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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Dewasa ini perkembangan ekonomi di Indonesia banyak mengalami 

penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya krisis ekonomi yang 

berkepanjangan.Namun demikian banyak juga perusahaan-perusahaan baru 

didirikan., Pendirian perusahaan tersebut dilakukan agar pertumbuhan 

nasional dapat tercapai dengan cepat. Karena faktor utama  dalam 

menentukan berhasil atau tidaknya pengelolaan perusahaan banyak 

ditentukan oleh individu yang ada dalam perusahaan. 

Tenaga kerja adalah individu yang menawarkan ketrampilan dan 

kemampuan untuk memperoleh barang dan jasa agar perusahaan dapat 

memperoleh keuntungan.Perusahaan mengharap agar tenaga kerja tersebut 

dapat menjadi tenaga kerja yang handal dan menunjang kinerja perusahaan. 

Sehingga bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Tujuan utama manusia bekerja adalah untuk mempertahankan hidup. 

Dengan bekerja manusia akan mendapatkan upah.. Selanjutnya upah dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sehingga upah 

merupakan faktor penting yang mendorong manusia untuk bekerja. Yang 

dimaksud dengan upah adalah penggantian atas jasa yang telah diberikan 

karyawan terhadap perusahaan. Oleh karena itu, upah merupakan hak 

daripada karyawan yang telah bekerja dan merupakan kewajiban dari  



perusahaan yang telah mempekerjakannya, karena tanpa upah yang 

memadai maka karyawan tersebut akan meninggalkan perusahaan dan 

pindah ke perusahaan lainnya. 

Salah satu alat motivasi untuk merangsang karyawan bekerja lebih 

baik serta meningkatkan produktivitas perusahaan biasa disebut insentif. 

Banyak insentif yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja. Namun 

pada umumnya insentif dapat dikelompokkan kedalam 2 kelompok yaitu : 

1. Insentif berupa uang/upah insentif 

Misalnya upah borongan, upah lembur 

2. Insentif bukan uang 

Misalnya keadaan atau kondisi lingkungan yang baik (lingkungan kerja) 

adanya jaminan sosial dan lain sebagainya. 

Dengan insentif khususnya, insentif berupa uang ( upah insentif ) akan 

menjadikan karyawan lebih semangat.dalam bekerja dan berprestasi 

sehingga akan menghasilkan produktivitas yang tinggi bagi perusahaan. 

Upah insentif adalah salah satu bentuk penghargaan yang diberikan 

kepada tenaga kerja. Sedangkan pengupahan insentif dimaksudkan untuk 

memberikan upah dan gaji yang berbeda karena prestasi yang berbeda. 

Upah insentif diberikan, sedemikian rupa sehingga karyawan mendapatkan 

imbalan yang sesuai dan adil. 

Suatu insentif dikatakan berhasil apabila tujuan perusahaan dan tujuan 

tenaga kerja dapat  tercapai  secara bersama-sama. Bagi perusahaan  insentif 

dapat memberikan prestasi kerja karyawan dalam bentuk output yang 



dihasilkan. Bagi karyawan dengan adanya insentif ini, ia dapat memperoleh 

upah yang besar dari gaji pokoknya sehingga kehidupan pribadinya menjadi 

lebih baik. 

Selain itu juga jaminan sosial yang diberikan pada suatu perusahaan 

akan berdampak memberikan perasaan aman pada karyaawan dalam  

menjalankan tugasnya, hal tersebut juga mendorong semangat dan 

kegairahan kerja karyawan. Bentuk dari jaminan sosial yang diberikan pada 

karyawan adalah karyawan diasuransikan oleh perusahaan. Jadi seorang 

karyawan tidak akan merasa kuatir dengan masa depannya bila dirinya 

tertimpa musibah sewaktu bekerja, karena mereka sudah memiliki jaminan 

dari perusahaan asuransi yang menaggungnya. Sehingga karyawan akan 

terpusat pada pekerjaan yang dihadapi dan  merasa nyaman dengan 

menjalankan tugasnya. Realisasi dari bentuk jaminan sosial dan 

kesejahteraan yang dapat diberikan oleh perusahaan antara lain: tunjangan 

hari raya (THR), tunjangan hari tua, tunjangan pendidikan, koperasi simpan 

pinjam dan lain-lain. 

Produktivitas yang dimiliki perusahaan akan dipengaruhi oleh hasil 

kerja yang dihasilkan dan biasanya akan mempengaruhi kemajuan 

perusahaan. Dari hal tersebut diatas  dapat pula disimpulkan bahwa upah 

insentif dan jaminan sosial akan mempengaruhi produktivitas kerja 

karyawan, maka perusahaan harus terbuka dalam memberikan upah 

sehingga karyawan dapat termotivasi. 



Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun 

skripsi dengan judul : ”PENGARUH UPAH INSENTIF DAN JAMINAN 

SOSIAL TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN 

PADA PT DAN LIRIS DI SUKOHARJO”. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan masalah tersebut diatas dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah pemberian upah insentif dan jaminan sosial  mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan? 

2. Dalam pemberian upah insentif dan jaminan sosial, antara kedua hal      

tersebut, pengaruhnya lebih dominan mana terhadap tingkat produktivitas 

kerja karyawan ?  

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan mengadakan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh upah insentif  dan jaminan sosial terhadap 

produktivitas kerja  karyawan.   

2. Untuk mengetahui pengaruh yang lebih domoinan terhadap tingkat 

produktivitas kerja karyawan 

 

 

 



D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Perusahaan  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan pertimbangan dan masukan bagi pimpinan perusahaan PT. Dan 

Liris dalam hal menentukan kebijakan khususnya masalah upah insentif 

dan jaminan sosial dalam usaha peningkatan produktivitas kerja 

karyawan dimasa yang akan datang. 

2. Bagi Peneliti 

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan 

penelitian yang selanjutnya. 

E.     SISTEMATIKA SKRIPSI 

BAB I : PENDAHULUAN  

 Dalam bab ini memberi gambaran tentang latar belakang 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

skripsi. 

BAB II    : TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini dikemukakan beberapa teori yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diteliti 

BAB III  :  METODOLOGI PENELITIAN 

 
 
 



 Dalam bab ini menjelaskan tentang kerangka teoritik yang 

berbentuk kerangka pemikiran, hiptesis, data dan sumber data, 

teknik pengumpulan data, teknik analisis data. 

BAB IV  :   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini meliputi gambaran umum perusahaan , data yang 

diperoleh , analisis data, dan pembahasannya. 

BAB V    : PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan, dari data yang telah 

dianalisa dan saran yang dapat digunakan sebagai alat untuk 

mengambil  keputusan 

 


