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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Upah dan insentif merupakan faktor untuk meningkatkan kinerja 

karyawan serta mempertahankan karyawan yang berprestasi agar tetap 

bekerja di perusahaan (Fauziah, 2012; Mayasari, dkk, 2012; Khairati, 2013; 

Batubara, dkk, 2013; Nugroho, 2014; Haedar, dkk, 2015; Normi, 2015; Hatta 

dan Rachbini, 2015; Masilan, dkk, 2015; Subianto, 2016). Peningkatan 

kinerja bagipegawai memiliki arti yang sangat penting, terutama dalam 

upaya melakukan perbaikan untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan 

demikian peran penting sumber daya manusia disadari sepenuhnya dalam 

kerangka mencapai tujuan dan peningkatan kualitas kinerja karyawan 

(Fauziah, 2012; Mayasari, dkk, 2012; Khairati, 2013; Batubara, dkk, 2013; 

Indriyani, 2014; Nugroho, 2014; Haedar, dkk, 2015; Normi, 2015; Hatta dan 

Rachbini, 2015; Masilan, dkk, 2015; Subianto, 2016 ). 

Peningkatan kinerja karyawan dapat dilakukan dengan memberikan 

upah dan  insentif kepada karyawan agar dapat memotivasi sehingga 

karyawan lebih meningkatkan lagi kinerjanya dan perusahaan mampu 

menghasilkan produk dengan harga yang kompetitif, karena kinerja 

merupakan indikator dalam penentuan bagaimana usaha untuk mencapai 

tingkat produktivitas yang tinggi dalam suatu perusahaan (Normi, 2015; 

Subianto, 2016). Secara kuantitatif kinerja suatu perusahaan dapat dilihat 

dari prestasi perusahaan dibandingkan dengan apa yang dilakukan di masa 
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lampau atau membandingkan dengan para pesaingnya (Batubara, dkk, 2013; 

Nugroho, 2014; Haedar, dkk, 2015). 

Secara umum perusahaan memberikan upah terhadap karyawan atas 

dasar imbalan terhadap pekerjaan yang dihasilkan. Upah karyawan dapat 

dikatakan sebagai dorongan, dorongan tersebut bertujuan untuk memberikan 

semangat yang dapat meningkatkan suatu kinerja seseorang, sehingga untuk 

kedepannya dapat memiliki tingkat kinerja yang tinggi dan dapat membawa 

perusahaan atau organisasi pada suatu tujuan yang baik (Masilan, 2015). 

Pada umumnya setiap karyawan juga akan menerima berbagai macam 

tunjangan serta dikurangi dengan berbagai macam kewajiban yang harus 

dibayarkan kepada perusahaan (Subianto, 2016; Batubara, 2013). 

Insentif merupakan salah satu cara dalam meningkatkan produktivitas 

kinerja karyawan guna mencapai suatu keunggulan yang kompetitif 

(Khairati, 2013). Insentif dapat dirumuskan sebagai balas jasa yang memadai 

kepada pegawai yang prestasinya melebihi standar yang telah ditetapkan. 

Insentif juga menjadi faktor pendorong bagi pegawai untuk bekerja lebih 

baik agar kinerja pegawai dapat meningkat (Fauziah, 2012). Tingkat kinerja 

yang lebih tinggi sehingga dapat menambah kemauan kerja dan motivasi 

seorang pegawai agar terciptanya suatu kinerja yang berkualitas sesuai 

dengan tujuan perusahaan (Normi, 2015). 

Dengan demikian sumber daya manusia sangat berperan penting dalam 

peningkatan perusahaan, terutama pada karyawan. Kualitas kerja karyawan 

dapat ditingkatkan melalui upah dan insentif, karena karyawan merupakan 
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faktor utama dalam peningkatan produktivitas perusahaan, maka harus 

dikelola dengan baik agar menghasilkan produk yang berkualitas dan sesuai 

yang diharapkan oleh perusahaan (Hatta dan Rachbini, 2015). Berdasarkan 

uraian latar belakang masalah diatas maka judul penelitian ini yaitu: 

“PENGARUH UPAH DAN INSENTIF TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN  DI PT. ISKANDAR INDAH PRINTING TEXTILE “. 

 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang sering timbul berkaitan dengan kinerja karyawan 

yaitu salah satunya adalah dalam penentuan upah atau gaji dan insentif 

karyawan yang masih ditemukan ketidaksesuaian antara keahlian dan 

ketrampilan yang dimiliki dengan upah atau gaji yang diberikan, sehingga 

mengakibatkan sikap karyawan kurang merespon tugas-tugas yang diberikan 

oleh perusahaan itu sendiri. Berdasarkan latar belakang yang telah di 

uraikan, maka permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah upah berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT. Iskandar 

Indah Printing Textile. 

2. Apakah insentif berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT. Iskandar 

Indah Printing Textile. 

 

C. Tujuan Penelitian  

Dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh upah terhadap kinerja karyawan di PT. 

Iskandar Indah Printing Textile. 
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2. Untuk menganalisis pengaruh insentif terhadap kinerja karyawan di PT. 

Iskandar Indah Printing Textile. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Praktis 

Manfaat inidapat dijadikan masukan berkaitan dengan kebijakan 

mengenai cara menganalisis upah daninsentif di tinjau dari sisi kinerja 

karyawan. 

2. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian dapat di gunakan untuk memperkaya kajian mengenai 

manajemen sumber daya manusia. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori dari masing-masing 

variabel penelitian dan mengenai beberapa penelitian terdahulu. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang hipotesis, kerangka pemikiran, 

definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel, 

metode pengumpulan data, serta metode analisis data. 
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BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang gambaran unum perusahaan, 

pengujian data dan hipotesis, serta hasil pengujian. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang 

dilakukan dan saran-saran dari penulis yang bersifat 

membangun untuk pihak yang bersangkutan. 


