
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu faktor penting dan menentukan keberhasilan dalam setiap kegiatan

suatu perusahaan adaJah sumber daya manusia. Kelangsungan hidup suatu perusahaan

sangat tergantung pada prestasi karyawannya dalam melaksanakan pekerjaan.

Pencapaian tujuan perusahaan menjadi kurang efektif apabila karyawannya banyak

yang tidak berprestasi dan ini akan menimbulkan pemborosan bagi perusahaan.

Tantangan yang dihadapi pada pembangunan Jangka Panjang Tahap II (PJP

II) adalah dalam menyongsong era globalisasi. Era globalisasi yang ditandai dengan

hilangnya batas perdagangan antara suatu negara dengan negara lain yang disebut

juga sebagai perdagangan bebas terjadi di berbagai belahan dunia. Pada era

globalisasi ini tingkat persaingan antar perusahaan semakin ketal. Indonesia sebagai

anggota ASEAN, cepat atau lambat akan merasakan sistem perdagangan bebas

dengan kehadiran AFTA (Asian Free Trade Area) yang direncanakan efektif tahun

2003.

Bagi Indonesia, keadaan yang demikian dapat menjadi peluang sekaligus

tantangan apabila dapat diantisipasi dengan baik dan tepat. Antisipasi bagi perusahaan

yang bergerak di industri tekstil harus segera dilakukan dengan cara pembenahan ke

dalall1 tubuh perusahaan. Salah satunya adalah peningkatan kemampuan sUll1ber daya

ll1anusia untuk menciptakan nilai tambah yang memungkinkan terjadinya keunggulan

kOll1petitif . Dengan pell1benahan aspek sumber daya manusia diharapkan
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perusahaan akan lebih profesional, efisien dan memiliki tingkat produktivitas yang

tinggi.

Dalam konsep manaJemen, manusla diharapkan mau meneurahkan tenaga

sepenuhnya atau seoptimum mungkin untuk meningkatkan produktivitas.

Produktivitas tenaga kerja merupakan tolok ukur utama bagi kemajuan ekonomi yang

dieapai. Peningkatan produktivitas seeara keseluruhan akan menunjukkan potensi

produksi barang dan jasa dalam jumlah yang lebih besar untuk setiap pekerja.

Besarnya tingkat produktivitas kerja para karyawan sangat tergantung dari

potensi produktivitas kerja yang dimiJiki dimana potensi ini dipengaruhi oleh

beberapa faktor antara lain pendapatan per bulan, jumlah tanggungan keluarga,

tingkat pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan iklim kerja perusahaan. Berkaitan

dengan masalah tersebut diatas, produktivitas kerja juga merupakan salah satu faktor

internal yang penting dan perlu ditingkatkan sehingga pada akhirnya diharapkan akan

berpengaruh terhadap peningkatan efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi yang

ada seeara keseluruhan.

Untuk dapat bersaing di pasar bebas, baik domestik maupun internasional, PT.

Bhineka Karya Manunggal harus dapat memenuhi permintaan konsumen, yang

sangat dipengaruhi oleh tingkat produktivitas karyawannya. Bagi PT. Bhineka

Karya Manunggal, anal isis lentang faktor-faktor yang mempengaruhi

produktivitas karyawan belum pernah dilakukan, sehingga menyulitkan pihak

manaJemen unluk melakukan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan

produktivilas karyawan. Disamping ilu pula data produksi bagian pemintalan dari

bulan Januari sampai dengan Desember 1997, menunjukkan trend yang naik turun.
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mengetahui faletor apa yang mempengaruhi produletivitas karyawan bagian

pemintalan.

Tabel 1.
Basil Prodllksi Bagian Pemintalan Tahun 1997 ( Dalam Bale)

No Bulan Produksi No Bulan Produksi
1 Januari 2.009,77 7 Juli 2.212,00
2 Pebrllari 1.565,65 8 Agustus 2.081,32
~ Maret 2.172,13 9 September 2.064,49J

4 April 2.016,26 10 Oktober 2.128,16
5 Mei 2.217,32 11 November 2.124,10
6 Juni 1.954,21 12 Desember 2.114,50

SUJI1bcr: PT. Bluncka Karya Manunggal (1998)

B. Pcrumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penelitian ini dimaksudkan

llntllk menjawab permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

I. Bagaimana tingkat produktivitas karyawan bagian pemintalan di PT. Bhineka

Karya Manunggal?

2. Faktor - faktor apas saja yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan

bagian pemintalan di PT. Bhineka Karya Manunggal?

3. Usaha apa yang periu dilakukan agar karyawan dapat berprestasi atau memiliki

produktivitas kerja yang tinggi ?

C. Tujllan Pcnclitian

Berdasarkan permasalahan yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk :

I. Untllk mengetahlli tingkat produktivitas karyawan bagian pemintalan pada saat

1111
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