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PENDAHULUAN 

lmbalan sangat pcnti ng bagi organisasi a tau perusahaan, imbalnn 

mcncenninkan upaya organisasi atau pemsabaan untuk mempertahankan sumber 

dayn manusia sebagai komponen utama, dan merupakan komponcn biaya yang 

paling pcntins. Disamping pertimbangan tersebut, pemberian imbalan juga 

merupakan salah satu a�pek yang berarti bagi karyawan. karena bagi karyawan 

besrunya imbalan menccrminl.:an u.b.'\JJ'all nilai atau karya mereka diantara para 

karyawan itu sendiri. Bilo imbalan diberikan secara benar, karyawan akan 

tcm1otivasi dan lcbih tc;pusat untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi atau 

pemsahaan. 

Tanpa pemberian imbalan sescorang karyawan tidak dapal memenuhi 

tugasnya scsuai standar atau prosedur hingga bahkan melanlpaui standar karena 

apa yang menjadi motivasinya dalam bekerja tidak terpenuhi. Sekalipun seseorang 

karyawan memiliki kemampuan operasional yang baik bila tidak memiliki 

motivasi dalam bekerja, maka basil akhi r dari pekerjaannyn tidak akan 

memuaskan. 

lmbalan yang layak dan wajar akan mendorong peningkatan produktivitas 

kerja dalam mclaksanakan tugas dan kewajiban. Dengan adunya produktivitas 

kcrja karyawan yang tinggi secara otomatis mempengaruhi tingkat pencapaian 

tujuan perusahaan tersebut. Perusahlllln yang mempunyai karyawan dengan UNIVERSITAS MEDAN AREA
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kualitas kerja dan bcrdaya guna tingggi akan mendorong al.:tivitas operasional 

perusahaan sebingga dapat mencapai tujuan dan sasaran )ang telah ditetapkan 

perosahaan. 

Menurut Sulistiyani dan Rosidah (2003:206), lmbalan merupakan seluruh 

paket keuntungan yang disediakan organisasi kepada para anggota dan 

mekanisme-mekanisme serta prosedur-prosedur dimana keuntungan- keuntungan 

ini dapat didistribusikan. 

Jaminan kerja pada dasam).l merupakan program negara yang bcnujuan 

mcmberi kep:IStian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh 

karyawan/pekerja. Melalui program ini, sctiap karyawan/pckcrja diharapkan dapat 

memcnuhi kebutuhan dasar hidup y:111g layak apabila tcrjadi hal-bal yang dapat 

mengalcibatkan hilang atau bcrkuranf!nya pendapatan, lulrena menderita sakit. 

mcngalam! kccelakaan. keb.ilangan pekcrjaan, memasulu usia lanjut. atau pensiun. 

Dengan adanya jaminan kerja bagi para pckerja akan membcrikan 

ketenangan dalam i>ekerja sehingga diharapkan akan meningkatka.'l produktivitas 

kerjanya. Program jruninan kerja merupakan bcntuk perlindungan ekonomi dan 

perlindungan sosial. Karena program ini membcrikan perlindungan dalam bentuk 

santunan berupa uang atas berkurangnya penghasilan dan perliodungan dalam 

bentuk pelayanan perawatan atau pengobatan pada saat seorang pekerja tertimpa 

resiko-resiko tcncntu. 

Produkti vitas ketja merupakan suatu kemampuan dari karyawan untuk 

dapat menyelesaikan rugasnya dcngan sebaik-baiknya sesuai standar yang telah 

ditetapkan dan waktu yang telah dibcrikan kepadanya. Jadi jika pekerjaan itu telah 
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