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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Setiap perusahaan baik swasta maupun pemerintah, akan selalu 

berupaaya agar para karyawan yang terlibat dalam kegiatan guna 

memajukan perusahaan dapat memberikan prestasi dalam bentuk 

produktivitas kerja setinggi mungkin untuk mewujudkan tujuan yang telah 

ditetapkan. Produktivitas menurut (Sinungan,2003) merupakan suatu konsep 

yang bersifat universal yang bertujuan untuk menyediakan lebih banyak 

barang dan jasa untuk lebih banyak dari manusia dengan menggunakan 

sumber-sumber rillnya yang semakin sedikit. 

Sarana yang dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan adalah 

dengan memberikan upah, motivasi, kepemimpinan. Dengan memberikan 

upah intensif diharapkan karyawan terpacu untuk memproduksi dan 

mempunyai rasa tanggung jawab penuh terhadap tugasnya. Dengan motivasi 

diharapkan karyawan merasa lebih dihargai dibanding dengan yang lain. 

Adapun gaya kepemimpinan untuk memacu karyawan agar lebih giat 

bekerja. Menurut Robbins kemampuan kerja sebagai kapasitas individu 

untuk melaksanakan berbagai macam tugas dalam sebuah pekerjaan 

(Robbins,1998).   

Seringkali tenaga kerja yang kurang mendapat perhatian mengenai 

kesejahteraan tidak mau mengoptimalkan kemampuannya sehingga hasil 

kerjanya kurang produktif dan kurang menguntungkan bagi perusahaan. 
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Secara keseluruhan akan menurunkan tingkat produktivitas perusahaan. 

Tindakan efisiensi dalam baik terhadap sumber untuk memproduksi barang-

barang. Langkah awal untuk meningkatkan produktivitas adalah mengukur 

tingkat produktivitas pada waktu yang akan datang. Produktivitas 

merupakan perbandingan antara output dengan input. Dengan menganalisis 

dari hasil pengukuran produktivitas akan diketahui kekurangan sehingga 

dapat dipakai untuk memperbaiki selanjutnya dan akhirnya mencapai tingkat 

produktivitas yang tinggi.  

Produktivitas kerja adalah suatu sikap mental yang selalu mempunyai 

pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan 

hari esok harus lebih baik dari hari ini (Cahyono,1996:283). Tujuan dari 

peningkatan produktivitas yaitu untuk meningkatkan efisiensi material. 

Meminimalkan biaya per unit produk dan memaksimalkan output perjam 

kerja. 

Menyadari pentingnya pengaruh upah insentif, motivasi, 

kepemimpinan terhadap peningkatan produktivitas kerja, maka penulis 

tertarik untuk mengemukakan judul: “Pengaruh upah, Motivasi, 

Kepemimpinan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Dinas 

Pertanian Purwodadi”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Dari pemaparan di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:  
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1. Apakah variabel upah berpengaruh signifikan terhadap variabel 

produktivitas kerja? 

2. Apakah variabel motivasi berpengaruh signifikan terhadap variabel 

produktivitas kerja? 

3. Apakah variabel kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap variabel 

produktivitas kerja? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Dari rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh variabel upah terhadap variable produktivitas 

kerja. 

2. Menganalisis pengaruh variabel motivasi terhadap variabel produktivitas 

kerja. 

3. Menganalisis pengaruh variabel kepemimpinan terhadap variabel 

produktivitas kerja 

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dirumuskan dari dilakukannya penelitian ini terdiri dari dua 

manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi 

bagi perkembangan ilmu manajemen sumber daya manusia pada 

umumnya. 
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2. Manfaat Praktis  

a. Bagi peneliti  

 Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan 

dan pengalaman dalam praktek bidang manajemen sumber daya 

manusia. 

b. Bagi Perusahaan 

 Bagi pihak perusahaan dan pengelola, hasil dari penelitian ini 

diharapkan bisa dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan 

dalam menentukan langkah dan kebijakan perusahaan khususnya 

dalam sumber daya manusia yang berorientasi pada kinerja karyawan. 

c. Bagi Peneliti Lain   

 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan pengetahuan 

untuk penelitian dibidang manajemen sumber daya manusia terutama 

yang berkenaan dengan kinerja karyawan 

 

E. Sistematika Penulisan. 

Sebagai arahan dalam memahami skripsi ini, penulis menggunakan 

sistematika sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori dalam penelitian yaitu upah, 

motivasi, kepemimpinan, penelitian terdahulu dan hipotesis. 

BAB III  METODA PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang kerangka pemikiran, definisi operasional, 

data yang diperlukan, teknik pengambilan sampel, teknik 

pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi responden, analisis data dan 

pembahasan. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis data, 

keterbatasan penelitian, dan sarana untuk mengembangkan 

penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 


