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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengingat semakin ketat persaingan antar perusahaan dewasa ini

menuntut perusahaan harus mampu bertahan dan berkompetensi dengan

perusahaan lain. Salah satu hal yang dapat ditempuh perusahaan agar mampu

bertahan dalam persaingan yang ketat adalah sumber daya manusia. Peranan

sumber daya manusia dalam perusahaan sangatlah penting karena penggerak

utama seluruh kegiatan atau aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuannya

baik untuk memperoleh keuntungan maupun untuk mempertahankan

kelangsungan hidup perusahaan adalah manusia. Berhasil tidaknya suatu

perusahaan dalam mempertahankan eksistensi perusahaan dimulai dari usaha

manusia itu sendiri dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi secara

maksimal. Dengan kata lain kinerja organisasi atau perusahaan sangat

dipengaruhi dan bahkan tergantung pada kualitas dan kemampuan kompetitif

sumber daya manusia yang dimilikinya. Tujuan perusahaan dalam standarisasi

atau tolak ukur agar sumber daya manusia atau tenaga kerja yang diperolehnya

benar–benar dapat bekerja sesuai dengan apa yang di inginkan oleh

perusahaan.

Tenaga kerja merupakan bagian yang integral dari suatu kesimpulan

faktor–faktor lainnya. Oleh karena itu perusahaan lebih menekan kepada

pengembangan sumber daya manusia agar lebih berkualitas untuk
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mengoperasikan teknologi dan diharapkan dapat memiliki kemampuan prima

serta relevan dengan bidang bisnis yang akan dilaksanakan oleh perusahaan.

Hasil akhir proses seleksi adalah orang–orang yang diterima  sebagai

karyawan baru (Handoko, 2001:102). Bila masuk-masukan seleksi

diperhatikan dengan seksama dan langkah–langkah dalam proses seleksi,

diikuti secara benar maka para karyawan baru akan merupakan sumber daya

yang produktif dan karyawan yang produktif adalah bukti paling baik suatu

proses seleksi yang efektif.

Sumber daya manusia mampu memberikan potensi barang atau jasa

yang dapat menghasilkan aliran kas bagi perusahaan. Tanpa adanya sumber

daya manusia yang berkualitas suatu perusahaan tidak dapat menjalankan roda

perusahaannya dengan baik.

Manusia memiliki keterbatasan kemampuan dalam memahami dan

melaksanakan pekerjaannya yang menyebabkan terjadinya kesalahan–

kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja untuk

mengantisipasi kesalahan–kesalahan tersebut, suatu perusahaan perlu

melaksanakan pengawasan kerja. Pengawasan merupakan suatu proses untuk

mengamati, meneliti, mengevaluasi dan jika perlu dilakukan tindakan korektif

agar pelaksanaannya sesuai dengan yang direncanakan ( Sukamto, 1993 : 49 )

Pengawasan ini bertujuan untuk memperbaiki kesalahan–kesalahan

yang terjadi agar tidak berlarut–larut yang dapat mengakibatkan kerugian bagi

perusahaan. Pengawasan yang dijalankan dengan baik dan kontinyu akan
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mampu meningkatkan disiplin kerja karyawan dan menciptakan suatu

semangat kerjasama kelompok yang dapat merangsang setiap karyawan untuk

lebih baik. Hal ini akhirnya akan sanggup meningkatkan produktivitas kerja

karyawan akan selalu bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang

dilaksanakan pengawasan dilakukan oleh seorang pemimipin  atau pengawas

yang langsung mengawasi aktivitas dari karyawan kalau terjadi suatu

kesalahan bisa langsung ditegur dan diberikan bimbingan kepada bawahannya

untuk diperbaiki kesalahan tersebut.

Mengingat sedemikian pentingnya faktor–faktor tenaga kerja, maka

pihak perusahaan perlu menyeleksi para pelamar pekerjaan untuk ditempatkan

dalam suatu jabatan pekerjaan sesuai dengan keahlian atau ketrampilan yang

memiliki oleh tenaga kerja dengan pekerjaan yang harus dikerjakan. Untuk

menjaga produktivitas kerja karyawan dalam rangka mencapai tujuan

organisasi.

Dalam rekruitmen tenaga kerja kita harus benar–benar menyeleksi

tenaga kerja berkualitas dan pengawasan kerja agar menjamin tercapainya

tujuan perusahaan secara efektif dan efisiensi. Sehingga masalah kualitas

sumber daya manusia dan pengawasan kerja sangat penting untuk

diperhatikan, karena dari kedua faktor tersebut akan sangat menentukan

produktivitas dari tenaga kerja itu sendiri. Dengan adanya sumber daya

manusia yang berkualitas dan pengawasan kerja akan meningkatkan

produktivitas kerja karyawan, dengan demikian sumber daya manusia yang
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berkualitas dan pengawasan kerja sangat berhubungan erat dengan

produktivitas suatu perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “ PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA

MANUSIA DAN PENGAWASAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS

KERJA KARYAWAN PADA PERUSAHAAN KECAP UDANG DI

PURWODADI ”.

B. Pembatasan Masalah

Masalah dibatasi pada pengaruh kualitas sumber daya manusia dan

pengawasan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada perusahaan

kecap Udang di Purwodadi. Pembatasan masalah ini karena, mengingat

perusahaan kecap Udang sudah layak untuk disurvei sebagai obyek penelitian,

dan peneliti bertempat tinggal di Purwodadi sehingga obyek penelitian dapat

secara mudah diperoleh.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka masalah utama

yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah:

1. Adakah pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap produktivitas

kerja karyawan pada perusahaan kecap Udang di Purwodadi?

2. Adakah pengaruh pengawasan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan

pada perusahaan kecap Udang di Purwodadi?
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3. Adakah pengaruh kualitas sumber daya manusia dan pengawasan kerja

terhadap produktivitas kerja karyawan pada perusahaan kecap Udang di

Purwodadi?

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap

produktivitas kerja karyawan pada perusahaan Kecap Udang Purwodadi

2. Untuk mengetahui pengaruh antara pengawasan kerja terhadap

produktivitas kerja karyawan pada perusahaan Kecap Udang Purwodadi

3. Untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia dan pengawasan

terhadap produktivitas kerja karyawan pada perusahaan Kecap Udang

Purwodadi

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

Sebagai masukan dalam rangka penerimaan tenaga kerja yang berkualitas

memotivasi karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja.

2. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan penulis tentang perusahaan dan

memperluas wawasan terutama yang berhubungan dengan pengaruh
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kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap produktivitas

kerja karyawan.

3. Bagi pihak lain

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk menambah pengetahuan dan

sekaligus sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang serupa, serta

juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pihak yang ingin

mendirikan suatu bisnis atau usaha, khususnya dalam mengambil langkah-

langkah pemasaran yang tepat dan ekonomis.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam lima

bagian, yang secara garis besarnya sebagai berikut:

BAB I   PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah,

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan teori-teori yang melandasi penelitian meliputi:

pengaruh kualitas sumber daya manusia, pengawasan kerja,

produktivitas kerja karyawan, hubungan kualitas sumber daya

manusia dan pengawasan kerja terhadap produktivitas kerja

karyawan.
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BAB III  METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, tempat

dan waktu penelitian, populasi, variable penelitian, sumber data

dan teknik pengumpulan data.

BAB IV  PENYAJIAN DAN ANLISIS DATA

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengolahan dan penganalisaan

data sesuai dengan metode yang digunakan.

BAB V  PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai simpulan yang diperoleh dari

hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN




