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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1.Latar Belakang Masalah 

        Manajemen Sumberdaya manusia (MSDM) tengah mengahadapi tantangan baru seiring 

dengan perubahan lingkungan eksternal dan lingkungan internal yang semakin dinamis. 

Tantangan tersebut berkaitan dengan dampak globalisasi, tenaga kerja yang semakin beraneka 

ragam, perubahan peraturan, perubahan struktural organisasi, serta perubahan teknologi (Byars 

dan Rue, 1997), tenaga kerja yang semakin beraneka ragam tersebut perlu reposisi cara-cara 

mengelola tenaga kerja di dalam suatu perusahaan/ industri. 

         Pengembangan sumber daya manusia dalam suatu industri patut mendapatkan perhatian 

agar perusahaan dapat berhasil mencapai tujuannya, sehingga keberadaanya sangat menentukan. 

Sementara itu usaha meningkatkan produktivitas para tenaga kerja merupakan usaha yang tak 

kalah pentingnya dalam konteks pengembangan sumber daya manusia yang maju dan bersaing. 

         Sudah banyak dipahami bahwa SDM merupakan sumber /aset dalam mengatasi persaingan, 

demikian juga industri kecil pande besi. Tenaga kerja di sektor pande besi merupakan suatu 

modal dasar dalam pembuatan produk yang dianggap spesifik dan unik, karena tidak semua 

tenaga kerja memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam memproduksi alat-alat dan 

perlengkapan yang terbuat dari besi. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan, 

kecakapan dan ketrampilan spesifik yang dapat memproduksi alat- alat dan perlengkapan yang 

terbuat dari besi tersebut. 

         Untuk mengembangkannya banyak berbagai cara telah ditempuh dan diberdayakan agar 

perannya semakin produktif dan kapabel. Pemanfaatan sumber daya yang ada di lingkungan 
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industri merupakan kunci keberhasilan pencapaian tujuan, sehingga dalam peningkatan 

produktivitasnya selalu diarahkan dan didayagunakan secara terfokus dan terprioritas. 

         Produktivitas pande besi Bareng Desa Hadipolo  dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-

faktor tersebut antara lain adalah: ketrampilan kerja, disiplin kerja, keselamatan kerja dan 

kesehatan kerja, pengalaman kerja, upah/gaji, jaminan sosial, safety dan security, kebutuhan 

sosial, lingkungan/iklim kerja, teknologi, manajemen, peraturan pemerintah dan sebagainya. 

Pemanfaatan SDM yang ada dalam organisasi/perusahaan merupakan kunci keberhasilan 

pencapaian tujuan, sehingga dalam peningkatan produktivitasnya selalu diarahkan dan 

didayagunakan secara optimal. Produktivitas tenaga kerja, persoalannya tidak lepas  

kemampuan/ ketrampilan kerja (Ability), motivasi kerja dan kesempatan kerja atau peluang kerja 

(Opportunity).  

   Keberhasilan industri pande besi Bareng Hadipolo dapat tercapai apabila aset sumber daya 

manusia mendapat perhatian yang  serius. Hasil produksi pande besi  Bareng Hadipolo meliputi : 

Pisau, gunting, arit/sabit, parang, palu, pahat, linggis, pacul. Hasil produksi pande besi Bareng 

Hadipolo perlu ditingkatkan kualitasnya sehingga mampu bersaing di pasar global.. Peran/fungsi 

tenaga kerja pande besi Bareng Hadipolo antara lain: kemampuan/ketrampilan, motivasi, 

keselamatan kerja, desain kemasan, pengalaman kerja. Peran/fungsi tenaga kerja tersebut belum 

optimal, sehingga tenaga kerja perlu diberdayakan sehingga mereka memiliki kemampuan 

memproduksi secara optimal. 

 

I.2. Rumusan Masalah. 

              Bila melihat betapa besar pesar tenaga kerja pande besi Bareng Hadipolo, maka tidak 

mustahil bila orientasi aktivitas adalah mengetahui dan bahkan mendorong, memelihara  serta 
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meningkatkan semua aspek yang berkaitan dengan keberhasilan tenaga kerja tersebut. 

Masalahnya adalah tidak semua tenaga kerja pande besi Bareng memiliki kemampuan fisik, 

motivasi dan peluang innovasi yang sama, bahkan kemampuan fisik, motivasi kerja dan 

kesempatan inovasi rendah, sehingga produktivitas sangat rendah. Oleh karena itu dalam 

penelitian ini, yang menjadi masalah adalah: 

1. Apakah kemampuan fisik merupakan faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan 

produktivitas tenaga kerja pande besi  Bareng Hadipolo 

2. Apakah motivasi kerja merupakan faktor yang mempengaruhi peningkatan produktivitas 

tenaga kerja pande besi Bareng Hadipolo 

3. Apakah innovation opportunity merupakan faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan 

produktivitas tenaga kerja pande besi Bareng Hadipolo 

4. Apakah kemampuan fisik, motivasi kerja dan innovation opportunity merupakan faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan produktivitas tenaga kerja pande besi 

Bareng Hadipolo 

 

I.3.Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor kemampuan fisik, motivasi kerja dan peluang inovasi 

yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja pande besi Bareng Hadipolo 

2. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan mempengaruhi produktivitas tenaga kerja 

pande besi Bareng Hadipolo 

 

I.4. Urgensi Penelitian 

Sebagai bahan pertimbangan bagi pengusaha atau pengambilan keputusan terutama 
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kaitannya dengan usaha peningkatan produktivitas, sehingga perlu diperhatikan faktor-faktor 

atau atribut yang melekat /dimiliki oleh SDM tersebut seperti phisical abilities, motivation 

dan innovation opportunity  

 


