
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Era globalisasi telah muncul sebagai fenomena baru yang telah dilahirkan 

oleh kemajuan jaman. Dalam bidang perekonomian hal ini membawa dampak 

yang cukup besar bagi industri-industri di Indonesia baik industri perdagangan, 

manufaktur maupun jasa. 

Dapat dipastikan bahwa gejolak persaingan dalam dunia usaha akan 

semakin meningkat, dimana pesaing baru akan selalu bermunculan dan sulit 

dibendung. Kondisi tersebut menuntut perusahaan untuk mengelola sumber daya 

yang dimilikinya secara efektif dan efisien agar dapat memberikan hasil yang 

maksimal serta mampu mempertahankan eksistensinya di tengah-tengah 

persaingan bisnis. Perusahaan juga dituntut untuk senantiasa melakukan berbagai 

inovasi guna mengantisipasi persaingan tersebut.  

Perusahaan saat ini dituntut untuk mempunyai keunggulan kompetitif baik 

dalam hal kualitas produk , jasa, biaya, maupun sumber daya yang profesional. 

Untuk mewujudkan hal tersebut sumber daya manusia memegang peranan yang 

sangat penting dan perlu mendapat perhatian dan pengkajian yang lebih dalam, 

karena bagaimanapun juga manusialah yang akhirnya menentukan dan 

memprediksi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijaksanaan, strategi, maupun 

langkah-langkah kegiatan operasional yang siap dilaksanakan. 

Tenaga kerja merupakan sumber daya yang penting bagi perusahaan, 

karena memiliki bakat, tenaga dan kreativitas yang sangat dibutuhkan oleh 

perusahaan untuk mencapai tujuannya. Sebaliknya tenaga kerja juga mempunyai 

berbagai macam kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Keinginan untuk memenuhi 

kebutuhan inilah yang dipandang sebagai pendorong seseorang untuk melakukan 

sesuatu. 

Bagi sebagian karyawan, harapan untuk mendapatkan uang adalah satu-

satunya alasan untuk bekerja, namun yang lain berpendapat bahwa uang hanyalah 



salah satu dari banyak kebutuhan yang terpenuhi melalui kerja. Seseorang yang 

bekerja akan merasa lebih dihargai oleh masyarakat disekitarnya, dibandingkan 

yang tidak bekerja. 

Perlu disadari bahwa tenaga kerja harus dipandang sebagai “long term 

fixed assets” dalam perusahaan, yang memiliki kegunaan ekonomis untuk kurun 

waktu 25-35 tahun. Seperti diungkap oleh Sinungan (2000:51), tidak ada assets 

lain dalam perusahaan yang memiliki kegunaan ekonomis selama itu. Oleh karena 

itu asset tenaga kerja perlu dirawat dan dipelihara dengan baik. 

Perusahaan tidak dapat memperlakukan tenaga kerja seperti assets lainnya, 

karena manusia memiliki akal, pikiran, dan perasaan sehingga mereka tidak dapat 

diperlakukan dengan semena-mena. Mereka akan mudah bereaksi apabila 

diperlakukan tidak adil, selain  itu manusia mempunyai kebutuhan fisik dan 

psikologis yang perlu dipenuhi. Untuk meningkatkan kebutuhan fisiknya ada 3 hal 

yang perlu diperhatikan yakni menyangkut kesegaran jasmani, konsumsi gizi dan 

tingkat kesehatan. Kemudian untuk meningkatkan kebutuhan psikologisnya perlu 

dikembangkan tingkat pendidikan dan pelatihan, profesionalisme dalam 

keterampilan, kemampuan kepemimpinan, kemampuan bekerja secara kelompok 

dan motivasi untuk selalu meningkatkan kemampuan diri. 

Pihak perusahaan perlu menyadari bahwa sumber daya manusia 

memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan perusahaan, aktivitas 

perusahaan tidak akan berjalan tanpa keikutsertaan mereka. Manusia sebagai 

makhluk hidup yang dikarunia akal dan pikiran memiliki kemampuan untuk 

menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan organisasi.  

Tenaga kerja yang berkualitas merupakan salah satu kebutuhan yang harus 

dipenuhi oleh setiap perusahaan dalam menghadapi berbagai tantangan. Keadaan 

ini menjadikan sumber daya manusia sebagai asset yang harus ditingkatkan 

efisiensi dan produktivitasnya. Untuk mencapai hal tersebut maka perusahaan  

harus mampu menciptakan kondisi yang dapat mendorong dan memungkinkan 

karyawan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta 

keterampilan yang dimiliki secara optimal.  



Pihak perusahaan perlu mengukur besarnya kontribusi tenaga kerja 

terhadap hasil operasional perusahaannya. Pengukuran tersebut dapat dikaitkan 

dengan produktivitas tenaga kerja. Dengan mengetahui produktivitas tenaga kerja 

maka pihak perusahaan dapat mengetahui pemakaian tenaga kerja yang 

diperlukan dalam  kegiatan operasi perusahaan 

Produktivitas tenaga kerja tidak dapat terlepas dari peranan perusahaan 

dalam memberikan kepuasan kerja yang diharapkan karyawannya. Salah satu cara 

yang dapat diberikan perusahaan adalah dengan memberikan kompensasi. 

Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau 

tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan 

kepada perusahaan. Malayu S.P. Hasibuan (2002:118) 

 Salah satu faktor yang dapat mendorong produktivitas kerja adalah dengan 

sistem insentif. Insentif adalah balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu 

yang prestasinya di atas prestasi standar. 

 Bagi karyawan upah insentif dalam bentuk nyata adalah penting, sebab 

dengan bentuk kompensasi ini mereka dapat memenuhi kebutuhannya secara 

langsung. Karyawan juga berharap agar upah insentif yang diterimanya sesuai 

dengan penilaiannya terhadap pengorbanan yang telah diberikan kepada 

perusahaan dan berharap upah insentif yang diterimanya sebanding dengan yang 

diberikan perusahaan kepada karyawan.  

 Apabila harapan karyawan mengenai upah insentif dapat diwujudkan oleh 

perusahaan, maka karyawan akan merasa diperlukan secara adil oleh perusahaan. 

Sebaliknya, perusahaan juga berharap bahwa kepuasan yang dirasakan oleh 

karyawan akan mampu memotivasi karyawan tersebut untuk meningkatkan 

kinerja dan laba perusahaanpun akan meningkat. Sehingga tujuan perusahaan 

untuk mendorong produktivitas kerja dapat tercapai, namun  kebutuhan juga akan 

terpenuhi. 

Untuk mengetahui dan memahami masalah tersebut di atas, penulis 

mengadakan penelitian pada PT. PINDAD (PERSERO) yang merupakan jenis 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai kegiatan memproduksi 

peralatan militer dan non militer (Produk Komersil), oleh karena kekhususannya 



dalam memproduksi peralatan militer, maka PT. PINDAD (PERSERO) termasuk 

ke dalam BUMN Industri Strategis (BUMNIS) yang berada di bawah naungan 

Badan Usaha Pengelola Industri Strategis (BPIS). 

Berdasarkan data dan informasi yang di dapat oleh penulis selama 7 tahun, 
dari tahun 2001 – 2007, bahwa laba PT. Pindad (Persero) mengalami 
penurunan dan kenaikkan setiap tahunnya hal ini disebabkan oleh beberapa 
faktor. Berikut ini adalah data laba PT. Pindad (Persero) dari tahun 2001-
2007. 

 

Tabel 1.1 

Laba Perusahaan 

(dalam jutaan Rupiah) 

TAHUN LABA PERUSAHAAN 

2001 4.099 

2002 5.052 

2003 20.308 

2004 30.407 

2005 17.234 

2006 14.221 

2007 17.127 

  Sumber : PT.PINDAD (Persero) 

 

 Dari tabel di atas terlihat laba perusahaan berfluktuasi secara signifikan 

dari tahun ke tahun. Pada penelitian ini penulis menetapkan salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi kenaikan dan penurunan laba yaitu dari segi sumber daya 

manusianya dalam hal pemberian insentif kepada tenaga kerja. 

Dalam penelitian ini penulis mengambil rujukan skripsi yang berjudul 

“Pengaruh insentif dan produktivitas sumber daya manusia terhadap laba 

perusahaan ” yang merupakan studi kasus pada PT.INTI (Persero), dibuat oleh 

Doni Tarigan, mahasiswa Universitas Padjadjaran pada tahun 2007, kesimpulan 

dari penelitian tersebut adalah insentif berpengaruh secara signifikan terhadap 

laba perusahaan, produktivitas sumber daya manusia berpengaruh secara 



signifikan terhadap laba perusahaan, insentif dan produktivitas sumber daya 

manusia berpengaruh secara signifikan terhadap laba perusahaan. 

 Perbedaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah 

perbedaan dalam perusahaan yang diteliti dan periode penelitian.  

Berdasarkan latar belakang di atas penulis bermaksud mengadakan 

penelitian dengan mengambil judul: “PENGARUH INSENTIF DAN 

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA TERHADAP LABA 

PERUSAHAAN”  

 Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti sejauh mana insentif dan 

produktivitas tenaga kerja mempengaruhi laba perusahaan. 

  

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, maka permasalahan yang 

akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari insentif terhadap laba 

perusahaan. 

2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari produktivitas tenaga kerja 

terhadap laba perusahaan. 

3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari insentif dan produktivitas 

tenaga kerja terhadap laba perusahaan. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh, mengumpulkan dan 

mengelola data untuk dapat mempelajari dan menganalisis pengaruh insentif dan 

tingkat produktivitas tenaga kerja terhadap laba perusahaan, dalam rangka 

penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat dalam mencapai gelar 

sarjana pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama. 

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari insentif 

terhadap laba perusahaan. 



2. Untuk mengetahui apakah terdapat  pengaruh yang signifikan dari 

produktivitas tenaga kerja terhadap laba perusahaan. 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat  pengaruh yang signifikan dari insentif 

dan produktivitas tenaga kerja terhadap laba perusahaan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam 

rangka penerapan teori di bidang akuntansi khususnya tentang pengaruh 

insentif dan produktivitas tenaga kerja terhadap laba perusahaan. 

2. Bagi perusahaan, dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk 

menetapkan pemberian kompensasi insentif dan produktivitas tenaga kerja 

yang tepat dalam rangka meningkatkan laba perusahaan. 

3. Bagi peneliti lain, dapat dijadikan sebagai pembuktian mengenai ada 

tidaknya pengaruh insentif dan produktivitas tenaga kerja terhadap laba 

perusahaan, serta sebagai referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

di masa yang akan datang.  

 

1.5  Kerangka Pemikiran 

 Dengan semakin ketatnya persaingan dalam dunia bisnis, maka setiap 

perusahaan dituntut untuk memiliki keunggulan kompetitif. Tujuan perusahaan 

akan dapat dicapai dengan adanya dukungan dari pemberian insentif dan 

produktivitas tenaga kerja yang berkualitas. Rencana pemberian insentif adalah 

salah satu usaha yang dapat dilakukan perusahaan untuk memotivasi para 

karyawan agar memberikan kontribusinya secara maksimal dan produktivitas 

tenaga kerja merupakan faktor yang memiliki peranan penting dalam menentukan 

keberhasilan suatu perusahaan. Faktor lain seperti ;  uang, mesin, peralatan akan 

menjadi sia-sia apabila manusianya sendiri tidak memiliki motivasi, pengetahuan 

dan keterampilan yang cukup untuk mengelolanya. 



 Pada dasarnya perusahaan dan tenaga kerja memiliki hubungan timbal 

balik. Perusahaan mengharapkan agar tenaga kerja dapat bekerja dengan giat, 

disiplin, serta menghasilkan prestasi kerja yang baik agar dapat memberikan laba 

yang optimal, sedangkan tenaga kerja memiliki harapan untuk memperoleh 

imbalan yang sesuai atas apa yang telah mereka kontribusikan terhadap 

perusahaan. 

 Perusahaan harus dapat menciptakan kondisi yang dapat mendorong dan 

memungkinkan karyawan bekerja secara optimal. Salah satu cara yang dapat 

ditempuh oleh perusahaan adalah dengan memberikan kompensasi yang 

memuaskan bagi para karyawannya. Jika program kompensasi dirasakan adil dan 

layak, maka perusahaan akan lebih mudah untuk menarik karyawan yang 

potensial, mempertahankannya dan memotivasi karyawan agar lebih 

meningkatkan kinerjanya. 

 Kompensasi merupakan komponen biaya yang paling besar dan penting. 

Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan mata 

uang, yang telah terjadi atau yang memungkinkan akan terjadi untuk tujuan 

tertentu. Mulyadi (2000:2) 

 

Menurut Mulyadi,  dalam “Akuntansi Biaya” (2000:8) 

“Menyatakan dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber 

ekonomi, yang diukur dalam satuan mata uang, yang telah terjadi 

atau yang memungkinkan akan terjadi untuk tujuan tertentu.” 

 

Selanjutnya Mulyadi (2000:343) mendefinisikan : 

“Biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk 

penggunaan tenaga manusia tersebut.” 

Dari pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa biaya tenaga 

kerja merupakan biaya yang timbul sebagai akibat dari adanya penggunaan tenaga 

kerja dalam operasi perusahaan. 

 

 



Definisi kompensasi menurut Malayu S.P.Hasibuan (2002:118) : 

“Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang 

langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai 

imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan.” 

 

Definisi kompensasi T. Hani Handoko (2001:155) adalah : 

 “Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan 

sebagai balas jasa atas kerja mereka.” 

 

 Insentif merupakan salah satu bentuk kompensasi yang diberikan 

perusahaan kepada tenaga kerjanya. Insentif yang diberikan dapat berbentuk 

financial maupun non financial. Sistem insentif pada umumnya digunakan untuk 

menggambarkan rencana-rencana pembayaran upah yang dikaitkan secara 

langsung atau tidak langsung dengan berbagai standar produktivitas karyawan 

atau profitabilitas organisasi. T.Hani Handoko (2001:176) 

  Berdasarkan pengertian di atas, sejalan dengan adanya pemberian insentif  

pada karyawan maka motivasi akan meningkat. Selain itu, insentif juga berguna 

untuk mempertahankan karyawan yang berprestasi untuk tetap berada dalam 

perusahaan  

Menurut Malayu S.P.Hasibuan (2002:143) : 

“Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan 
kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja 
efektif, dan terintegrasi segala daya upayanya untuk mencapai 
kepuasan.” 
 

Menurut Sinungan (2000:12), produktivitas mengutarakan cara pemanfaatan 

terbaik terhadap sumber-sumber dalam memproduksi barang-barang. 

 

Sedangkan produktivitas didefinisikan oleh Horngren, dkk (2000:485) sebagai 

berikut : 

“Productivity measures the relationship between actual input use (both 

quantities and costs) and actual output produced.” 

  



Definisi laba menurut Kieso dan Weygandt (2001) dalam Intermediate 

Accounting mendefinisikan laba sebagai berikut : 

“Income is the maximum value that an entity can consume during a 

periode of that time and still be as well at the end of that time as at the 

beginning.” 

 

  Perusahaan dipandang sebagai suatu sistem yang memproses masukan 

(input) dan kemudian menghasilkan keluaran (output). Baik perusahaan yang 

bermotif laba maupun yang tidak bermotif laba, pihak manajemen selalu berusaha 

agar nilai output yang dihasilkan lebih tinggi dari nilai input yang dikorbankan 

untuk menghasilkan laba bagi perusahaan yang bermotif laba, dan sisa hasil usaha 

bagi organisasi yang tidak bermotif laba. Dengan laba atau sisa hasil usaha 

tersebut, perusahaan akan memiliki kemampuan untuk berkembang dan tetap 

mampu untuk mempertahankan eksistensinya di masa yang akan datang. 

  Peningkatan keuntungan perusahaan dapat dicapai apabila terdapat 

produktivitas dari karyawannya. Apabila tujuan akhir adalah peningkatan 

produktivitas dalam mencapai keuntungan, maka tindakan pertama kali yang 

harus dilakukan perusahaan adalah mengusahakan adanya peningkatan 

produktivitas pada unit yang paling kecil yaitu tenaga kerja yang dimiliki 

perusahaan. 

  Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mencoba untuk 

menetapkan hipotesis yang akan diteliti dan diuji kebenarannya sebagai berikut :  

“Insentif dan produktivitas tenaga kerja mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap laba perusahaan.” 

  Untuk lebih jelasnya, kerangka pemikiran di atas dituangkan dalam bagan 

kerangka seperti di bawah ini : 

 

 

 

 

 



Gambar 1.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6  Metodologi Penelitian 

 Metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif-verifikatif melalui pendekatan studi kasus. Metode 

deskriptif adalah sutau metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu 

objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada 

masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran/lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-

sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian verifikatif adalah 

penelitian berdasarkan tujuan untuk menguji kebenaran suatu hipotesis. 

  Pendekatan studi kasus (case study) adalah penelitian tentang status subjek 

penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan 

personalitas. Tujuan dari pendekatan studi kasus ini adalah untuk memberikan 

Tuntutan 
Persaingan 

Bisnis 

Perusahaan 

Kompensasi 

Insentif Produktivitas 
Tenaga Kerja 
Meningkat 

Motivasi dan 
prestasi 

meningkat 

Laba atau keuntungan 
meningkat 



gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-

karakter yang khas dari kasus ataupun dari individunya, kemudian dari sifat-sifat 

khas tersebut akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum 

 Dalam penelitian ini akan diamati secara seksama aspek-aspek tertentu 

yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti, sehingga diperoleh data yang 

menunjang laporan penelitian. Data yang diperoleh akan diolah, dianalisis, dan 

diproses lebih lanjut dengan alat bantu berupa dasar teori yang telah dipelajari 

sebelumnya. 

      Untuk menunjang metode penelitian yang digunakan, maka penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Studi kepustakaan 

 Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-

buku dan bahan-bahan tertulis yang ada hubungannya dengan masalah-

masalah yang diteliti termasuk data tertulis dari instansi yang ada 

hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

2.   Studi lapangan 

 Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan di lokasi penelitian meliputi: 

  a.  Observasi 

Yaitu pengumpulan data yang berhubungan dengan pemberian insentif, 

produktivitas tenaga kerja, dan laba perusahaan pada PT.PINDAD 

(PERSERO) 

 b. Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan Tanya 

jawab dengan pihak manajemen pada PT. PINDAD (PERSERO). 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

  Untuk memperoleh data dan informasi yang berkenaan dan berhubungan 

dengan masalah yang akan dibahas, penulis akan mengadakan penelitian pada 

PT.PINDAD yang berlokasi di jalan Gatot Subroto no. 517 Bandung, sedangkan 

waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 1 April 2008 sampai dengan 30 April 

2008. 


