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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  LATAR BELAKANG  

Karyawan dan perusahaan merupakan dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan. Karyawan memegang peran utama dalam menjalankan aktivitas 

perusahaan. Apabila karyawan memiliki produktivitas kerja yang tinggi, maka 

laju aktivitas akan berjalan dengan tepat, yang akhirnya akan menghasilkan 

kinerja dan pencapaian yang baik bagi perusahaan. Disisi lain, bagaimana 

mungkin aktivitas perusahaan berjalan baik, kalau karyawannya tidak produktif, 

artinya karyawan tidak memiliki motivasi yang tinggi, tidak ulet dalam bekerja, 

memiliki budaya yang buruk dan memiliki moril yang rendah dan tidak memiliki 

kemampuan dibidangnya.  

Produktivitas dan tenaga kerja sangat mempengaruhi hasil output yang 

dihasilkan oleh perusahaan. Menurut Sedarmayanti (2010) produktivitas 

memiliki dua dimensi yakni efektivitas dan efisiensi. Dimensi  pertama berkaitan 

dengan pencapaian untuk kerja yang maksimal, dalam arti pencapaian target yang 

berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Dimensi kedua berkaitan dengan 

upaya membandingkan masukan dengan realisasi penggunaannya atau bagaimana 

pekerjaan itu dilaksanakan. Produktivitas kerja merupakan masalah yang sangat 

penting dalam setiap organisasi. Produktivitas kerja dalam organisasi tergantung 

pada keefektifan kerja sama antara individu dan kelompok.  

 Banyak orang berpendapat bahwa semakin besar produksinya, semakin 

besar produktivitasnya. Para pakar pada umumnya sependapat, bahwa 
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produktivitas ialah output per input, atau output di bagi input, atau rasio antara 

output dengan input. Produktivitas tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan 

dengan etos kerja, budaya perusahaan, kemakmuran, motivasi dan sebagainya 

(Sutrisno: 2011).  

 Produktivitas kerja dari seorang karyawan bukan hanya terbatas pada suatu 

input dan output dalam perusahaan, tetapi lebih dari itu produktivitas kerja juga 

merupakan suatu perilaku yang berupa aktivitas dalam melaksanakan tugas 

pokoknya. Produktivitas kerja juga dapat diketahui melalui jumlah produksi pada 

suatu periode tertentu dan pencapaian target produksi yang telah ditetapkan 

sebelumnya.  

PT. Salim Ivomas Pratama Tbk PKS Sungai Dua adalah salah satu 

perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan Kelapa Sawit (PKS)  dan salah 

satu dari hasil olahan tersebut adalah Minyak Kelapa Sawit Crude Palm Oil 

(CPO) dan Inti Kelapa Sawit (Kernel). Kapasitas olah PKS Sungai Dua adalah 45 

Ton TBS per Jam. PT. Salim Ivomas Pratama Tbk PKS Sungai Dua Kabupaten 

Rokan Hilir dalam produktivitas kerja karyawan menunjukkan kecenderungan 

berfluktuasi tiap tahunnya,bahkan secara umum mengidentifikasi produktivitas 

kerja karyawan semakin menurun,walaupun terdapat periode tertentu 

menunjukkan produktivitas yang mengalami kenaikan. Untuk lebih jelasnya kita 

dapat melihat data produktivitas pada tabel berikut ini: 
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Tabel 1.1 Data Produktivitas Karyawan Pada PT. Salim Ivomas Pratama 

Tbk PKS Sungai Dua Kabupaten Rokan Hilir Pada Tahun 2013 s/d 2017 

Tahun Jumlah 

karyawan 

Target 

produksi 

(Ton/tahun) 

Realisasi 

produksi 

(Ton/tahun) 

Hasil 

Produktivitas 

(%) 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

124 

122 

123 

121 

120 

207.344 

221.191 

207.708 

206.188 

181.341 

190.290 

215.953 

223.695 

204.371 

196.782 

91,78 

97,63 

107,70 

99,11 

108,51 

Sumber: dari PT. Salim Ivomas Pratama Tbk PKS Sungai Dua Kabupaten 

Rokan Hilir 2017  

 Dari tabel I.1 dapat disimpulkan bahwa hasil produktivitas pada PT. Salim 

Ivomas Pratama Tbk PKS Sungai Dua  dalam lima tahun terakhir belum 

maksimal. Masih mengalami fluktuasi dalam pencapaian hasil produktivitas kerja 

karyawannya. Pengurangan karyawan setiap tahunnya juga akan berpengaruh 

terhadap produktivitas kerja karyawan pada  PT. Salim Ivomas Pratama Tbk PKS 

Sungai Dua Kabupaten Rokan Hilir.  

Berdasarkan pengamatan, penulis menemukan fenomena bahwa 

produktivitas kerja karyawan masih mengalami fluktuasi, terlihat masih terdapat 

tingkat produksi yang tidak mencapai target, hal ini disebabkan karena kurangnya 

bahan baku dan kurangnya pasokan tandan buah segar yang masuk ke PKS. 

Menurut (Yuniarsih: 2013),  banyak faktor yang dapat mempengaruhi 

produktivitas seorang karyawan, disebutkan produktivitas dipengaruhi oleh 
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berbagai faktor internal dan eksternal dari seorang karyawan antara lain budaya 

organisasi dan motivasi. 

Semakin baik budaya organisasi yang terdapat di dalamnya, maka akan 

membuat kondisi  para karyawan merasa nyaman bekerja didalamnya sehingga 

produktivitas kerja karyawan dapat meningkat. Sebaliknya, semakin buruk budaya 

organisasi yang terdapat didalamnya, maka hal ini akan berpengaruh terhadap 

para kayawan yang terdapat didalamnya, sehingga akan berdampak pada 

produktivitas karyawan yang ada di dalamnya.  

 Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai perangkat sistem nilai-

nilai(values), keyakinan-keyakinan (beliefs), asumsi-asumsi (assumptions) atau 

norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota 

suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah 

organisasinya (Sutrisno:2011). 

 PT Salim Ivomas Pratama Tbk memiliki nilai-nilai diantaranya dengan 

disiplin sebagai falsafah hidup, menjalankan usaha dengan menjunjung tinggi 

integritas, menghargai seluruh pemangku kepentingan dan secara bersama-sama 

membangun kesatuan untuk mencapai keunggulan dan inovasi yang 

berkelanjutan. Menyelenggarakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) bekerja dengan menggunakan Alat Pelindung Diri. Menurut 

pengamatan fenomena yang terjadi adalah kurangnya disiplin seperti adanya 

sebagian karyawan yang kurang mentaati peraturan dalam menggunakan alat 

Pelindung diri, terdapat beberapa karyawan yang tidak memakai alat pelindung 

diri pada saat bekerja di mesin produksi.  
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Motivasi adalah suatu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan 

suatu aktivitas tertentu. Oleh karena itu motivasi sering kali diartikan pula sebagai 

faktor pendorong perilaku seseorang. Faktor pendorong dari seseorang untuk 

melakukan suatu aktivitas tertentu pada umunya adalah kebutuhan serta keinginan 

orang tersebut. Kebutuhan dan keinginan seseorang berbeda dengan kebutuhan 

serta keinginan orang lain.     

 Motivasi dalam bekerja merupakan hal yang penting bagi perusahaan, 

karena dalam motivasi melibatkan faktor-faktor individual dan faktor-faktor 

organisasional. Salah satu bukti rendahnya motivasi karyawan pada PT Salim 

Ivomas Pratama Tbk PKS Sungai Dua Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat dari 

tingkat absen pada tabel 1.2 dibawah ini :  

Tabel 1.2 : Rekapitulasi Absen kayawan PT Salim Ivomas Pratama Tbk PKS 

Sungai Dua Kabupaten Rokan Hilir  

No Tahun Jumlah 

karyawan 

Hari 

kerja/ 

tahun 

Absensi  Jumlah Persentase 

% 
Alfa Izin Sakit 

1. 2013 124 288 hari 29 24 17 70 24,3 % 

2. 2014 122 288 hari 18 22 21 61 21,1 % 

3. 2015 123 288 hari 28 13 23 64 22,2 % 

4. 2016 121 288 hari 23 18 5 46 15,9 % 

5. 2017 120 288 hari 16 12 16 44 15,2 % 

Sumber dari: PT Salim Ivomas Pratama Tbk PKS Sungai Dua Kabupaten 

Rokan Hilir 2017 

 Berdasarkan tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa tingkat absensi karyawan 

mengalami penurunan hal ini dipicu karena masih kurangnya motivasi karyawan 
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yang diberikan kepada perusahaan seperti pimpinan kurang memberikan pujian 

kepada karyawan dan kurangnya pemberian penghargaan bagi kayawan yang 

berprestasi, hal tersebut dapat menurunkn produktivitas.  

Dengan menurunnya produktivias karyawan maka akan berdampak buruk 

bagi perusahaan, oleh karena itu PT. Salim Ivomas Pratama Tbk PKS Sungai Dua 

Kabupaten Rokan Hilir harus menanggulangi masalah tersebut. Salah satu 

penyebab turunnya produktivitas karyawan adalah tidak tercapainya target 

produksi yang sudah direncanakan, masih  lemahnya budaya orgnaisasi dalam 

perusahaan dan kurang termotivasinya karyawan dalam menjalankan tugas. 

Budaya organisasi dan motivasi mempunyai pengaruh dalam pencapaian 

produktivitas karyawan. Dengan demikian begitu pentingnya produktivitas 

pencapaian tujuan PT. Salim Ivomas Pratama Tbk PKS Sungai Dua Kabupaten 

Rokan Hilir.  

Berdasarkan uraian-uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat 

permasalahan ini kedalam proposal skripsi dengan judul “Pengaruh Budaya 

Organisasi Dan Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja Pada PT. Salim 

Ivomas Pratama Tbk PKS Sungai Dua Kabupaten Rokan Hilir” 

1.2  PERUMUSAN MASALAH  

 Dari uraian pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, 

maka penulis membuat perumusan permasalah sebagai berikut: 

1. Apakah Budaya Organisasi secara parsial berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja karyawan pada PT. Salim Ivomas Pratama Tbk PKS 

Sungai Dua Kabupaten Rokan Hilir ? 
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2. Apakah motivasi secara parsial berpengaruh terhadap produktivitas kerja 

karyawan pada PT. Salim Ivomas Pratama Tbk PKS Sungai Dua 

Kabupaten Rokan Hilir?  

3. Apakah Budaya Organisasi dan Motivasi berpengaruh secara simultan 

terhadap produktivitas  karyawan PT. Salim Ivomas Pratama Tbk PKS 

Sungai Dua Kabupaten Rokan Hilir? 

1.3  TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN  

  Sesuai dengan permasalahan di atas, maka dapat ditentukan tujuan dari 

adanya penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui apakah Budaya Organisasi secara parsial berpengaruh 

terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. Salim Ivomas Pratama 

Tbk PKS Sungai Dua Kabupaten Rokan Hilir. 

2. Untuk mengetahui apakah motivasi secara parsial berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja karyawan pada PT. Salim Ivomas Pratama Tbk PKS 

Sungai Dua Kabupaten. Rokan Hilir. 

3. Untuk mengetahui apakah Budaya Organisasi dan Motivasi berpengaruh 

secara simultan terhadap produktivitas  karyawan PT. Salim Ivomas 

Pratama Tbk PKS Sungai Dua Kababupaten Rokan Hilir.  

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada 

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan lmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif kasim Riau.    
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2. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi PT. Salim 

Ivomas Pratama Tbk PKS Sungai Dua Kabupaten Rokan Hilir dalam 

mengetahui Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi secara simultan 

terhadap Produktivitas Karyawan. 

3. Sebagai referensi yang dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan 

serta perbandingan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama 

yang akan datang. 

1.4 RENCANA SISTEMATIKA PENULISAN  

Untuk mempermudah dalam penyusunan dan pembahasan penelitian ini maka 

penulis membaginya atas beberapa bab sebagai berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.  

BAB II :TELAAH PUSTAKA 

Bab ini berisi uraian tentang landasan teori, penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi 

dan sampel, teknik pengumpulan data, serta analisis data.  

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Bab ini menjelaskan tentang lokasi perusahaan, sejarah singkat 

berdirinya perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan aktivitas 

perusahaan. 
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BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 Pada bab ini akan disajikan mengenai analisis dari hasil penelitian yang 

di lakukan.  

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Menjelaskan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil pembahasan 

yang dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi perusahaan. 

 


