dengan baik, maka 

langkah bijaksana seorang manajer adalah mengetahui dengan pasti sebab-sebab 

kegagalan dalam menjalankan tugas tersebut dan sebagai langkah bijaksana 

berikutnya adalah mencari solusi penyelesaian masalah. Salah satu kemungkinan 

penyebab kegagalan dalam menjalankan tugas adalah kurangnya daya dorong 

(motivasi) untuk bekerja sehingga langkah-langkah pemecahan masalah yang 

ditempuh manajer adalah memberikan dorongan semangat kerja yang akan 

menjadi karyawan tersebut bekerja sesuai kebutuhan dan keinginan dari 

perusahaan. 

Adanya semangat kerja yang tinggi sangat diperlukan dalam setiap usaha 

kerjasama karyawan untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Salah satu usaha 

yang dapat dilakukan manajer untuk memotivasi karyawan agar karyawan 

memiliki samangat kerja yang tinggi adalah dengan pemberian upah insentif bagi 

karyawan, mengingat karyawan berkedudukan sebabai aset perusahaan yang 

harus dipelihara dan dimanfaatkan secara optimal. 



Berangkat dari hal tersebut maka pengetahuan tentang motivasi perlu 

dipelajari oleh setiap manajer. Semua orang bekerja dengan mengharap adanya 

upah insentif sebagai imbalan atas hasil kerjanya, maka manajer memenuhi 

kebutuhan akan upah insentif, sehingga harapan manajer agar karyawan dapat 

meningkatkan produktivitasnya dapat dipenuhi. 

Dengan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengambil 

judul penelitian “ PENGARUH UPAH INSENTIF TERHADAP 

PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA TOKO GENTENG Mi  

DI SURAKARTA”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat 

dikemukakan dalam perumusan masalah sebagai berikut : 

" Apakah dengan pemberian upah insentif  berpengaruh dengan 

produktivitas kerja karyawan pada Toko Genteng Mi di Surakarta." 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan  yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah    

Menganalisis seberapa besar pengaruh upah insentif terhadap produktivitas kerja 

karyawan pada Toko Genteng Mi 



D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan bagi pimpinan 

atau pemilik Toko Genteng Mi dalam mengambil kebijakan khususnya upah 

insentif guna meningkatkan produktivitas kerja karyawan untuk masa yang akan 

datang dan sebagai pedoman dalam perbaikan hubungan antara karyawan 

dengan pemilik Toko Genteng Mi. 

E. Sistematika  

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini memberi gambaran tentang latar belakang masalah 

bagi, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini membahas tentang manajemen personalia, tugas-tugas 

manajemen personalia, pengertian upah, berbagai faktor yang 

mempengaruhi tingkat upah, keadilan dan kelayakan dalam 

pengupahan, sistem upah insentif dan produktivitas kerja, review 

penelitian sebelumnya. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas mengenai kerangka pemikiran, hipotesis, 

metode penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, 

definisi operasional variabel, analisis data. 



BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini meliputi gambaran umum perusahaan, data yang 

diperoleh, analisis data dan hasil pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisikan kesimpulan akhir dan saran-saran sesuai 

dengan penelitian yang ditujukan kepada Toko Genteng Mi 


