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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Dalam suatu sistem operasi perusahaan, potensi sumber daya hakekatnya  

merupakan salah satu modal dan memegang peran yang paling penting dalam 

mencapai tujuan perusahaan. Oleh karna itu perusahaan perlu mengelola sumber 

daya manusia sebaik mungkin. Sebab kunci sukses suatu perusahaan bukan hanya 

pada keunggulan teknologi dan tersedianya dana saja, tetapi faktor manusia 

merupakan faktor yang terpenting pula. 

Pada organisasi kecil permasalahan yang berhubungan dengan fungsi 

manajemen tidak terlalu rumit. Namun apabila perusahaan itu telah tumbuh 

menjadi besar, maka semakin kompleks masalah yang dihadapi dalam bidang 

manajemennya yang akan mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan 

pimpinan yang memiliki kualitas tinggi, sehingga dapat mengarahkan karyawan 

untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka pencapaian perusahaan. 

Sumber daya manusia dengan produktifitas kerja yang tinggi 

memungkinkan untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan oleh 

organisasi atau instansi.  Perusahaan yang sadar akan pentingnya sumber daya 

manusia untuk perkembangan dan kelangsungan hidupnya, maka suatu 

perusahaan harus memberikan perhatian khusus pada sumber daya manusia 

tersebut. Dan sudah sewajarnya pemilik perusahaan tersebut memandang sumber 

daya manusia lebih dari sekedar aset perusahaan dan menjadikan mitra dalam 

perusahaan. Ada banyak faktor yang dapat meningkatkan produktivitas karyawan 
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tersebut, diantaranya dapat melalui Pendidikan, pelatihan, dan penempatan 

karyawan. 

Untuk melihat Produktivias pada Pt.Surya Agro Sai Bangau yaitu dari hasil 

yang di lakukan pada tahun pertama hasilnya yaitu 126.000.000 dimana hasil yang 

capai tidak terlalu tinggi dan dapat dijelaskan bahwa dalam pencapaian tersebut 

terdapat pengaruh merununnya produktivitas dalam bekerja. akan tetapi, pada 

tahun kedua produktivias meningkat dimana dapat dilihat pada tabel pada tahun 

2014 yaitu 140.000.000 dapat dijelaskan PT. Surya Agro Sai Bangau melalukan 

penigkatan untuk mencapai hasil yang masimal. 

 Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu faktor yang penting dalam 

pengembangan SDM. Pendidikan dan pelatihan tidak hanya menambah 

pengetahuan, akan tetapi juga dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Para 

ahli manajemen mengakui pendidikan dan pelatihan strategis signifikan 

menumbuhkan keberhasilan sehingga akan meningkatkan produktivitas karyawan. 

Sedangkan faktor yang lain yang dapat meningkatkan produktivitas karyawan 

adalah penempatan karyawan. 

 Penempatan adalah proses pemberian tugas dan pekerjaan kepada tenaga 

kerja yang lulus seleksi untuk dilaksanakan sesuai ruang lingkup yang telah 

ditetapkan, serta mampu mempertanggung jawabkan segala resiko dan 

kemungkinan-kemungkinan yang terjadi atas tugas dan pekerjaan, wewenang         

serta tanggung jawabnya. Penempatan karyawan merupakan pencocokan atau 

membandingkan kualifikasi yang dimiliki dengan persyaratan pekerjaan, dan 
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sekaligus memberikan tugas/pekerjaan kepada calon karyawan untuk 

dilaksanakan. 

 Karyawan yang ditempatkan pada posisi tertentu harus memiliki 

kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif dan 

efesien. Proses penempatan pegawai yang tidak tepat akan menyebabkan 

produktivitas yang kurang optimal.  

 Adapun objek dari penelitian ini adalah PT. Surya Agrolika Reksa Sai 

Basau Kuantan SIngingi. Yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit 

kemitraan dengan Koperasi Unit Desa (KUD). 

 PT. Surya Agrolika Reksa Sai Basau Kuantan Singingi menetapkan 

standarisasi prosedur bersertifikasi yang diakui oleh lembaga yang berkompeten 

dibidangnnya yaitu  organization for standardization (ISO) 9001:2008 sistem ini 

dibangun berdasarkan 8 (Delapan) prinsip yaitu fokus pada pelanggan, 

kepemimpinan, keterlibatan karyawan, pendekatan proses, pendekatan pada 

sistem manajemen, perbaikan yang terus-menerus, pendekatan faktual dalam 

pengambilan keputusan, dan hubungan yang saling menguntungkan dengan 

pemasok. Penggunaan standar mutu ini tentu dengan harapan membantu 

perusahaan dalam mencapai targetnya. 

Tabel 1.1   Data Produktivitas Kelapa Sawit PT Surya Agrolika Reksa Sai 

Basau Kuantan Singingi tahun 2012-2016 

Tahun Target Plasma 

(Kg) 

Plasma (Kg) Target inti 

(Kg) 

Inti (Kg) 

2013 130.000.000 126.733.780 17.000.000 16.198.640 

2014 127.000.000 140.642.540 17.000.000 18.051.078 

2015 141.000.000 130.547.280 18.000.000 16.429.330 

2016 130.000.000 128.787.000 17.000.000 17.492.600 

2017 129.000.000 129.078.221 18.000.000 18.520.261 

Sumber : PT Surya Agrolika Reksa Sai Basau Kuantan Singingi 2018 
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Berdasarkan dari tabel 1.1 Produktivitas pada PT. Surya Agrolika Reksa 

Sai Basau mangalami fluktuasi setiap tahun hal ini terjadi karena berbagai faktor 

yang mempengaruhi diantaranya faktor manusia yang melakukan perawatan dan 

pemeliharaan hingga pemanenan. Jika perawatan dilakukan dengan baik maka 

hasilnya akan baik. Faktor berikutnya adalah faktor alam, faktor ini tidak dapat di 

prediksi seberapa banyak panen yang akan terjadi di tahun berkutnya. Oleh sebab 

itu dalam menentukan terget manajemen PT Surya Agrolika Reksa Sai Basau 

menggunakan hasil produksi di tahun sebelumnya sebagai target di tahun 

berikutnya, hal ini di lakukan karena tanaman sawit yang di tanam telah berumur 

lebih dari 7 tahun. Dari data diatas dapat diketahui bahwa hasil Produktivitas 

karyawan pada PT. Surya Agrolika Reksa mengalami penurunan yang signifikan. 

Dengan adanya penurunan hasil produksi akan berpengaruh juga terhadap 

produktifitas tenaga kerja pada perusahaan tersebut.  

Produktivitas sering dibandingkan dengan standart yang sudah ditentukan 

sebelumnya. Apabila lebih banyak keluaran dihasilkan dari jumlah masukan yang 

sama, atau masukan lebih sedikit dapat dipergunakan untuk mendapatkan 

keluaran yang sama, maka jika produksi perusahaan tidak mencapai setandar yang 

telah ditetapkan perusahaan harus memperbaiki produktivitas karyawannya 

dengan cara memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas 

karyawan yaitu pendidikan, pelatiahan dan penempatan kerja karyawan 

Produktivitas adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh  karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. Pada umumnya perusahaan akan berusaha 
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meningkatkan produktivitas karyawan dalam perusahaannya. Produktivitas 

merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu organisasi untuk mencapai 

tujuannya. 

Latar pendidian yang berbeda akan menghasilkan hasil kerja yang berbeda 

juga, dimana disetiap tingkat pendidikan memiliki kualitasnya masing-masing 

yang akan meningkatkan kualitas kerja perusahaan. 

Tabel 1.2.  Data Pendidikan dan Penempatan Karyawan pada PT. Surya 

Agrolika Raksa Sai Basau Kuantan Singingi 

 

No Klasifikasi Jabatan 
Pendidikan Jumlah 

Orang S1 D3 SMA 

1 Manajer ADM 1 - - 1 

2 Sekretaris Manajer ADM 1 -  1 

3 Kepala Tata Usaha - - 1 1 

4 Asisten Kepala 1 - - 1 

5 Kabag Umum - - 1 1 

6 Kepala Juru Ukur - - 1 1 

7 Anggota Kepala Juru Ukur - - 6 6 

8 Mandor Teknik - - 1 1 

9 Oprator alat/ Supir - - 3 3 

10 Kepala Satpam - - 1 1 

11 Anggota Satpam - - 12 12 

12 Kepala Kantor/ Krani - - 1 1 

13 Kepala Gudang - - 1 1 

14 Krani 1 - 6 7 

15 Asisten 1 - 9 10 

16 Mandor - - 22 22 

17 Krani Panen - - 14 14 

TOTAL 5 - 79 84 

Sumber : PT. Surya Agrolika Raksa Sai Basau Kuantan Singingi 2018. 

Dapat dilihat dari table 2 bahwa pendidikan dan pelatihan pada PT. Surya 

Agrolika Raksa Sai Basau Kuantan Singingi Tahun 2018 berjumlah 84 orang. 

jumlah karyawan yang berlatar pendidikan S1 yaitu manejer ADM, Sekretaris 

manejer ADM, Asisten kepala, Krani, dan Asisten. Dan yang berlatar belakang 

pendidikan SMA yaitu Kepala tata usaha, kabag umum, kepala juru ukur, 
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Anggota kepala juru ukur, Mandor teknik, Oprator alat/supir, kepala satpam, 

Anggota satpam, Kepala kantor/krani, Kepala gudang, krani, Asisten, Mandor, 

dan krani mandor. Berdasarkan latar pendidikan yang berbeda diatas 

menunjukkan bahwa di PT Surya Agrolika Reksa Sai Basau masih didominasi 

oleh sekolah menengah atas. Dengan diadakannya program Pendidikan dan 

pelatihan yaitu untuk menambah kualitas kerja karyawan dan meningkatkan 

produktivitas karyawan. 

Selain dengan mengadakan program pendidikan dan pelatihan kepada 

seluruh karyawan, penempatan kerja karyawan juga mempengeruhi produktivitas 

karyawan pada PT. Surya Agrolika Reksa. Penempatan karyawan didasarkan 

kepada kegiatan untuk menempatkan karyawan pada posisi yang sesuai dengan 

kemampuan karyawan. Hal ini sangat penting karna penempatan kerja karyawan 

harus sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki dari masing-masing 

karyawan, ketidak tepatan dalam penempatan kerja karyawan dapat berdampak 

pada produktivitas karyawan yang kurang maksimal dalam melaksanakan 

pekerjaannya 

Penempatan karyawan didasarkan kepada kegiatan untuk menempatan 

karyawan pada posisi yang sesuai dengan kemampuan karyawan. hal ini sangat 

penting karna tingkat pendidikan yang sama ditugaskan pada posisi yang berbeda, 

hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan untuk menempatkan 

karyawan pada posisi yang sesuai pada perusahaan agar setiap karyawan mampu 

menyalurkan kemampunnya secara maksimal. 
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Tabel 1.3   Penempatan Kerja Berdasarkan Latarbelakang Pendidikan 

Karyawan pada PT. Surya Agrolika Raksa Sai Basau Kuantan 

Singingi 

 

No Bagian Persayaratan 

Karyawan 

yang 

Dibutuhkan 

Karyawan yang 

ditempatkan 

Jumlah 

(orang) 
Pendidikan 

1 Manajer 

ADM 

S1 pertanian, 

perpengalaman, 

1 1 S1 

2 Sekretaris 

Manajer 

ADM 

S1 semua jurusan, 

bisa komputer 

dan adminsitrasi 

1 1 S1 

3 Kepala 

Tata 

Usaha 

SMA sederajat, 

bisa komputer  

dan mengerti 

akuntansi 

1 1 SMA 

4 Asisten 

Kepala 

S1 Pertanian, 

Pernah menjadi 

mandor dan 

asisten 

1 1 S1 

(Ekonomi) 

5 Kabag 

Umum 

SMA 

berpengalaman 

1 1 SMA 

6 Kepala 

Juru Ukur 

SMA 1 1 SMA 

7 Anggota 

Kepala 

Juru Ukur 

SMA 5 5 SMA 

8 Mandor 

Teknik 

SMA, memiliki 

SIM B, mampu 

mengemudi Alat 

berat  

1 1 SMA 

9 Oprator 

alat/ Supir 

Memiliki SIM B, 

Mampu mempu 

mengendarai 

mobil dan alat 

berat 

3 3 SMA 

10 Kepala 

Satpam 

Memiliki 

sertifikat satpam 

1 1 SMA 

11 Anggota 

Satpam 

Memiliki 

sertifikat satpam 

12 12 SMA 

12 Kepala 

Kantor/ 

Krani 

SMA 1 1 SMA 
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No Bagian Persayaratan 

Karyawan 

yang 

Dibutuhkan 

Karyawan yang 

ditempatkan 

Jumlah 

(orang) 
Pendidikan 

13 Kepala 

Gudang 

SMA 1 1 SMA 

14 Krani 

Gudang 

SMA Sederajat 1 1 SMA dan 

S1 

15 Anggota 

Krani 

SMA Sederajat 7 7 S1 dan 

SMA 

16 Asisten S1 Semua 

jurusan, Pernah 

menjadi mandor 

10 10 SMA 

17 Kepala 

Mandor 

SMA 8 8 SMA 

18 Mandor SMA 16 15 SMA 

19 Krani 

Panen 

SMA 13 13 SMA 

TOTAL 84  

Sumber : PT. Surya Agrolika Reksa Sai Basau Kuantan Singingi 2018  

  Dari tabel 3 dapat dilihat bawah penempatan kerja pada PT Surya Agrolika 

Reksa Sai Basau Kuantan Singingi menetapkan persyaratan untuk tiap-tiap 

jabatan, namun ada terdapat beberapa bagian dari segi kualitas, klasifikasi jabatan 

yang dapat dilihat pada tabel 3 berdasarkan latar belakang pendidikan belum 

sesuai dengan yang semestinya dimana masih terdapat ketidak sesuaian anatara 

latarbelakang pendidikan karyawan dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. 

Pihak managemen PT. Surya Agrolika Reksa Sai Basau tetap mengisi formasi 

yang tidak sesuai dengan karyawan yang ada meskipun ada beberapa formasi 

yang tidak sesuai dengan persyaratan. 

  Namun demikian pihak menegemen tetap menempatkan karyawan tersebut 

agar pekerjaan tetap dapat dilakukan secara maksimal meskipun belum sesuai 

dengan klasifikasi jabatan yang telah ditetapkan. 
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 Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis tertarik melakukan 

penelitian yang berjudul: 

“PENGARUH PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN KERJA 

TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN PADA PT. SURYA 

AGROLIKA RAKSA SAI BASAU KUANTAN SINGINGI” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Setelah mempelajari masalah yang ada, maka penulis dapat merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana pengaruh pendidikan pelatihan terhadap produktivitas 

karyawan PT. Surya Agrolika Reksa Sai Basau Kuantan Singingi? 

b. Bagaimana pengaruh penempatan kerja terhadap produktivitas  

karyawan PT. Surya Agrolika Reksa Sai Basau Kuantan Singingi? 

c. Bagaimana pengaruh pendidikan dan penempatan kerja secara simultan 

terhadap Produktivitas karyawan PT. Surya Agrolika Reksa Sai Basau 

Kuantan Singingi? 

 

1.3. Tujuan Penulisan  

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  

a. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh pendidikan pelatihan 

terhadap produktivitas karyawan PT. Surya Agrolika Reksa Sai Basau 

Kuantan Singingi.  
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b. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh penempatan kerja terhadap 

produktivitas karyawan PT. Surya Agrolika Reksa Sai Basau Kuantan 

Singingi. 

c. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh pendidikan pelatihan dan 

penempatan kerja secara simultan terhadap produktivitas karyawan PT. 

Surya Agrolika Reksa Sai Basau Kuantan Singingi. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan 

bagi perusahaan mengenai pendidikan, pelatiha dan Penempatan kerja 

sehingga perusahaan dapat mencapai produktivitas yang tinggi.  

2. Penelitian ini akan menjadikan pengalaman amat berharga bagi penulis 

selama melakukan penerapan ilmu yang diperoleh selama belajar. 

3. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi penulis lain dengan judul 

atau penelitian yang sama. 

 

1.5. Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah melakukan penelitian, maka sistematiak penulisan 

dalam penelitian ini dibagi menjadi enam bagian yaitu:  

BAB 1 : PENDAHULUAN  

  Ini menguraikan tentang latar belakang masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

  Ini menguraikan tentang teori-teori yang mendasari penelitian dan 

penelitian terlebih dahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

  Ini membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, sumber data 

dan jenis data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data 

serta analisis data. 

BAB IV  :  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  Ini menguraikan tentang sejarah singkat perusahaan, struktur 

organisasi, dan aktivitas perusahaan. 

BAB V : HASIL PENELITIAN  

  Ini merupakan bab yang memaparkan tentang hasil yang di 

peroleh selama penelitian.   

BAB IV :  PENUTUP  

  Ini merupakan bagian akhir dari penulisan ini yang berisi 

kesimpulan dan saran. 

 


