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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberadaan berbagai perusahaan-perusahaan dengan berbagai macam 

hasil produksinya menuntut mereka mempunyai struktur perusahaan yang 

berkualitas untuk dapat memperoleh laba semaksimal mungkin serta untuk 

dapat melangsungkan hidup perusahaan. Keberadaan manusia sebagai 

individual dan sosial merupakan salah satu unsur produksi terpenting dan 

utama dalam menjalankan struktur organisasi atau perusahaan. Karyawan 

berperan mutlak dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dengan 

demikian pemanfaatan karyawan sebagai sumber daya manusia harus 

dimaksimalkan, karyawan yang belum atau tidak dapat melaksanakan tugas-

tugasnya sesuai dengan tuntutan perusahaan tentu akan sangat berpengaruh 

bagi kinerja karyawan maupun perusahaan itu sendiri. 

Dalam kondisi lingkungan perusahaan yang mengiginkan tenaga kerja 

berkualitas, manajemen perusahaan dituntut mengembangkan cara-cara baru 

untuk dapat mempertahankan karyawan pada produktivitas kinerja yang tinggi 

serta mengembangkan potensinya agar memberikan kontribusi yang maksimal 

pada perusahaan. Hal ini sesuai dengan Gibson (1996:13) kinerja individu 

merupakan dasar kinerja organisasi. 

Pada berbagai perusahaan selalu ingin mengembangkan kegiatannya 

untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu memperoleh laba maksimal dalam 

usaha mengembangkan dan mempertahankan kelangsungan kehidupan 



perusahaan, artinya unsur manusia memegang peranan penting dalam aktivitas 

untuk pencapaian tujuan.  

“Untuk itulah eksistensi sumber daya manusia yang tepat maka 

perusahaan perlu melakukan berbagai usaha, salah satunya adalah 

pemberian motivasi yang dimaksudkan sebagai pemberian rangsangan 

terhadap karyawan agar bekerja dengan segala daya upaya untuk 

peningkatan kinerja”. (Manullang, 1985:2) 

 

Motivasi didefinisikan sebagai keadaan dalam pribadi seseorang yang 

mendorong keinginan individu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam 

pencapaian tujuan. Dalam kegiatannya tiap individu melakukan berbagai 

macam kegiatan aktivitas dan salah satunya adalah tingkah laku manusia itu 

sendiri yang merupakan cermin paling sederhana dari motivasi dasar mereka. 

Sejalan dengan tujuan perusahaan maka antara motivasi dan permintaan 

perusahaan harus saling mendukung.  

Kinerja dari seseorang karyawan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, 

faktor tersebut antara lain adalah motivasi, kepuasan kerja, tingkat stress, 

kondisi pekerjaan, sistem kompensasi, desain pekerjaan dan aspek-aspek 

ekonomis, teknis serta keperilakuan lainnya, hal tersebut seperti dikatakan 

Handoko( 2000:193). Menurut Hamalik (1998:89) “hasil kerja yang dicapai 

setiap individu tidak serupa, karena setiap individu mempunyai perbedaan 

individual seperti kecerdasan, minat, pengalaman dan pendidikan”. 

Dengan melihat pemberian motivasi yang sangat menentukan bagi 

kinerja karyawan tersebut, manajemen perusahaan harus dapat memberikan 



program-program sebagai cara pelaksanaan motivasi dapat tepat pada sasaran. 

Salah satu program yang penting dalam pencapaian kesejahteraan karyawan 

adalah pencapaian motivasi dan sistem penggajian yang baik. 

Dengan pemberian motivasi-motivasi tersebut dan manajemen sistem 

penggajian yang baik maka yang diperoleh adalah hasil kerja yang maksimal 

sehingga perusahaan berkewajiban memberikan tunjangan kesejahteraan 

karyawannya. Karena tujuan utama manus ia bekerja adalah untuk memperoleh 

kesejahteraan hidup. Dengan adanya hasil kerja yang maksimal maka karyawan 

memperoleh hak dari perusahaan berupa kesejahteraan. 

Fungsi dari program kesejahteraan karyawan menyangkut kegiatan 

untuk memelihara kondisi phisik dan mental para karyawan agar dapat 

menciptakan sutu hasil pekerjaan yang sangat diinginkan oleh perusahaan. 

Untuk itu penulis sangat tertarik melakukan penelitian yang berjudul  

“ PENGARUH PENGGAJIAN DAN MOTIVASI KERJA KARYAWAN 

TERHADAP KESEJAHTERAAN KARYAWAN PADA PERUSAHAAN 

PTP NUSANTARA IX PG TASIKMADU KARANGANYAR” 

 

 

 

 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah sangat penting karena dapat digunakan untuk 

mengarahkan analisis dan pengumpulan data, selain itu untuk menghindari 

menyebarnya permasalahan, pembatasan disini adalah: 



1. Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah penggajian serta 

motivasi kerja karyawan guna pencapaian peningkatan kesejahteraan 

karyawan. 

2. Populasi penelitian ini adalah karyawan bagian A.K.U (Administrasi, 

Keuangan dan Umum) pada perusahaan PTP Nusantara IX PG Tasikmadu 

Karanganyar. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Adakah faktor penggajian berpengaruh terhadap kesejahteraan karyawan 

pada Perusahaan PTP Nusantara IX PG Tasikmadu Karanganyar? 

2. Adakah motivasi kerja karyawan yang diberikan perusahaan berpengaruh 

terhadap peningkatan kesejahteraan karyawan pada Perusahaan PTP 

Nusantara IX PG Tasikmadu Karanganyar? 

3. Adakah faktor penggajian dan motivasi kerja karyawan berpengaruh 

terhadap kesejahteraan karyawan pada perusahaan PTP Nusantara IX PG 

Tasikmadu Karanganyar? 

D. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian tidak akan lepas dari suatu tujuan karena dalam 

menentukan tujuan merupakan langkah awal yang ditempuh dalam pelaksanaan 

penelitian sehingga dapat menyusun suatu penulisan yang terarah dan 

terencana.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem 



penggajian dan motivasi kerja karyawan terhadap kesejahteraan karyawan pada 

perusahaan PTP Nusantara IX PG Tasikmadu Karangnyar. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi penulis 

Menambah wawasan, pengalaman, pengetahuan didalam mempraktekan 

ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah. 

2. Bagi perusahaan 

Sebagai sumber informasi dan masukan bagi manajemen perusahaan dalam 

mengambil kebijakan mengenai sistem penggajian, serta dapat memberikan 

motivasi kerja karyawan dan memperhatikan kesejahteraan karyawannya. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Sistematika merupakan isi yang ada didalam penelitian yang akan 

dilakukan. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan 

skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang penjelasan teori- teori yang berhubungan 

dengan sistem penggajian, motivasi kerja karyawan, kesejahteraan 

karyawan, kerangka pemikiran dan hipotesis. 



BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang populasi, sampel, sampling, sumber data, 

teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, penyajian 

data dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


