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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam segala usaha yang dijalankan setiap perusahaan tertentu yang 

ingin dicapai secara efesien yaitu dengan sejumlah biaya operasional tertentu 

yang bisa menghasilkan laba yang maksimal untuk kelangsungan hidup dan 

perkembangan perusahaan tersebut. Segala usaha dilakukan untuk mencapai 

tujuan diantaranya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia, sumber 

daya tersebut meliputi modal, bahan mentah, teknologi dan juga diperlukan 

adanya peran sumber daya manusia yang handal dan profesional, hal tersebut 

dilakukan agar dapat tercapai produktivitas yang tinggi. 

Upah lembur dapat digunakan sebagai alat memotivasi karyawan 

untuk meningkatkan prestasi kerja mereka dan merangsang para karyawan 

untuk berperan aktif dalam peran pencapaian tujuan perusahaan. Di samping 

itu upah lembur dan tunjangan kesejahteraan merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. Tunjangan kesejahteraan 

yang merupakan imbalan jasa dari perusahaan karena karyawan telah 

menyumbangkan kemampuannya. Tunjangan kesejahteraan banyak sekali 

macamnya, antara lain fasilitas seragam dinas, tunjangan hari tua, tunjangan 

hari raya, tunjangan kesejahteraan, tunjangan keselamatan kerja. 

Dengan pemberian upah lembur dan tunjangan kesejahteraan maka 

perusahaan akan mengetahui dengan jelas pengaruh antara kedua variabel 



tersebut. Selanjutnya pihak perusahaan dapat mengambil kebijaksanaan yang 

tepat dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja bagi karyawan. 

Menyadari pentingnya pengaruh upah lembur dan tunjangan sosial 

terhadap penigkatan produktivitas kerja maka penulis tertarik untuk memilih 

judul "PENGARUH UPAH LEMBUR DAN TUNJANGAN 

KESEJAHTERAAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA 

KARYAWAN PADA PT. SAFARIJUNIE TEXTINDO INDUSTRY". 

 

B. Perumusan Masalah 

PT. Safarijunie Text Tindo Industry banyak menggunakan tenaga kerja 

manusia sehingga tingkat produktivitas penuh harus dicapai dengan 

meningkatkan prestasi kerja masing-masing karyawan. Keterampilan yang 

dimiliki seorang pekerja tidak akan berarti apabila tidak didukung oleh 

semangat kerja yang tinggi. Untuk mendapatkan tenaga kerja yang ahli dan 

terampil, maka perusahaan harus mempertahankan karyawan. Sebagai salah 

satu cara untuk memacu semangat kerja di luar gaji pokok sehinga diharapkan 

dapat meningkatkan produktivitas. 

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah Apakah dengan upah lembur dan tunjangan 

kesejahteraan dapat meningkatkan produktivitas kerja pada PT. Safarijunie 

Textindo Industry?. 

 

 



C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis besarnya pengaruh pemberian upah lembur, dan 

tunjangan kesejahteraan terhadap peningkatan produktivitas kerja. 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh diantara upah 

lembur dan tunjangan kesejahteraan terhadap produktivitas kerja. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dan memberi 

manfaat. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Manajemen perusahaan dapat mempergunakan hasil penelitian ini 

sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan kebijakan 

ketenagakerjaan sehingga akan menumbuhkan produktivitas kerja 

karyawan. 

2. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat meningkatkan daya analisis dan membantu 

menambah wawasan sekaligus menerapkan pengetahuan yang selama ini 

diperoleh di bangku kuliah. 

3. Bagi Lembaga Penelitian 

Penelitian dapat menambah khasanah bacaan sekaligus sebagai 

acuan dalam melaksanakan penelitian sejenis. 

 



E. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini akan diuraikan tentang hal-hal yang menyangkut 

pengertian dasar teori yang relevan dengan penelitian yang 

dilakukan sebagai landasan penulisan skripsi, penelitian terdahulu 

dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini akan memuat kerangka pemikiran, populasi, sampel 

dan metode pengambilan sampel, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, devinisi 

operasional variabel dan metode analisa data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum perusahaan, 

data yang diperoleh, hasil analisis dan pembahasan, serta 

pembuktian atas hipotesis yang dibuat (jawaban sementara) 

sebelumnya. 

BAB V PENUTUP 

 Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian 

dan saran-saran. 


