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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Roger G. Schroder (2000: 5) In the global economy, a 

company and a country can’t prosper in the long run unless it has higher 

productivity than it’s domestic and foreign competitors. 

Menurut Studi, produktivitas di samping mencakup aspek-aspek 

ekonomi juga berkaitan dengan aspek-aspek non ekonomi seperti manajemen, 

motivasi, insentif, dan lain sebagainya. Birokrasi misalnya, dengan berbagai 

deregulasi dimana deregulasinya mampu menciptakan peluang-peluang usaha 

baru yang menciptakan sistem kompetitif yang lebih baik dan lain-lain, yang 

pada gilirannya akan mendorong timbulnya unit-unit ekonomi baru yang 

mendorong lebih efisien dan produktif. Begitu juga dengan aspek-aspek 

ekonomi lainnya sangat besar peranannya dalam menggerakkan, 

mengkoordinasikan, dan mendorong para individu atau kelompok-kelompok 

individu lainnya untuk terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan pada setiap 

unit ekonomi itu untuk bekerja lebih efisien dan produktif. 

Hal ini terbentur dengan adanya sumber daya manusia, maka sekarang 

tenaga kerja sangat berperan dalam menentukan tercapainya tujuan 

perusahaan. Pada umumnya tujuan perusahaan adalah memperoleh laba serta 

adanya kontinuitas kelancaran dalam menjalankan usahanya. Dalam kaitan 

untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan adanya tenaga kerja 
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profesional serta produktivitas kerja yang tinggi, untuk. mencapai target 

produksi yang ditentukan. 

Dalam masyarakat yang semakin berkembang, manusia senantiasa 

mempunyai kedudukan yang semakin penting. Unsur tenaga kerja senantiasa 

merupakan salah satu unsur yang penting yang mempengaruhi kelangsungan 

hidup suatu perusahaan. Sesuai dengan perkembangan yang ada, maka tugas 

manajemen personalia adalah mempelajari dan mengembangkan berbagai 

jalan agar manusia yang merupakan unsur ketenagakerjaan bisa diintegrasikan 

secara efektif ke dalam berbagai organisasi perusahaan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Keberhasilan manajemen di dalam kehidupan 

organisasi perusahaan dapat memungkinkan terwujudnya produktivitas yang 

berupa produk dan jasa. Dengan produktivitas yang tinggi akan diperoleh 

akibat yang positif bagi perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang 

merupakan bagian dari pembangunan industri. 

Produksi merupakan pusat pelaksanaan kegiatan yang konkrit bagi 

pengadaan barang dan jasa pada suatu badan usaha dan perusahaan. Proses 

produksi tersebut merupakan bagian yang terpenting dalam perusahaan, 

karena apabila berhenti maka perusahaan akan mengalami kerugian. Dalam 

kegiatan produksi faktor tenaga kerja (karyawan) mempunyai pengaruh besar, 

karena tenaga kerjalah yang melaksanakan proses produksi tersebut.  
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Menurut Gary Dessler (1984) semua manajer akan harus menjadi 

orang utama dalam menerapkan konsep dan teknik manajemen personalia 

untuk meningkatkan produktivitas dan prestasi kerja. Karyawan pada 

hakekatnya merupakan salah satu unsur yang menjadi sumber daya dalam 

perusahaan. Sumber daya manusia inilah yang menjalankan kegiatan sehari-

hari. Karyawan merupakan living organism memungkinkan berfungsinya 

suatu organisasi atau perusahaan dan menjadi unsur penting dalam 

manajemen. Agar pekerja dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka di 

dalam perusahaan membutuhkan pola kepemimpinan yang baik. Karyawan 

yang memiliki semangat kerja yang tinggi akan meningkatkan kehidupan 

organisasi atau perusahaan. Loyalitas dan semangat kerja dapat dilihat dari 

mereka merasa senang dengan pekerjaannya. Mereka akan memberikan lebih 

banyak perhatian, imajinasi dan keterampilan dalam pekerjaannya. 

Mengingat peranan manusia dalam organisasi sangat penting maka 

perlu adanya kerja sama yang baik dalam melaksanakan suatu tujuan 

perusahaan. Betapapun baiknya rencana yang dibuat oleh manajer, tanpa 

didukung oleh karyawan dalam melaksanakan pekerjaan, maka tujuan yang 

hendak dicapai tidak akan tercapai. Di sini faktor tenaga kerja manusia 

merupakan faktor yang sangat paling dan menentukan proses produksi. 

Tenaga kerja tidak hanya mendapat dorongan atau komunikasi internal agar 

bekerja lebih baik, namun mereka bekerja juga perlu mendapatkan 

penghargaan yang layak sebagai balas jasa atas jerih payah dan hasil kerja 

yang telah mereka keluarkan. Ternyata hal-hal seperti itulah yang dapat 
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mendukung tingkat produktivitas. 

Menurut A. Dale Timpe (1997: 123) peningkatan produktivitas 

organisasi merupakan tantangan yang jauh lebih besar daripada meningkatkan 

produktivitas pegawai. Peningkatan memerlukan berbagai kebijakan dan 

program yang dirancang untuk meningkatkan “3R Organisasi” Results – 

Resourches – Ratio. 

Sumber Daya Manusia menuntut perhatian yang lebih dibandingkan 

sumber daya yang lain, sehingga tercapai sumber daya manusia yang 

berkualitas. Di sinilah dituntut peran manajer personalia untuk 

mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Manajer personalia 

harus mampu mengintegrasikan Sumber Daya Manusia secara efektif dalam 

organisasi perusahaan sehingga dapat mencapai tujuan. Tujuan perusahaan 

dapat terwujud hubungan timbal balik yang saling menguntungkan baik bagi 

perusahaan maupun bagi karyawan. Pada dasarnya seseorang bekerja karena 

terdorong untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya. Seorang tenaga 

kerja atau karyawan akan bekerja dengan baik jika kebutuhannya terpuaskan. 

Perusahaan harus mampu memenuhi kebutuhan karyawannya, sehingga apa 

yang dihasilkan karyawan berupa kerja, pada akhirnya akan bermanfaat bagi 

dirinya serta bagi perusahaan sendiri. Karyawan membutuhkan penghargaan 

atas hasil kerja yang dicapainya baik berupa materi maupun non materi. 

Manusia hidup tidak cukup hanya dengan kepuasan materi saja. 

Manusia berusaha memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh kepuasan 

pribadi, baik kepuasan materi maupun kepuasan non materi. Karyawan akan 
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dapat bekerja dengan baik apabila kebutuhan hidupnya terpenuhi, termasuk 

kebutuhan kejiwaannya. Salah satu kebutuhan kejiwaan karyawan adalah 

terciptanya hubungan baik antara karyawan dengan pimpinan, maupun dengan 

rekan kerjanya. Penyatu-paduan orang-orang dalam situasi kerja tertentu akan 

mendorong mereka berkarya dengan bersemangat. 

Produktivitas merupakan suatu istilah yang sering digunakan dalam 

perencanaan pengembangan industri pada khususnya dan perencanaan 

pengembangan ekonomi nasional pada umumnya. Sedangkan pengertian 

produktivitas dapat dilihat dari dua dimensi. Yaitu dimensi individu dan 

dimensi keorganisasian. Dimensi individu melihat produktivitas dalam 

kaitannya dengan karakteristik-karakteristik kepribadian individu yang 

muncul dalam bentuk sikap mental dan mengandung makna keinginan dan 

upaya individu yang selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas 

kehidupannya. Sedangkan dimensi keorganisasian melihat produktivitas dalam 

kerangka hubungan teknis antara masukan (input) dan keluaran (output). Oleh 

karena itu dalam pandangan ini, terjadinya tingkat produktivitas tidak hanya 

dilihat dari aspek kuantitas tetapi juga aspek kualitas baik dari produknya 

maupun dari tenaga kerja yang memproduksi. 

Produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu ukuran perusahaan 

dalam mencapai tujuannya. Karena, Sumber Daya Manusia merupakan 

elemen strategik dalam organisasi yang harus diakui dan diterima oleh 

perusahaan. Tanpa adanya sumber daya manusia, maka perusahaan tidak dapat 

memproduksi barang atau jasa yang dihasilkan. Tetapi, sumber daya manusia 
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atau tenaga kerja juga harus dilihat dari beberapa aspek seperti tingkat 

pendidikan tenaga kerja, skill atau keterampilan sehingga tenaga kerja yang 

ada merupakan tenaga kerja yang tidak hanya produktif tetapi juga berkualitas 

dan sesuai dengan kriteria atau harapan dari perusahaan yang membutuhkan. 

Manajer personalia harus mempertimbangkan apakah karyawannya 

adalah karyawan yang benar-benar sesuai dengan syarat-syarat yang 

diinginkan perusahaan, yaitu apakah karyawan tersebut telah mencurahkan 

seluruh kemampuan yang dimiliki untuk mewujudkan tujuan perusahaan. 

Manajer perusahaan harus selektif dalam menarik karyawannya, agar 

diperoleh karyawan yang memiliki kemampuan kerja yang sesuai dengan 

bidangnya, memiliki keterampilan, ketangkasan, serta mempunyai tanggung 

jawab yang besar terhadap pekerjaannya. Untuk dapat mewujudkan hal 

tersebut diatas, seorang Manajer personalia harus mempunyai kemampuan 

untuk memberikan keteladanan dan jiwa kepemimpinan yang baik di depan 

karyawan yang menjadi bawahannya 

Karyawan atau manusia bersifat dinamis dan mempunyai pikiran, 

perasaan, harga diri, sifat, serta latar belakang, perilaku, keinginan dan 

kebutuhan yang berbeda dalam organisasi perusahaan. Karyawan tidak dapat 

diperlakukan seenaknya seperti memperlakukan terhadap faktor produksi 

lainnya misalkan mesin, modal dan lain lain. Tanpa peran aktif karyawan, 

perusahaan manapun akan sulit untuk mencapai kesuksesan terhadap tujuan 

yang telah direncanakan. Manusia merupakan faktor yang menduduki peran 

penting dalam masyarakat. Dalam suatu perusahaan, guna mencapai tujuan 
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dan mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dan peran Sumber 

Daya Manusia tersebut. Manusia sebagai tenaga kerja merupakan faktor 

pengatur bagi faktor-faktor produksi yang lain dalam suatu perusahaan. Oleh 

karena itu perusahaan itu harus mampu mengelola sumber daya manusianya 

secara efektif dan efisien. 

Manajemen merupakan motor penggerak dari mekanisme kerja pada 

masa sekarang ini dimana manajemen merupakan kegiatan penggerak orang-

orang dan fasilitas kerja yang ada didalam mencapai tujuan organisasi. Unsur 

manusia dalam hal ini masih memegang peranan yang sangat penting dalam 

pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan di samping tersedianya 

fasilitas-fasilitas modern. Melihat kenyataan tersebut, maka keberhasilan 

organisasi dalam mencapai tujuan akan banyak ditentukan oleh adanya 

kemampuan dari pihak pimpinan organisasi yang harus menyadari bahwa 

dalam pencapaian tujuan organisasi para karyawan diharapkan dapat 

menangani pekerjaan yang sesuai dengan spesialisasinya masing-masing, 

sehingga sumber daya manusia yang dimiliki dapat didaya-gunakan secara 

lebih efektif dan efisien dengan hasil yang optimal. Hal ini akan membawa 

kecenderungan ke arah peningkatan produktivitas kerja karyawan yang cukup 

tinggi. 

Sumber Daya Manusia menuntut perhatian yang lebih dibandingkan 

sumber daya yang lain, sehingga tercapai sumber daya manusia yang 

berkualitas. Di sinilah dituntut peran manajer personalia untuk 

mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Manajer personalia 
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harus mampu mengintegrasikan amber daya manusia secara efektif dalam 

organisasi perusahaan sehingga dapat mencapai tujuan. Tujuan perusahaan 

dapat terwujud hubungan timbal balik yang saling menguntungkan baik bagi 

perusahaan maupun bagi karyawan. Pada dasarnya seseorang bekerja karena 

terdorong untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya. Seseorang akan 

bekerja dengan baik jika kebutuhannya terptiaskan. Perusahaan harus mampu 

memenuhi kebutuhan karyawannya, sehingga apa yang dihasilkan karyawan 

berupa kerja, pada akhirnya akan bermanfaat bagi dirinya serta bagi 

perusahaan sendiri. Karyawan membutuhkan penghargaan atas hasil kerja 

yang dicapainya baik berupa materi maupun non materi. 

Sejalan dengan kondisi di era globalisasi dewasa ini, dalam masyarakat 

yang semakin berkembang, secara umum sumber daya manusia mempunyai 

kedudukan yang semakin penting. Peran sumber daya manusia semakin 

penting kedudukannya dalam kehidupan berbagai jenis lembaga organisasi. 

(Heidjrachman dan Suad Husnan, 1999 : 3). Sesuai dengan perkembangan 

yang ada, tugas manajemen personalia adalah mempelajari dan 

mengembangkan berbagai jalan agar manusia yang sedang menjalankan 

pekerjaan bisa diintegrasikan secara efektif ke dalam berbagai organisasi 

perusahaan. Keberhasilan manajemen di dalam kehidupan organisasi 

perusahaan dapat memungkinkan terwujudnya produktivitas kerja yang tinggi 

dalam suatu perusahaan. Dengan terwujudnya produktivitas kerja yang tinggi 

dalam suatu perusahaan akan diperoleh suatu akibat yang positif merupakan 

tujuan dan pembangunan industri, terlebih diera teknologi ekonomi yang 
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semakin berkembang pesat dewasa ini. 

Faktor tenaga kerja manusia merupakan hal yang sangat penting dan 

menentukan proses produksi. Para karyawan akan termotivasi untuk 

melakukan pekerjaan sebaik-baiknya, jika didalam bekerja mereka didukung 

oleh adanya lingkungan kerja yang baik dan nyaman. Tempat kerja yang 

menyenangkan akan menimbulkan perasaan tidak bosan sehingga dengan cara 

demikian dapat mengurangi atau menghindari pemborosan waktu dan biaya 

operasional perusahaan. Pada umumnya karyawan menghendaki tempat kerja 

yang aman dan menyenangkan. Karyawan menghendaki tempat kerja yang 

terang, udara yang selalu segar dan jam kerja yang tidak terlalu lama. 

Memberikan tempat kerja yang menyenangkan berarti pula menimbulkan 

perasaan tidak bosan sehingga dengan cara demikian dapat dikurangi atau 

dihindari pemborosan waktu dan biaya merosotnya kesehatan dan banyaknya 

kecelakaan kerja. 

Keberhasilan manajemen di dalam kehidupan organisasi perusahaan 

dapat memungkinkan terwujudnya produktivitas kerja secara baik yang berupa 

produk barang dan jasa. Dengan terwujudnya produktivitas kerja yang tinggi 

dalam suatu perusahaan akan diperoleh suatu akibat yang positif merupakan 

tujuan dari pembangunan industri. Di sini faktor tenaga kerja manusia 

merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan proses produksi. 

Tenaga kerja tidak hanya mendapat dorongan atau motivasi agar bekerja lebih 

baik, namun mereka bekerja juga perlu mendapatkan upah maupun 

penghargaan yang layak sebagai balas jasa disamping kerja mereka. Ternyata 
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hal-hal seperti itulah yang dapat mendukung tingkat produktivitas. 

Karyawan akan termotivasi untuk melakukan pekerjaan sebaik-

baiknya, jika penghargaan atau balas jasa yang diterima sesuai dengan yang 

diharapkan para karyawan. Penghargaan pada dasarnya merupakan pengganti 

jasa yang telah diserahkan oleh karyawan kepada perusahaan. Bagi karyawan, 

Penghargaan yang berupa upah akan menjadi sumber penghasilan dan 

merupakan alas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Setiap 

karyawan menghendaki perusahaan memberikan penghargaan atau balas jasa 

yang layak dan adil, sehingga mendorong karyawan untuk bekerja lebih baik 

dan menghasilkan suatu basil yang terbaik Hal ini dapat memacu semangat 

kerja yang dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. 

Menurut Siti Hardiyani (Tesis; 2013: 87) penghargaan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Para 

karyawan mulai memikirkan untuk mengaktualisasikan diri, yaitu mengenal 

nilai dan kepuasan yang didapat dan pekerjaan. Para karyawan juga mulai 

memikirkan bahwa kerja bukanlah hanya sekedar untuk memperoleh imbalan 

yang tinggi, tetapi juga memikirkan adanya penghargaan untuk menyatakan 

dirinya (self actualizalion). Disamping itu, dalam menjalankan aktivitas kerja, 

pemberian waktu istirahat yang tepat juga merupakan salah satu bagian yang 

penting, karena karyawan dapat melepas lelah dan dapat saling berinteraksi 

antara sesama karyawan, stress dan kebosanan terhadap rutinitas kerja dapat 

dikurangi sehingga dapat mempengaruhi kinerja karyawan. “Karyawan adalah 

setiap orang yang berkerja dengan menjual tenaganya (fisik dan pikiran) 
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kepada suatu perusahaan dan memperoleh balas jasa sesuai dengan peraturan 

atau perjanjian” (Malayu S.P Hasibuan, 2001:116). Disini banyak kita temui 

bagaimana seorang pengusaha salah menafsirkan sebenarnya apa itu 

karyawan. Mereka menganggap karyawan itu sebagai suatu mesin mekanisme 

yang harus terus berjalan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh 

perusahaan sesuai dengan peraturan atau perjanjian yang telah ditetapkan. 

Seperti yang telah dikemukakan Elton Mayo yang dikutip oleh Malayu 

S.P. Hasibuan dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, penelitian 

yang disebut “Hawthorn Studies” yaitu penelitian yang meneliti masalah 

manusia dan perilakunya tentang kemampuan bekerjanya. Penelitian ini 

menciptakan suatu teori yang disebut Human Science Theory yang isinya 

adalah : 

1. Masalah manusia hanya dapat diselesaikan secara manusiawi apabila 

menggunakan informasi dan alat-alat kemanusiaan pula. 

2. Moral kerja dan lingkungan kerja besar peran dan pengaruhnya terhadap 

produktivitas para pekerjanya. Moral adalah suatu keadaan yang 

berhubungan erat sekali dengan kondisi mental seseorang. 

3. Perlakuan yang baik dan wajar tanpa memaksakan kehendak yang 

berlebihan terhadap karyawan lebih besar pengaruhnya terhadap 

produktivitas daripada tingkat upah yang besar, walaupun upah juga 

merupakan hal penting (Malayu S.P Hasibuan, 2001:144) 

Dengan demikian apabila suatu perusahaan dapat menciptakan suatu 

lingkungan kerja yang baik dan nyaman, memberikan penghargaan yang layak 
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dan adil pada karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan 

dalam artian ada hubungan yang baik antar karyawan, antara karyawan dengan 

atasan serta menjaga kesehatan dan keamanan di ruang kerja, penerapan waktu 

istirahat yang tepat bagi karyawan serta didukung dengan adanya 

kepemimpinan yang baik yang mampu mengarahkan faktor-faktor kerja yang 

ada maka akan dapat meningkatkan tingkat produktivitas kerja karyawan. 

Berdasarkan uraian yang telah disajikan di atas, maka dalam penyusunan tesis 

ini penulis mengambil judul sebagai berikut : “FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS PENGRAJIN INDUSTRI 

MEUBEL DI DESA TRANGSAN KECAMATAN GATAK 

KABUPATEN SUKOHARJO”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk 

memecahkannya. Masalah harus mempunyai unsur yang menggerakkan kita 

untuk membahasnya, masalah harus nampak penting, realitas, dan ada 

gunanya untuk dipecahkan. Hampir setiap usaha akan timbul suatu 

permasalahan akan tetapi bila permasalahan itu dapat diketahui, maka cepat 

atau lambat akan diketahui pub jalan penyelesaiannya.  

Dengan bertitik tolak pada permasalahan di atas, maka penulis akan 

mengambil lokasi sebagai obyek penelitian pada Industri Meubel di Desa 

Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, yang secara singkat 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana pengaruh upah terhadap produktivitas pengrajin di Desa 

Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo? 

2. Bagaimana pengaruh pengalaman kerja terhadap produktivitas pengrajin di 

Desa Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan,  

1. Untuk menganalisa pengaruh upah terhadap produktivitas pengrajin 

industri Meubel di Desa Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten 

Sukoharjo. 

2. Untuk menganalisis pengaruh pengalaman kerja terhadap produktivitas 

pengrajin Industri Meubel di Desa Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten 

Sukoharjo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai hasil karya ilmiah dalam menambah wawasan 

pengetahuan yang dapat lebih memperluas pola pikir pembaca sebagai 

bahan pertimbangan dan referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya 

yang berkaitan dengan produktivitas kerja pengrajin. 

2. Manfaat Praktis 

Untuk memberikan masukan pada industri meubel di Desa 

Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, terutama dalam hal 
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kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas pengrajin. 


