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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya akan berusaha untuk 

memperoleh keuntungan yang optimal. Hal itu, tidak terlepas dari peran 

manajemen dalam mengelola faktor-faktor produksi yang ada, seperti: alam, 

modal dan tenaga kerja. 

Salah satu faktor produksi yang memegang peranan penting adalah 

manusia, dimana sebagai tenaga kerja diperusahaan memiliki posisi dominan 

karena hampir semua kegiatan yang dilaksanakan perusahaan tergantung 

unsure tenaga kerjanya. 

Bagaimana kompleknya atau sederhananya suatu bentuk usaha, manusia 

yang menjadi intinnya, meskipun perusahaan sebagai badan usaha dalam 

menjalankan usahanya telah tampak menggunakan peralatan teknologi tinggi. 

Namun tidak akan dapat menggantikan fungsi dan kedudukan dari tenaga 

kerja. Dengan melihat pada hal tersebut maka penting bagi perusahaan untuk 

menggunakan tenaga kerja yang mempunyai produktivitas tinggi dan penting 

bagi perusahaan untuk berusaha meningkatkan produktivitas kerja, sehingga 

akan menguntungkan perusahaan. 
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Salah satu faktor dari tenaga kerja yang harus diperhatikan oleh pihak 

perusahaan adalah upah atau gaji yang diperlukan. Ada dua (2) kepentingan 

yang berbeda, pertama, pihak perusahaan yang bertujuan memaksimalkan 

produktivitas tenaga kerja, kedua pihak karyawan yang karena tenaganya yang  

dikaryakan oleh perusahaan, maka menginginkan upah atau gaji yang diterima 

dapat memenuhi kebutuhan pribadi ataupun keluarga sehari-hari. Peran 

manajer personalia sangat diperlukan untuk menjembatani keuntungan antara 

karyawan dan perusahaan dalam menyelesaikan masalah tersebut, sehingga 

tidak merugikan kedua belah pihak. 

Selain itu, faktor lain yang perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah 

adanya jaminan sosial yang diberikan. Dengan adanya jaminan sosial maka 

karyawan akan merasa dilindungi dan diperhatikan oleh perusahaan sehingga 

dalam melakukan pekerjaannya para karyawan dapat bekerja secara optimal 

dan mencapai produktivitas yang tinggi. 

Berdasarkan uraian diatas penulis menganggap bahwa faktor produksi 

tenaga kerja atau manusia perlu terus diperhatikan terutama tunjangan gaji 

yang diberikan dan adanya jaminan sosial yang diberikan kepada karyawan, 

maka penulis tertarik untuk mengambil judul “PENGARUH TUNJANGAN 

GAJI DAN JAMINAN SOSIAL TERHADAP PRODUKTIVITAS 

KARYAWAN PADA PT. KUSUMA MULIA PLASINDO INFITEX DI 

KLATEN 
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B. Batasan Masalah 

Untuk memberikan arah pembatasan masalah dan menghindari 

kebijaksanaan persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis 

perlu membatasi masalah yang menjadi kajian dalam pembahasan-

pembahasan selanjutnya. Sesuai dengan judul skripsi ini maka penulis 

membatasi masalah hanya menyangkut masalah pengaruh tunjangan gaji dan 

jaminan sosial dalam hubungannya dengan produktivitas kerja karyawan 

bagian produksi tenun pada PT. KUSUMA MULIA PLASINDO INFITEX 

KLATEN. 

C. Perumusan Masalah 

Yang menjadi perumusan masalah disini adalah : 

“Apakah fakor tunjangan gaji dan jaminan sosial berpengaruh terhadap 

peningkatan produktivitas kerja karyawan pada PT. KUSUMA MULIA 

PLASINDO INFITEX KLATEN”. 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan 

penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah : Mengetahui Pengaruh 

tunjangan Gaji Dan Jaminan Sosial Terhadap Produktivitas Karyawan Pada 

Perusahaan Kusuma Mulia Plasindo Infitex Klaten 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan  

Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk mengambil 

kebijaksanaan dalam menentukan tunjangan gaji dan jaminan sosial yang 

dapat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. 

2. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan bagi penulis tentang pengaruh tunjangan gaji dan 

jaminan sosial terhadap produktivitas kerja karyawan. 

F. Sistematika Skripsi 

Bab I :   PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penyusunan skripsi. 

Bab II :   LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini diuraikan mengenai teori-teori tentang pengertian 

manajemen personalia, tujuan manajemen personalia, fungsi 

manajemen personalia, tugas bagian personalia, pengertian gaji, 

arti pentingnya tunjangan gaji, faktor-faktor yang mempengaruhi 

tunjangan gaji, pengertian jaminan sosial atau tenaga kerja, 

prinsip-prinsip dari program jaminan sosial, bentuk-bentuk 

program jaminan sosial. 
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Bab III :   METODOLOGI PENELITIAN 

Terdiri dari kerangka pemikiran, hipotesis, data dan sumber 

data, metode pengumpulan data, validitas dan reliabilitas dan 

metode analisis data. 

Bab IV :   PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang gambaran usulan perusahaan, data 

yang diperoleh, analisis data, hasil analisa dan pembahasannya. 

Bab V :   PENUTUP 

    Berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. 


