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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan didirikannya suatu perusahaan pada umumnya adalah untuk 

memperoleh laba yang maksimal, menyediakan lapangan pekerjaan dan 

mampu memberikan sumbangan kesejahteraan sosial kepada masyarakat 

sekiranya, sedangkan manusia merupakan faktor yang sangat berpengaruh 

dalam mecapai hasil yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Untuk itu sudah 

menjadi kewajiban pimpinan perusahaan untuk memberikan semangat kerja 

atau motivasi kerja bagi karyawan agar dicapai hasil yang memuaskan atau 

produktifitas yang tinggi. Untuk dapat menciptakan semangat kerja karyawan 

maka pimpinan perusahaan dapat memberikan kepuasan kepada karyawan 

melalui kebutuhan yang dikehendakinya. 

Tujuan manusia bekerja adalah untuk mempertahankan hidup. Dengan 

bekerja manusia dapat mendapatkan upah, sedangkan upah dapat digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sehingga upah merupakan faktor 

penting yang mendorong manusia untuk bekerja. Sedangkan yang dimaksud 

dengan upah adalah harga untuk balas jasa yang diberikan seseorang kepada 

orang lain. 

Upah insentif merupakan salah satu bentuk penghargaan dan 

merupakan satu program balas jasa dari perusahaan. sedangkan pengupahan 

insentif dimaksudkan untuk memberikan upah dan gaji yang berbeda karena  
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prestasi yang berbeda. upah insentif diberikan sedemikian rupa, sehingga 

karyawan mendapatkan imbalan yang sesuai dan adil. Pemberian upah 

insentif kepada karyawan dimaksudkan untuk dapat merangsang para pekerja 

untuk bekerja lebih baik dan meningkatkan produktivitas mereka mengingat 

bahwa orang bekerja adalah untuk mendapatkan imbalan balas jasa (uang) 

sesuai dengan kerja yang telah mereka lakukan. 

Dengan diberikannya imbalan kepada karyawan, yang dalam hal ini 

adalah karyawan bagian produksi diharapkan hubungan antara pihak 

karyawan bagian produksi ini dengan perusahaan akan terjalin dengan baik. 

Dan karyawan bagian produksi ini akan termotivasi untuk meningkatkan 

prestasi kerja mereka, karena mereka merasa dihargai hasil kerjanya. Dengan 

begitu akan terjadi peningkatan produktivitas karyawan bagian produksi 

secara terus menerus, yang selanjutnya akan membawa dampak positif baik 

bagi karyawan maupun bagi perusahaan. 

Menyadari pentingnya pengaruh upah insentif terhadap peningkatan 

produktivitas karyawan bagian prosuksi ini, maka penulis memilih judul: 

“Pengaruh Upah Insentif Terhadap Produktivitas Karyawan Bagiabn Produksi 

pada Perusahaan Batik Sadewa di Sragen. 

B. Perumusan Masalah 

Diharapkan dengan adanya pemberian upah insentif yang memadai, 

akan dapat meningkatkan produktivitas karyawan bagian produksi pada 

Perusahaan Batik Sadewa. Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan sebagai 
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berikut: “Apakah pemberian uopah insentif mempunyai pengaruh terhadap 

produktivitas karyawan bagian produksi pada Perusahaan Batik Sadewa di 

Sragen.?” 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui besarnya upah insentif yang diberikan oleh 

perusahaan. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh upah insentif terhadap 

produktivitas karyawan bagian produksi pada Perusahaan batik Sadewa di 

Sragen. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Bagi Perusahaan, dapat dijadikan sebagian bahan pertimbangan dalam 

pemberian upah insentif pada karyawan di masa yang akan datang. 

2. Bagi penulis, hasil penelitian dapat dipakai sebagian sarana yang baik 

dalam penerapan teori yang diperoleh dibangku kuliah. 

E. Sistematika Skrispsi 

Bab  I : Pendahuluan 

 Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai, manfaat penelitian 

dan sistematika skripsi. 
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Bab II       : Tujuan Pustaka 

 Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian manajemen 

personalia, fungsi-fungsi manajemen personalia, pengertian upah, 

macam-macam sistem upah, faktor-faktor yang mempengaruhi 

tinggi – rendah tingkat upah, sistem upah insentif, produktivitas, 

dan pengaruh upah insentif terhadap produktivitas. 

Bab III   : Metode Penelitian 

 Dalam bab ini membahas mengenai kerangka pemikiran, 

hipotesa, data dan sumber data serta metode analisa data. 

Bab IV    : Gambaran Umum dan Analisa Data 

 Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan, data 

yang diperoleh, analisa data, analisa dan juga pembahasannya. 

Bab V    : Penutup 

 Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari data yang telah 

dianalisa dan saran yang dapat digunakan sebagai alat untuk 

mengambil keputusan. 


