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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Tingkat persaingan semakin hari mengalami peningkatan. Tingkat persaingan 

yang tinggi ini memacu tiap-tiap perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan 

hidup organisasinya. Untuk mempertahankan stabilitas perusahaan dibutuhkanlah 

sumber daya manusia yang berkualitas sebab sumber daya manusia merupakan salah 

satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu perusahaan. 

Setiap perusahan yang menjalankan bisnis pastinya selalu berusaha untuk 

mendapatkan hasil yang diinginkan dengan segala sumber yang dimilikiya. Sumber 

daya manusia merupakan faktor utama dalam menjalankan bisnis, karena fungsi 

sumber daya manusia disini adalah sebagai pelaku bisnis, pengelola bisnis dan 

sekaligus sebagai pelaksana dalam proses produksi dalam bisnis tersebut. Jadi kunci 

dasar dalam mempertahankan bisnis tersebut adalah bagaimana sumber daya manusia 

yang ada didalamnya memiliki kemampuan bekerja, selebihnya adalah faktor-faktor 

seperti dana, lingkungan bisnis dan pemasaran. (Kismono 2010:162) 

Dimasa sekarang ini SDM berada dalam suatu persaingan yang semakin ketat 

dan sebuah tantangan besar yaitu era perdagangan global abad 21. Usaha yang dapat 

bertahan hidup hanyalah mereka yang tanggap dalam memperbaiki kualitas, efisien 

serta mampu mengantisipasi keinginan dan kebutuhan pasar. Oleh karena itu 



2 
 

diperlukan karyawan yang memiliki tingkat produktivitas kerja yang tinggi agar 

produksi dapat tercapai sesuai dengan target. Karyawan merupakan aset yang 

berperan penting dalam perusahaan, dengan demikian perusahaan perlu memelihara 

karyawan salah satunya yaitu dengan menyediakan fasilitas yang memadai termasuk 

lingkungan yang sesuai dengan standar. 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang memiliki peranan 

penting dalam upaya peningkatan kinerja karyawan. Mengingat pentingnya peranan 

sumber daya manusia, maka perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi sumber daya manusia dalam bekerja. Salah satunya adalah Budaya 

organisasi dan hal lainnya dalam mendukung kegiatan perusahaan sehingga karyawan 

dapat dipengaruhi untuk bekerja sesuai standart dan mengenyampingkan kepentingan 

pribadi mereka. Sementara itu, Lingkungan Kerja yang baik akan menjadikan 

karyawan bekerja dengan maximal sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja 

karyawan. (Sunyoto 2012:202-203) 

Secara filosofis, produktivitas merupakan sikap mental yang selalu berusaha 

dan mempunyai suatu pandangan, bahwa kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari 

kemarin dan ari esok harus lebih baik dari hari ini. Secara teknis produktivitas 

merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai dan keseleluruhan sumber daya 

yang dipergunakan, produktivitas tenaga kerja merupakan perbandingan antara hasil 

yang dicapai dengan pasar tenaga kerja persatuan waktu dan sebagai tolok ukur jika 

ekspansi dan aktivitas dari sikap sumber yang digunakan selama produktivitas 



3 
 

berlangsung dengan membandingkan jumlah yang dihasilkan dengan setiap sumber 

yang digunakan. 

Jadi produktivitas kerja adalah ukuran yang menunjukkan pertimbangan antara 

input dan output yang dikeluarkan perusahaan serta peran tenaga kerja yang dimiliki 

persatuan waktu. Atau dengan kata lain mengukur efisiensi memerlukan identifikasi 

dari hasil kinerja, seperti misalnya jumlah makan siang karyawan yang dilayani oleh 

warung maka atau jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output 

tersebut.  

Banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan meliputi, 

kemampuan, meningkatkan hasil yang dicapai, semangat kerja, pengembangan diri, 

mutu, dan efisiensi. Selain itu baik budaya organisasi maupun lingkungan kerja juga 

berperan penting dalam meningkatkan kinerja dan tentunya produktivitas kerja 

karyawan. 

Dalam lingkungan kehidupannya, manusia dipengaruhi oleh budaya dimana dia 

berada, seperti nilai-nilai, keyakinan, perilaku social atau masyarakat yang kemudian 

menghasilkan budaya sosial atau buadaya masyarakat. Hal yang sama juga terjadi 

pada anggota organisasi. Dengan segala nilai, keyakinan dan kemudian akan 

menciptakan budaya organisasi. Budaya pada sebuah perusahaan sangatlah penting 

untuk dibangun.  
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Tanpa budaya, perusahaan seakan berdiri sendiri tanpa ada jiwa. Masalahnya, 

kerap kali perusahaan tanpa budaya cenderung membentuk budaya buruk sendiri 

yang akan berdampak pada kurangnya semangat dalam bekerja,tingkat kedisiplinan 

yang menurun serta kurangnya diskusi. budaya buruk seperti atasan yang kurang 

memberikan contoh yang benar dalam membangun buadaya yang tepat, maka 

karyawan juga akan meniru kebiasaan buruk tersebut. Misalnya atasan selalu terlihat 

tidak bersemangat saat datang ketempat kerja, hal tersebut tidak dapat dipungkiri 

akan berimbas pada pada semangat kerja karyawan yang juga menurun. Akibatnya 

karyawan kurang produktif sehingga kualitas pekerjaan mereka sangat buruk. 

Budaya bagi Organisasi tentunya merupakan tekanan Normatif pada setiap 

individu yang ada dalam Organisasi untuk memiliki perilaku tertentu. Perilaku 

tersebut antara lain perilaku untuk setia/loyal pada Organisasi, loyalitas tersebut 

selanjutnya akan menciptakan komitmen yang tinggi pada Organisasi. Individu yang 

memiliki komitmen yang tinggi pada Organisasi biasanya rela berkorban, memiliki 

tekat yang kuat dan peduli pada kemajuan Organisasi, hal tersebut pastinya akan 

tercermin pada tindakan individu untuk bekerja sebaik mungkin bagi Organisasi.  

Budaya organisasi pada PT. Sinar Perdana Caraka Rokan Hilir dapat dilihat 

dari nilai-nilai yang telah dibuat oleh pendiri. Nilai-nilai tersebut seperti : 

1. Profesionalisme yang didaasari rasa memiliki seperti penuhi janji, penuhi 

lebih dari yang diminta, penuhi dengan setulus hati, penuhi dengan benar, 

dan penuhi untuk kepentingan perusahaan. 
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2. Kerendahan hati yang didasari kesederhanaan meliputi hormatilah orang lain, 

layanilah mereka dengan tulus, bekerjalah dengan ikhlas serta belajarlah 

untuk kesempurnaan. 

3. integritas yang didasari kejujuran meliputi jujurlah terhadap diri sendiri dan 

orang lain bertanggung jawablah terhadap perbuatan pribadi serta jangan 

mau dijual. 

4. Kerja keras yang didasari sinergi tim seperti bekerja dengan satu tujuan 

bersama, bekerja dengan satu tekad bersama, bekerja dengan satu gerak 

bersama dan bekerja dengan satu hati bersama. 

5. Kepemimpinan yang berwawasan global meliputi mengembangkan visi, 

mengembangkan sinergi, menunjukkan keteladanan, membimbing bawahan 

dan memelihara bawahan. 

Meskipun sudah ada nilai-nilai ini namun smasih ada sebagian dari karyawan 

yang belum menyadari pentingnya menerapkan nilai-nilai ini. Nilai-nilai perushaan 

ini apabila di terapkan dengan baik oleh karyawan tentunya akan membantu 

menyatukan fikiran mereka demi tercapainya tujuan perusahaan terutama dalam 

peningkatan produktivitas. 

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa budaya perusahaan pada dasarnya 

mewakili norma-norma perilaku yang diikuti para anggota organisasi, termasuk 

mereka yang berada dalam hirarki organisasi, maka budaya akan menjadi wahana 
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untuk mengomunikasikan harapan-harapan pendiri kepada para pekerja lainnya. 

Demikian pula jika perusahaan dikelola oleh seorang manajer senior yang otokratis 

yang menerapkan gaya kepemimpinan top down. Disini budaya juga berperan untuk 

mengomunikasikan harapan-harapan manajer senior itu. Dapat dikatakan bahwa 

budaya perusahaan sangat penting peranannya didalam mendukung terciptanya suatu 

organisasi yang efektif (Sopiah 2008:135-136). 

Demikian pula yang terjadi di PT. Sinar Perdana Caraka (SPC). PT. Sinar 

Perdana Caraka (SPC) adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang 

pengelolaan kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit (crude palm oil).Perusahaan 

ini didirikan pada tahun 1998, di Desa Balai Jaya Balam KM 38 Kecamatan Bagan 

Sinembah Kabupaten Rokan Hilir – Riau. Perusahaan Milik Asing (PMA) ini resmi 

beroperasi tepatnya pada tanggal 24 November 1998 dengan kapasitas olah 40 ton 

TBS/jam dan sudah ekstentionmenjadi 80 ton TBS/jam pada tanggal 1999 perusahaan 

yang didirikan atas dasar kerja sama antara warga Negara asing dan warga Negara 

Indonesia (Bapak Maratua Sitorus) ini kini telahmemiliki luas lahan 136 H. 

 PT. Sinar Perdana Caraka selain memproduksi kelapa sawit dari lahan milik 

perusahaan sendiri tetapi juga memproduksi buah kelapa sawit dari hasil panen kebun 

milik petani yang ada Rokan Hilir atau di sekitar pabrik. Dengan memanfaatkan hasil 

produksi kelapa sawit dari petani perusahaan mengharapkan agar dapat menambah 

profit perusahaan dan dapat menghasilkan minyak sesuai dengan target. Namun 

walau begitu tanaman kelapa sawit tidak bisa dihindarkan dari ancaman trek yang 

bisa menjangkitnya kapansaja. Trek biasanya menimpa perkebunan kelapa sawit pada 
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waktu 3 bulan setelah musim hujan, pada musim kemarau ini tanaman sawit 

kekurangan air. Akibatnya tingkat produktivitas tanaman menjadi turun secara drastis 

bahkan beberapa tanaman juga bisa saja tidak mampu menghasilkan buah sama 

sekali.  

Tentu saja hal ini menyebabkan para petani yang membudidayakan kelapa 

sawit mengalami kerugian besar, sehingga pasokan kelapa sawit yang masuk ke 

pabrik berkurang. Tetapi hal ini dapat diatasi, karena hasil produksi selama masa trek 

tertutupi dengan hasil produksi selama masa-masa banjir buah yaitu selama 9 bulan 

selain dari 3 bulan masa trek, karena dibandingkan dengan masa trek yang hanya 3 

bulan, masa banjir buah lebih panjang yakni berkisar selama 9 bulan. 

 Berikut data produktivitas kerja karyawan pada PT. Sinar Perdana Caraka 

Rokan Hilir selama lima tahun terakhir : 

Tabel 1.1 : Data Produktivitas Kerja Karyawan PT. Sinar Perdana Caraka  

Rokan Hilir 2013-2017 

Tahun 
Jumlah Karyawan 

(Orang) 

Hasil Produksi 

(Ton) 

Produktivitas Kerja 

Karyawan  

 

2013 152 305.845.310 2.012.140 

2014 147 292.419.140 1.989.246 

2015 148 372.316.300 2.515.650 

2016 146 331.208.180 2.268.549 

2017 150 361.104.410 2.407.362 

Sumber: PT. Sinar Perdana Caraka (SPC) Rokan Hilir 2018 

Dari data Produktivitas kerja karyawan bagian produksi pada PT. Sinar 

Perdana Caraka tersebut dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir produktivitas 

kerja karyawan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 produktivitas kerja karyawan 
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sebesar 2.012.140 dengan jumlah karyawan sebanyak 152 orang dan pada tahun 2017 

produktivitas kerja karyawan sebesar 2.407.362 dengan jumlah karyawan sebanyak 

150 orang, komponen-komponen utama perusahan terutama sumber daya manusia 

yang terdapat didalamnya sangat mempengaruhi pelakasanaan operasional 

perusahaan.  

Untuk itu kinerja karyawan yang ada didalamnya perlu ditingkatkan. dalam 

peningkatan kinerja ini perusahan dapat memulainya dengan memperbaiki budaya 

organisasi yang ada pada perusahan paling pertama yaitu dalam pemilihan atau 

perekrutan karyawan, perusahaan harus sangat mempertimbangkan karyawan 

berdasarkan skill yang dilmiliki karyawan maupun latar belakang karyawan.salah 

satu langkah dasar yang harus dilakukan perusahan yaitu dengan memperbaiki kinerja 

individu yang ada didalamnya. 

Lingkungan kerja merupakan salah satu fungsi yang penting dalam manajemen 

sumber daya manusia (MSDM). Lingkungan kerja juga dapat diartikan sebagai 

keseluruhan sarana dan prasarana kerja yang ada disekitar karyawan yang sedang 

melakukan pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, lingkungan 

kerja ini meliputi tempat bekerja , fasilitas, dan alat bantu pekerjaan, kebersihan, 

pencahayaan, ketenangan termasuk juga hubungan kerja antara orang-orang yang ada 

di tempat tersebut. (Sutrisno 2010:118)  

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa lingkungan kerja adalah 

segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja/karyawan yang dapat mempengaruhi 

kerja karyawan sehingga dapat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan, dimana 
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dalam lingkungan kerja tersebut terdapat fasillitas kerja yang mendukung karyawan 

dalam menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya. 

PT. Sinar Perdana Caraka adalah perusahaan yang bergerak dibidang produksi 

minyak kelapa sawit dimana pengelolaan sawit dari mulai tandan buah segar sehingga 

menjadi minyak di olah di pabrik tersebut, pengolahan ini tak seutuhnya dilakukan 

oleh mesin tetapi juga dibantu dengan tenaga manusia, lingkungan kerja yang tidak 

steril baik itu dari kebersihan maupun kebisingan masih saja terjadi terutama minyak 

yang sering berserakan di area kerja karyawan sangat mengganggu karyawan dalam 

bekerja terlebih karyawan masih kurang sadar untuk senantiasa menggunakan APD 

(alat prlindung diri) saat bekerja ini tentunya beakibat fatal karena akan menyebabkan 

kecelakaan kerja.  

Naik turunnya produktivitas kerja juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia 

yang ada didalamnya, dalam hal ini PT. Sinar Perdana Caraka sangat memperhatikan 

karyawannya. Karena dengan ketersediaan Sumber daya manusia yang stabil bisa 

menunjang proses produktivitas menjadi lebih baik, sebaliknya jika sumber daya 

manusia pada suatu perusahaan tidak stabil maka akan berpengaruh dalam proses 

produktivitas. Untuk mengetahui tingkat Labour Turnover karyawan di PT. Sinar 

Perdana Caraka Rokan Hilir dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 
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Tabel 1.2 : Tingkat Labour Turnover   Karyawan PT. Sinar Perdana Caraka 

Rokan Hilir 2013-2017 

sumber: PT. Sinar Perdana Caraka (SPC) Rokan Hilir 2018 

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah karyawan yang masuk dan keluar 

mengalami fluktuasi setiap tahunnya, tentu saja ini akan berimbas kepada 

produktivitas perusahaan. Oleh karena itu perusahaan semestinya memperhatikan apa 

penyebab terjadinya fluktuasi yang terjadi setiap tahunnya. Baik dengan 

memperhatikan individu yang ada maupun memeperhatikan lingkungan kerjanya.  

Budaya organisasi dan lingkungan berpengaruh langsung terhadap 

produktivitas kerja karyawan, dimana dengan lingkungan serta  penerapan budaya 

organisasi di PT. Sinar Perdana Caraka yang baik mampu mendorong karyawan 

untuk bekerja lebih maximal, nilai dan keyakinan tersebut akan diwujudkan menjadi 

perilaku keseharian dalam bekerja, sehingga akan menjadikan karyawan loyal dalam 

bekerja dan produktivitas kerja karyawan meningkat. 

Bertitik tolak dari latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Budaya Organisasi 

Dan Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Di Pt. Sinar 

Perdana Caraka Rokan Hilir” 

Tahun 

Jlh Karyawan 

Awal Tahun 

(Orang) 

Jumlah karyawan Jlh Karyawan 

Akhir Tahun 

(Orang) 

Tingkat 

LTO   

(%) 

Masuk 

(Orang) 

Keluar 

(Orang) 

2013 152 12 10 154 1,30  

2014 154 15 21 148 4,16 

2015 148 5 6 147 0,67 

2016 147 1 5 143 2,77 

2017 143 10 3 150 3,92 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan masalah yang perlu untuk dikaji 

dan dibahas, adapun masalah yang penulis rumuskan adalah:  

1. Apakah Budaya Organisasi berpengaruh secara parsial terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan  PT. Sinar Perdana Caraka ?  

2. Apakah Lingkun 

3. gan Kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas 

Kerja Karyawan  PT. Sinar Perdana Caraka? 

4. Apakah Budaya Organisasi dan Lingkungan Kerja secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas kerja Karyawan  PT. Sinar 

Perdana Caraka ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan maka 

tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut : 

A. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh Budaya Organisasi terhadap Produktivitas Kerja 

Karyawan  PT. Sinar Perdana Caraka. 

2. Mengetahui pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Produktivitas Kerja 

Karyawan  PT. Sinar Perdana Caraka. 
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3. Mengetahui pengaruh Budaya Organisasi dan Lingkungan Kerja 

terhadap Produktivitas Kerja Karyawan  PT. Sinar Perdana Caraka. 

B. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian merupakan kesempatan yang baik bagi peneliti untuk 

menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menjalani perkuliahan 

untuk menambah wawasan dan pengalaman amat berharga bagi penulis. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi PT. 

Sinar Perdana Caraka Rokan Hilir dalam mengetahui pengaruh Budaya 

Organisasi dan Lingkungan Kerja secara simultan terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan 

3. Bagi Akademis 

Sebagai referensi yang dapat memberikan tambahan ilmu 

pengetahuan serta perbandingan dalam melakukan penelitian pada 

bidang yang sama yang akan datang. 
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1.4 Sistematika Penulisan Penelitian 

Proposal ini disusun dengan tujuan agar mempunyai suatu susunan yang 

sistematis dapat memudahkan untuk mengetahui dan memahami hubungan antara 

Bab yang satu dengan Bab yang lainnya sebagai suatu rangkaian yang sistematis, 

adapun sistematis yang dimaksud adalah: 

 BAB I  : PENDAHULUAN 

Berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan 

penelitian. 

BAB II  : TELAAH PUSTAKA 

Pada Bab ini menguraikan teori-teori yang melandasi penulis 

dalam melakukan penelitian. 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

 Pada bab ini akan menjelaskan tentang lokasi 

penelitian,jenis dan sumber data, metode pengambilan dan 

pengumpulan data. 

BAB IV    : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Pada bab ini diuraikan mengenai sejarah umum 

perusahaan, atruktur organisasi dan aktivitas perusahaan. 
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 BAB V     : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini akan disajikan mengenai analisis dari hasil 

penelitian yang dilakukan. 

 BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


