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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengelola sumber daya manusia (SDM)  merupakan salah satu

tanggung jawab dan fungsi manajemen perusahaan. Baik tidaknya kinerja

manajemen dan perusahan tergantung berhasil tidaknya manajemen mengelola

sumber daya manusianya. Karenanya tantangan yang harus dihadapi

manajemen adalah bagaimana membangun strategi pengelolaan sumber daya

manusia sebaik mungkin.

Dengan menyadari pentingnya faktor manusia dalam perusahaan, maka

dalam perusahaan perlu membuat suatu bidang khusus yang mengelola

sumber daya manusia, sebagaimana  dikemukakan oleh Edwin B. Flippo,

yaitu :

Manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian,

pengarahan dan pengawasan dari pengadaan, pengembangan,

pemberian gaji, pengintegrasian dan pemeliharaan tenaga kerja, dengan

maksud untuk membantu mencapai tujuan perusahaan, individu dan

masyarakat (Heidjrahman dan Suad Husnan, 1981).

Sebagai faktor utama dalam perusahaan, maka sumber daya manusia

sangatlah penting meskipun perkembangan teknologi semakin modern.

Karena tanpa manusia suatu perusahaan tidak akan bisa berdiri. Tenaga kerja

merupakan salah satu fungsi operasional dari perusahaan yang sangat
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menentukan berhasil tidaknya perusahaan dalam mencapai tujuan yang di

inginkan, karena sumber daya manusia atau tenaga kerja merupakan faktor

kunci keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan produktivitas kerja.

Masalah tenaga kerja sangat erat hubungannya dengan semangat kerja

karena semangat kerja yang buruk dapat dilihat dengan adanya keengganan

tenaga kerja untuk kerja lembur, tingkat absensi yang tinggi, tenaga kerja yang

terlambat hadir, dan tenaga kerja pulang awal sebelum jam kerja habis

menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja.  Untuk dapat

meningkatkan produktivitas tenaga kerja, perusahaan harus dapat memberikan

motivsi yang dapat meningkatkan semangat kerja atau moral kerja pada

karyawannya. Motivasi dapat berupa finansial dan non finansial agar

karyawan bekerja dengan lebih efektif, efisien  dan produktif sesuai dengan

tuntutan perusahaan.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa seorang pekerja membutuhkan suatu

motivasi yang berbeda-beda serta kebutuhan insentif (imbalan), sehingga bagi

karyawan sendiri disamping bekerja dengan rasa senang hati dapat

menimbulkan semangat kerja tinggi, serta imbalan uang yang diterima dapat

digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya.

Karena itulah pengetahuan tentang motivasi perlu diketahui setiap

pimpinan. Setiap orang bekerja perlu adanya pemberian penghargaan dan

upah insentif supaya dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan.

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis mencoba menyusun skripsi dengan

judul “PENGARUH PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN UPAH
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INSENTIF TERHADAP PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KERJA

KARYAWAN PADA PTP NUSANTARA VII UNIT USAHA

PADANGRATU DI LAMPUNG.”

B. Perumusan Masalah

Untuk mencegah akan kekaburan darti dan pemahaman obyek

penelitian, sebaliknya dalam suatu masalah perlu sekali dirumuskan, ini akan

dapat mempermudah langkah-langkah berikut yang akan ditempuh. Satu

masalah akan timbul karena adanya kesenjangan antara perencanaan dan

tindakan, antara ide dan realita serta antara harapan dan pencapaian.

Dalam suatu perusahaan, masalah yang sering dihadapi dalam mencapai

tujuannya adalah bagaimana caranya membangun motivasi, meningkatkan

serta mendorong gairah kerja karyawan agar produktivitas yang di inginkan

perusahaan tercapai semaksimal mungkin.

Salah satu alternatif dalam membangun motivasi untuk tercapainya

produktivitas yang di inginkan perusahaan adalah pemberian penghargaan dan

upah insentif, meskipun hal tersebut bukanlah satu-satunya jalan keluar untuk

memecahkan masalah, tetapi setidaknya dapat menjadi satu pilihan  yang

cepat, karena dalam memberikan penghargaan dan upah insentif diharapkan

kebutuhan karyawan akan terpenuhi.

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti keadaan di PTP Nusantara

VII Unit Usaha Padangratu di Lampung. Perumusan masalah yang dapat

dikemukakan adalah : “Apakah dengan adanya pemberian penghargaan dan
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upah insentif dapat berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas kerja

karyawan pada PTP Nusantara VII unit usaha Padangratu di Lampung ?”

C. Tujuan Penelitian

Yang dimaksud tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui arah dan

gerak dari apa yang ingin dicapai di dalam melaksanakan penelitian, demikian

juga dalam penelitian mempunyai beberapa tujuan antara lain :

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemberian penghargaan terhadap

peningkatan produktivitas kerja karyawan.

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemberian upah insentif terhadap

peningkatan produktivitas kerja karyawan.

3. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan antara penghargaan, upah

insentif terhadap peningkatan produktivitas kerja karyawan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pimpinan perusahaan

dalam mengambil kebijaksanaan peningkatan pelaksanaan program

pembinaan penghargaan dan upah insentif dalam usaha meningkatkan

produktivitas karyawan dimasa yang akan datang.

2. Bagi penulis

Penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan penulis, jika

terjun di perusahaan dan memperluas cakrawala pikir terutama dengan hal
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berhubungan dengan pemberian penghargaan dan upah insentif dalam

usaha peningkatan produktivitas kerja.

E. Sistematika Skripsi

Dalam menyusun skripsi ini sistimatikanya adalah sebagai berikut :

BAB   I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta

sistimatika penyusunan skripsi.

BAB   II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diterangkan  tentang pengertian penghargaan,

faktor-faktor yang mempengaruhi penghargaan, pengertian upah

insentif, pengertian produktivitas kerja, faktor-faktor yang

mempengaruhi tinggi rendahnya produktivitas kerja, motivasi serta

memuat tinjauan teori yang relevan dengan penelitian yang

dilakukan.

BAB  III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang kerangka pemikiran,

hipotesa, rencana analisa data, data dan sumber data.

BAB  IV PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum dari

perusahaan, data-data yang diperoleh, analisa data, pembahasan

dan hasil penelitian.

BAB   V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.


