
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Perusahaan atau organisasi terdiri dari beberapa unsur pendukung salah 

satunya adalah sumber daya manusia dimana sumber daya manusia ini harus 

dikelola dengan baik karena pada dasarnya pengelolaan organisasi merupakan 

proses pengelolaan manusia. Semua organisasi yang terkaitpun harus melibatkan 

manusia didalamnya untuk melaksanakan kegiatan operasional. Bahkan seringkali 

efisiensi pelaksanaan suatu organisasi tergantung pada pengelolaan manusia yang 

sebagai personil dari sebuah organisasi. 

Sumber daya manusia dalam sebuah organisasi atau perusahaan 

merupakan kunci keberhasilan perusahaan. Dengan kualitas sumber daya manusia 

untuk memadai dan keefektifan sumber daya manusia tersebut perusahaan dapat 

menjalankan organisasinya secara optimal dari sumber daya manusia yang 

dimiliki perusahaan harus mengelola sumber daya manusia dengan menerapkan 

prinsip dan fungsi manajemen yang memperhatikan efisiensi, efektifitas dan 

produktifitas, sehingga tujuan-tujuan organisasi atau perusahaan yang diinginkan 

dapat tercapai. 

Disetiap perusahan sudah seharusnya memberikan program kesejahteraan 

pada karyawan sebagai tenaga pelaksana. Dengan kesejahteraan tersebut suatu 

karyawan akan menghasilkan kinerja yang berproduktif dengan begitu suatu 

perusahaan akan lebih maju dan mendapatkan profit yang maksimal. Program 

kesejahteraan karyawan untuk membantu memelihara sikap terhadap kerja dan 

lingkungan kerjanya, sehingga dengan keadaan tersebut diharapkan karyawan 

dapat bekerja dengan baik sebagai mana mestinya juga mampu berprestasi yang 

tinggi dalam bekerja itu merupakan asset perusahaan serta dapat menunjang 

tercapainya tujuan dan untuk mempertahankan karyawan agar tidak berpindah ke 

perusahaan lain. 

Untuk mencapai hal diatas, pimpinan perusahaan harus memberikan 

dorongan dan motivasi pada karyawannya agar melakukan pekerjaan dengan 



berhasil sesuai dengan tanggung jawab yang sudah diberikan, para manajer harus 

menggunakan sistem upah insentif, selain itu juga pimpinan perusahaan harus 

memperhatikan kesejahteraan yang lainnya yaitu pemeliharaan kesehatan, 

pemberian tunjangan, menyediakan fasilitas serta memperhatikan keamanan kerja 

dan kegiatan-kegiatan lainnya yang menyebabkan karyawan menyenangi 

pekerjaan sehingga mendorong semangat motivasi kerja para karyawan untuk 

bekerja dengan lebih baik   

Jika program kesejahteraan tersebut benar dalam pelaksanaannya maka 

para karyawan akan termotivasi dalam bekerja dan pekerjaannya berjalan dengan 

baik dan lancar dan apabila sebaliknya program kesejahteraan tersebut tidak 

diperhatikan dengan baik dan sungguh-sungguh maka produktifitas akan menurun 

karena tidak sepadan dengan tugas dan kewajiban yang mereka lakukan, yang 

mengakibatkan perusahaan tidak akan berkembang dan tujuan perusahaan tidak 

akan tercapai. 

PT. JAMSOSTEK merupakan salah satu perusahaan yang melayani jasa 

jaminan bagi tenaga kerja, banyak perusahaan yang telah bekerja sama dengan 

PT. JAMSOSTEK untuk menjadi anggota. PT. JAMSOSTEK (persero) secara 

nasional bergerak di bidang jasa jaminan sosial bagi para tenaga kerja di 

Indonesia. Adapun program pelayanan yang diberikan meliputi : Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK), dan 

Jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK).  

Jadi program kesejahteraan merupakan alat pendukung terhadap para 

karyawan agar lebih termotivasi dan untuk mencapai tingkat prestasi kerja yang 

tinggi. 

Berdasarkan uraian di atas dan melihat pentingnya pemberian program 

kesejahteraan terhadap karyawan didalam suatu perusahaan, maka penulis tertarik 

untuk memilih judul “TINJAUAN PELAKSANAAN PROGRAM 

KESEJAHTERAAN KERJA KARYAWAN PADA PT. JAMSOSTEK”. 

 

 

 



1.2 Identifikasi masalah 

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas, maka masalah-masalah yang 

diidentifikasikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan program kesejahtraan kerja karyawan pada 

PT. JAMSOSTEK (Persero)? 

2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi PT. JAMSOSTEK (Persero) 

dalam pelaksanaan program kesejahtraan kerja bagi karyawan? 

3. Bagaimana upaya PT. JAMSOSTEK (Persero) dalam menangani 

masalah pelaksanaan program kesejahtraan kerja bagi karyawan? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Kerja praktek ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data 

sebagai bahan analisis dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir yang selanjutnya 

akan digunakan sebagai salah satu syarat dalam menempuh Ujian Tugas Akhir 

Diploma III Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. Adapun 

tujuan dari kerja praktek tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program kesejahtraan kerja 

karyawan yang diterapkan di PT. JAMSOSTEK (Persero). 

2. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang di hadapi PT. 

JAMSOSTEK (Persero) dalam pelaksanaan program kesejahteraan 

kerja karyawan. 

3. Untuk mengetahui upaya PT. JAMSOSTEK (Persero) dalam 

menangani permasalahan pelaksanaan program kesejahteraan kerja 

karyawan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Perusahaan yang di survei 

 Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

prusahaan terutama untuk memberikan gambaran tentang efektifitas 

program kesejahteraan. 



2. Penulis  

 Penelitian ini dapat berguna untuk mengetahui data-data perusahaan 

dan berguna untuk menambah ilmu dan wawasan pengetahuan 

penulis mengenai program kesejahteraan kerja karyawan pada PT. 

JAMSOSTEK (Persero). 

3. Bagi pihak lain 

Secara umum laporan tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi para mahasiswa/mahasiswi sebagai referensi. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, dilakukan penelitian dengan 

metode deskriptif, menurut M. Imamul Muttaqin (2010) menyatakan bahwa: 

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. 

Ada 3 teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu: Peninjauan langsung ke 

perusahaan yang akan diteliti untuk memperoleh data. 

Ada 2 cara dalam memperoleh data yaitu: 

a. Wawancara dilakukan terhadap pengelola dan staf karyawan 

perusahaan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. 

b. Data perusahaan yaitu: Dengan mengumpulkan data dan 

mencatat data tertulis yang diperoleh dari catatan yang terdapat 

diperusahaan. 

2. Metode survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk 

memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari 

keterangan-keterangan secara factual, baik tentang institusi sosial, 

ekonomi, atau politik dari suatu perusahaan. 

3. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu: Untuk 

memperoleh dan mengetahui bahan teori yang merupakan landasan 



pembahasan penelitian ini, maka diambil literature-literature yang 

berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti penulis untuk 

memperoleh data sekunder. Dalam studi kepustakaan ini 

memperolehnya dari berbagai sumber yaitu: buku catatan artikel dan 

laporan. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam pengumpulan data untuk menyusun laporan Tugas Akhir ini, 

penulis melakukan kerja praktek di PT. JAMSOSTEK Kantor Cabang Bandung I 

yang beralamat di jalan P. Hasan Mustofa No 39 Bandung waktu pengamatan dari 

tanggal 25 Juni 2011 sampai dengan 25 Juli 2011. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


