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BAB I 

PENDAHULUAN 

  
 

A.  Latar Belakang  

Pembangunan Nasional bangsa Indonesia telah mengalami 

perkembangan yang pesat, namun sektor ketenagakerjaan belum mengalami 

perubahan struktural yang berarti hal tersebut dikarenakan laju pertumbuhan 

penduduk yang tinggi sehingga jumlah angkatan kerja bertambah, sementara 

itu perluasan kerja masih terbatasi. 

Perluasan dan pemerataan kesempatan kerja, serta peningkatan mutu 

dan perlindungan tenaga kerja merupakan kebijakan pokok yang sifatnya 

menyeluruh di semua sektor. Selanjutnya perlu diambil langkah-langkah dari 

berbagai sektor secara terkoordinasi dan terpadu untuk membina dan 

mengembangkan kemampuan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan 

pembangunan, sehubungan dengan hal itu perlu ditingkatkan perencanaan 

ketenagakerjaan yang terpadu (Departemen Pendidikan Nasional, 2000:72). 

Karyawan adalah unsur penting dalam suatu organisasi apapun bentuk 

organisasi tersebut. Oleh Karenanya pemimpin perusahaan harus mampu 

mengelola karyawannya dengan sebaik-baiknya agar mau dan mampu bekerja 

sesuai dengan tujuan perusahaan. Untuk mencapai semua itu tidaklah mudah, 

perusahaan pelu meningkatkan semangat dan kegairahan kerja karyawannya, 
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karena dengan semangat kerja yang tinggi akan mempengaruhi meningkatnya 

produktivitas kerja. 

Semangat kerja menurut Nitisemito (1996:97) adalah kesenangan yang 

mendalam terhadap pekerjaan yang dilakukan. Dengan meningkatkan 

semangat kerja karyawan, perusahaan akan memperoleh banyak keuntungan 

karena meningkatnya semangat kerja akan mendukung perusahaan dalam 

mencapai tingkat produktivitas. Namun demikian, kenyataan yang sering 

terjadi bahwa karyawan tidak dapat bekerja sesuai dengan tuntutan 

perusahaan, karyawan seringkali gelisah dan malas melakukan pekerjaannya, 

menunda pekerjaan, dan gejala-gejala menurunnya semangat kerja lainnya. 

Gejala-gejala ini dapat disebabkan karena kepuasan kerja karyawan mulai 

menurun. Hal ini apabila dibiarkan tentunya akan merugikan perusahaan 

karena berpengaruh terhadap menurunnya produktivitas kerja. 

Sejalan dengan masalah di atas, setiap perusahaan perlu mencari 

faktor-faktor penyebab menurunnya semangat kerja karyawan. Menurunnya 

semangat kerja disebabkan ketidakpuasan karyawan baik secara 1) materi 

maupun 2) non materi (Nitisemito, 1996:108). Adapun yang termasuk faktor 

materi antara lain: gaji, tunjangan, fasilitas atau sarana dan prasarana kerja. 

Sedangkan faktor nonmateri diantaranya: kebutuhan untuk berprestasi, 

penghargaan, perasaan aman, lingkungan kerja dan kebutuhan rohani. 

Pada umumnya karyawan bekerja tidak sekedar hanya menginginkan 

gaji, keinginan maju seringkali menjadi kebutuhan karyawan yang perlu 

mendapat perhatian dari pihak pimpinan. PT. Djitoe ITC Ini merupakan 
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perusahaan industri yang memproduksi rokok.Dalam hal ini sebaiknya 

diterapkan juga oleh manajer personalia pada perusahaan PT. Djitoe ITC agar 

karyawan termotivasi dalam bekerja. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ingin mengangkat 

judul ”PENGARUH UPAH INSENTIF, UPAH LEMBUR, DAN 

TUNJANGAN SOSIAL TERHADAP PRODUKTIFITAS KERJA 

KARYAWAN PADA PT. DJITOE ITC, KERTEN, SURAKARTA”, sebagai 

bahan penulisan skripsi.  

 

B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

”Apakah tunjangan sosial,upah insentif,dan upah lembur berpengaruh 

terhadap produktivitas kerja dan faktor manakah yang paling dominan 

pengaruhnya terhadap produktivitas kerja karyawan?” 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan antara lain: 

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh tunjangan sosial,upah insentif,dan 

upah lembur terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. Djitoe ITC. 

2. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan pengaruhnya terhadap 

produktivitas kerja karyawan pada PT. Djitoe ITC. 
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D.  Manfaat Penelitian  

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan bagi 

pemimpin perusahaan dalam mengambil kebijakan, khususnya pemberian 

dana tunjangan sosial, upah insentif, dan upah lembur untuk meningkatkan 

produktivitas karyawan di masa yang akan datang. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak lain sebagai  

referensi untuk penelitian sejenis. 

  

 E.  Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dilakukan dengan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini mencakup tentang latar belakang 

masalah,perumusan masalah,tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab kedua diuraikan tentang teori yang digunakan untuk 

mendukung atau sebagai dasar dalam menyelesaikan masalah 

yaitu : sistem upah, pengertian upah insentif, macam-macam 

upah insentif, pengertian upah lembur, pengertian tunjangan 

sosial, macam-macam upah lembur, serta teori yang relevan, dan 

penelitian sebelumnya. 
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BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

Meliputi penjelasan dari kerangka pemikiran, hipotesa, data dan 

sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional, dan 

metode analisis data.  

BAB IV :  ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan 

deskripsi data, analisa data dan pembahasan serta hasil penelitian. 

BAB V :  PENUTUP 

Berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil 

penelitian. 

  




