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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah
Sumber daya manusia merupakan bagian dari keseluruhan manajemen
sumber daya yang ada dan tersedia dalam suatu organisasi atau perusahaan.
Sumber daya manusia ialah yang merupakan faktor yang paling penting dan
sangat menentukan dalam suatu organisasi. Sumber daya manusia merupakan
satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan,
kemampuan, ketrampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya. Sumber
daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki rasio, rasa,
dan karsa. Semua potensi sumber daya manusia tersebut mempunyai pengaruh
terhadap upaya organisasi dalam perencanaan tujuan yang hendak dicapai
perusahaan.
Betapapun majunya teknologi, berkembangnya informasi, tersedianya
modal dan memadai bahan, namun jika tanpa sumber daya manusia, maka
akan sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuan. Betapapun bagusnya tujuan
dan rencana organisasi, merupakan langkah yang sia-sia jika unsur sumber
daya manusianya tidak diperhatikan atau bahkan diterlantarkan.
Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu gerakan pengakuan
terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup
potensial, yang perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu
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Hubungan pekerja dengan manajemen selalu mengalami perubahan setiap
waktu. Perkembangan dalam dunia sistem kepegawaian, yaitu sistem
pengawasan yang sepihak, unilateral manajemen kontrol yang mendominasi
kebijakan kepegawaian menuju ke arah sistem pengawasan bersama atau
shared control, yang mendominasi manajemen sumber daya manusia dewasa
ini. Persoalan manajemen sumber daya manusia yang dihadapi saat ini adalah
menyangkut bagaimana caranya agar tujuan-tujuan dari para pekerja
diimbangi dengan dan atau disinkronkan dengan kepentingan-kepentingan
manajemen atau manajer, kepentingan organisasi dan publik.
Tujuan perusahaan dengan menjalankan kegiatannya, tentu ingin mencapai
hasil yang baik. Hasil yang baik merupakan hasil optimal yang dapat
diberikan oleh karyawan dengan memanfaatkan segala potensi yang ada. Hasil
optimal dari perusahaan berkaitan erat dengan produktivitas kerja karyawan.
Hal ini dapat terjadi mengingat pencapaian hasil optimal menggambarkan
pencapaian hasil yang sebanyak-banyaknya, dengan memperhatikan pula
pengorbanan yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
Sehingga usaha untuk menciptakan produktivitas dalam diri karyawan
merupakan hal yang sangat penting.
Sumber daya manusia dipergunakan untuk menghasilkan barang dan jasa
terdiri dari faktor tenaga kerja, mesin-mesin, bahan baku, metode kerja dan se
bagainya. Namun diantara faktor tersebut manusia memegang peranan utama
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dalam peningkatan produktivitas, sebab alat produksi dan teknologi pada
hakekatnya adalah hasil karya manusia. Tidak dapat disangkal bahwa tenaga
manusia atau sumber daya insani merupakan sumber terpenting yang dimiliki
oleh suatu organisasi. Karena sifatnya sebagai yang amat penting, logis
apabila dalam rangka peningkatan efisiensi kerja, perhatian utama ditujukan
kepada sumber ini.
Mengingat begitu besarnya peranan tenaga kerja manusia dalam rangka
peningkatan produktivitas kerja, maka sudah sepantasnya apabila perusahaan
meningkatkan kerja karyawan, yaitu dengan cara memberikan kompensasi
kerja yang sesuai dengan aspek keadilan dan kelayakan. Dengan memberikan
kompensasi yang sesuai aspek keadilan dan kelayakan, maka dapat
diharapkan bahwa karyawan akan bergairah dan mempunyai semangat kerja
yang tinggi dalam bekerja sehingga produktivitas kerjapun akan meningkat.
Seorang karyawan memasuki suatu pekerjaan, tentunya mempunyai tujuan
agar dapat memenuhi kebutuhannya. Sedangkan dari pihak perusahaan, juga
mempunyai keinginan agar tujuan perusahaan dapat terwujud melalui
kemampuan yang dimiliki karyawannya. Berdasarkan hal tersebut, maka
diharapkan perusahaan dapat menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan
karyawan mempunyai semangat kerja tinggi, dengan jalan memenuhi
kebutuhannya.
Perbedaan cara memotivasi antara karyawan satu dengan yang lain
dilakukan oleh pimpinan dikarenakan kebutuhan masing-masing karyawan
yang berbeda. Sedangkan kepuasan kerja akan dapat diketahui melalui
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penyelidikan terhadap karyawan. Kepuasan kerja seorang karyawan sering
dihubungkan dengan gaji, keselamatan kerja, supervisi, peluang-peluang yang
akan datang dan pekerjaan itu sendiri.
Kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya
merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam
usaha untuk memberikan kepuasan kerja bagi karyawan. Kompensasi
merupakan penghargaan yang diberikan kepada seorang karyawan atas
pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan untuk kepentingan bisnis perusahaan
yang mengangkat dan mempekerjakannya. Bagi perusahaan kompensasi
merupakan biaya yang harus ditanggung yang akan sangat mempengaruhi
harga dasar suatu produk. Sedangkan bagi karyawan kompensasi mempunyai
arti penting sebagai tingkatan kualitas sosial ekonominya.
Maka berdasarkan uraian di atas dalam pembuatan skripsi ini penulis
mengambil

judul:

KOMPENSASI

“ANALISIS

KERJA

PENGARUH

TERHADAP

FAKTOR-FAKTOR

PRODUKTIVITAS

KERJA

KARYAWAN PADA PT. ASIA MARKO DI SURAKARTA”.
B. Perumusan masalah
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah ada pengaruh antara faktor-faktor kompensasi kerja terhadap
produktivitas kerja karyawan pada PT. Asia Marko di Surakarta?
2. Faktor kompensasi kerja manakah yang paling besar pengaruhnya
terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. Asia Marko di Surakarta?
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C. Tujuan penelitian
1. Untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor kompensasi kerja terhadap
produktivitas kerja karyawan pada PT. Asia Marko di Surakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh yang paling dominan faktor kompensasi kerja
terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. Asia Marko di Surakarta.
D. Manfaat penelitian
1. Bagi Perusahaan
Dapat dipakai sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam penetapan
kebijaksanaan yang berkaitan dengan masalah di bidang ketenagakerjaan
di masa yang akan datang.
2. Bagi Pihak Lain
Sebagai bahan masukan bagi pihak lain yang mengadakan penelitian
lanjutan di masa yang akan datang.
E. Sistematika Skripsi
Penulis menyusun skripsi dengan menggunakan sistematika yang
sederhana

dengan

maksud

agar

lebih

mudah

menerangkan

segala

permasalahan menjadi terarah pada sasaran. Adapun sistematika penulisan
skripsi, adalah sebagai berikut:
BAB I

PENDAHULUAN
Bab ini mengemukakan tentang latar belakang masalah,
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan
sistematika skripsi.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang mendasari dan
relevan dengan penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis..

BAB III

METODA PENELITIAN
Bab ini terdiri dari populasi dan sampel, data dan sumber data dan
metode pengumpulan data, variabel-variabel penelitian, metode
analisis data.

BAB 1V ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi gambaran umum mengenai subyek penelitian, hasil
analisa data dan pembahasannya (penerapan metoda penelitian,
pembandingan hasil penelitian dengan kriteria-kriteria yang ada,
pembuktian hipotesis, serta jawaban atas pertanyaan-pertanyaan
yang telah disebutkan dalam perumusan masalah.tentang analisa
dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti).
BAB V

PENUTUP
Penutup berisi simpulan dari serangkaian pembahasan skripsi,
keterbatasan atau kendala-kendala dalam penelitian serta saransaran yang perlu untuk disampaikan baik untuk subyek penelitian
maupun bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

