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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Propinsi Riau dikenal memiliki kekayaan alam yang beragam, baik 

dari sektor migas maupun dari nonmigas yang mengakibatkan berkembang 

dengan pesatnya perusahaan-perusahaan skala industri yang mengelola 

berbagai hasil bumi tersebut, salah satunya industri kelapa sawit. Untuk itu 

sumber daya manusia sangat diperlukan, karena manusia merupakan salah satu 

unsur yang terpenting di dalam suatu perusahaan. Tanpa peran sumber daya 

manusia perusahaan  tidak akan berjalan meskipun faktor yang dibutuhkan 

telah tersedia. Karena manusia merupakan suatu alat penggerak dan penentu 

dalam suatu perusahaan. Sumber daya dimaksud adalah orang-orang yang 

meberikan tenaga, pikiran, bakat, kreativitas dan usahanya dalam tempat 

bekerja. Oleh karena itu perusahaan hendaknya memberikan arahan positif agar 

tercapai tujuan perusahaan. 

Sumber daya manusia dalam suatu perusahaan yang biasa disebut 

dengan karyawan adalah sekumpulan orang yang memiliki kemampuan untuk 

bekerja dan melaksanakan tugas-tugas yang ada didalam perusahaan 

(Rufaidah, 2009:11). Di dalam suatu perusahaan kemampuan sumber daya 

manusia diukur dengan produktivitas kerjanya apakah naik atau menurun. 

Produktivitas kerja karyawan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

tingkat keberhasilan suatu organisasi. Produktivitas adalah suatu kompenen 

yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan apabila ingin mencapai tujuan yang 
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telah ditetapkan perusahaan. Dalam kegiatannya perusahaan harus mampu 

meningkatkan produktivitasnya dari waktu kewaktu, karena ini menyangkut 

pada produksi perusahaan itu sendiri. Semakin tinggi produktivitas kerja 

karyawan maka semakin tinggi produksi yang dihasilkan. Tumbuh dan 

berkembangnya suatu perusahaan bergantung pada sumber daya manusia oleh 

karena itu sumber daya manusia merupakan aset yang harus ditingkatkan 

secara efektif dan efisien agar terwujudnya produktivitas yang optimal. 

Produktivitas kerja yaitu tujuan yang sangat penting dalam 

perusahaan, dengan berbagai cara terlepas dari tujuannya, misalnya jenisnya, 

strukturnya, dan ukurannya. Banyak  cara untuk meningkatkan produktivitas 

kerja karyawan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, teknologi dan 

hasil produksi, kesehatan, kemampuan fisik dan mental.  

Produktivitas kerja karyawan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu faktor motivasi, faktor pendidikan dan pelatihan, faktor kompensasi, 

faktor lingkungan kerja, faktor kepemimpinan, dan faktor pengawasan kerja. 

Untuk itu agar produktivitas kerja karyawan dapat selalu dijaga, manajemen 

perusahaan perlu memperhatikan ke lima faktor tersebut.  

PT. Tasma Puja merupakan perusahaan perkebunan (kelapa sawit) 

swasta yang berkantor pusat dijakarta dan mempunyai salah satu kantor cabang 

di pekanbaru. Dengan melalui musyawarah bersama antara Pemuka Adat dan 

Pemerintah, pada tanggal 5 Agustus 1992 keberadaan perusahaan tersebut 

diterima oleh masyarakat setempat. 
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Kabupaten kampar merupakan daerah yang memiliki perkebunan 

kelapa sawit yang cukup luas. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas 

Perkebunan Kabupaten Kampar pada tahun 2008 luas area perkebunan kelapa 

sawit yang terdapat didaerah ini seluas 326.348 Ha. Ini merupakan kapasitas 

perusahaan yang cukup besar sehingga memerlukan adanya pengolahan 

sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien dalam 

rangka meningkatkan hasil produksi perusahaan. PT. Tasma Puja memiliki 

karyawan yang cukup banyak yang bekerja sesuai bidang atau divisi masing-

masing. 

PT. Tasma Puja merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

perkebunan kelapa sawit dan memiliki Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sendiri. 

yang mengubah tandan buah segar (TBS) sehingga menjadi Crude Palm Oil 

(CPO) atau minyak sawit mentah yang dihasilkan perusahaan yang siap untuk 

dipasarkan atau diekspor ke luar kota. 

Menurut (Sutrisno, 2009: 99) produktivitas adalah ukuran efisiensi 

produktif. Suatu perbandingan antara hasil keluaran dan masukan. Masukan 

sering dibatasi dengan tenaga kerja, sedangkan keluaran diukur dalam ke 

satuan fisik, bentuk dan nilai. 

Menurut Wibowo (2008;109) adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi produktivitas kerja karyawan adalah kualitas sumber daya 

manusia atau karyawan, tingkat disiplin kerja karyawan, lingkungan kerja yang 

kondusif, fasilitas kantor sebagai penunjang dalam bekerja, dan tingkat ke 

efisienan karyawan dalam bekerja.  
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Untuk mengetahui produktivitas kerja karyawan pada suatu 

perusahaan dapat di lihat dari tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh tenaga 

kerja. Dimana tingkat produktivitasnya dengan membandingkan jumlah 

karyawan dengan realisasi yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. 

Adapun produktivitas pada PT. Tasma Puja Sei Kuamang Kabupaten Kampar 

dapat dilihat dalam 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:  

Tabel 1.1 Produktivitas Karyawan Bagian Produksi Pada PT. Tasma 

Puja Sei. Kuamang Kabupaten Kampar Tahun 2013-2017 

No Tahun 
Jumlah 

karyawan 

Target 

Produksi 

(Ton/Tahun) 

Realisasi 

Produksi 

(Ton/Tahun) 

Produktivitas 

Karyawan 

(Ton/Tahun) 

1 2013 135 19.252.250 16.819.930 124.592,07 

2 2014 130 18.269.790 18.366.420 141.280,15 

3 2015 139 18.550.500 19.964.470 143.629,28 

4 2016 137 18.992.280 18.276.860 133.407,74 

5 2017 132 17.366.000 14.536.640 110.126,06 

Sumber :  PT. Tasma Puja  Sei. Kuamang Kabupaten Kampar Tahun 2018 

 

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa tingkat produktivitas kerja 

karyawan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi naik turun, 

dikarenakan target perusahaan dan realisasi produksi tidak mencapai target 

seperti yang ditargetkan oleh perusahaan. Terlihat pada tahun 2016 

produktivitas kerja karyawan mencapai (133.407,70 ton pertahun), sedangkan 

pada tahun 2017 produktivitas kerja karyawan megalami penurunan menjadi 

(110.126,06 ton pertahun).  

Data produktivitas diatas yang berfluktuasi tersebut menunjukkan 

langkah perusahaan untuk memperbaiki produktivitas kerja yang bertujuan 

meningkatkan produktivitas kerja karyawan, karena dengan menurunnya 

produktivitas kerja karyawan akan berdampak pada menurunnya realisasi 
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produksi yang dihasilkan perusahaan tersebut. Perubahan jumlah karyawan 

dikarenakan adanya adanya pensiunan karyawan dan sistem penerimaan 

karyawan yang diperketat lagi dari sebelumnya, karena perusahaan lebih 

memilih karyawan yang memiliki skill dan kemampuan karyawan yang akan 

mendukung keberlangsungan kerja yang lebih efektif dan efisien. Produksi 

pada tahun 2017 mengalami penurunan dikarenakan berkurangnya jumlah 

karyawan dan produktivitas kerja karyawan yang menurun diduga adanya 

faktor dari lingkungan kerja yang menghambat kerja karyawan dalam bekerja. 

Lingkungan kerja yang baik memiliki peranan penting dalam 

meningkatkan produktivitas kerja karyawan dalam perusahaan. Menurut 

Afandi (2018: 66) Lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada lingkungan para 

pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas seperti 

temperatur, kelembapan, ventilasi, penerangan, kegaduhan, kebersihan tempat 

kerja dan memadai tidaknya alat-alat perlengkapan kerja. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi lingkungan kerja yaitu 

terbentuknya suatu kondisi lingkungan kerja dikaitkan dengan kemampuan 

karyawan, diantaranya: warna, kebersihan lingkungan kerja, penerangan, 

pertukaran udara yang cukup, jaminan terhadap keamanan, kebisingan dan tata 

ruang.  

Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan. Berasarkan hasil pengamatan dan wawancara 

dengan asisten proses (Bapak Bambang Sutrikno) yang dilakukan di lokasi 
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penelitian bagian produksi PT. Tasma Puja Sei. Kuamang Kabupaten Kampar, 

adapun masalah yang terjadi dilingkungan kerja perusahaan tersebut yaitu: 

1. Fasilitas kerja karyawan yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Fasilitas Kerja Karyawan Pada PT. Tasma Puja Sei. 

Kuamang Kabupaten Kampar 

No. Fasilitas Kerja 
Kualitas Jumlah 

unit Baik Rusak 

1 Meja dan Kursi 30 7 37 

2 Komputer 4 2 6 

3 Printer 3 0 3 

4 Telepon 3 0 3 

5 Air Conditioner (AC) 3 1 4 

6 Lampu 17 8 25 

7 P3K 2 0 2 

8 Musholla 1 0 1 

9 Parkiran 1 0 1 

10 Dapur 1 0 1 

11 Toilet atau kamar mandi 2 0 2 

12 Kipas angin 3 0 3 

13 Kendaraan Dinas 6 0 6 

14 Truk pengangkut TBS  15 0 15 

15 Truk tangki CPO 5 0 5 

Jumlah  96 18 114 

Sumber : PT. Tasma Puja  Sei. Kuamang Kabupaten Kampar Tahun 2018 

Berdasarkan tabel 1.2 diatas bahwa terdapat beberapa fasilitas  

kerja karyawan yang rusak, yang mana terdapat 7 unit meja yang rusak, 2 

unit komputer yang rusak, 1 unit AC yang rusak, dan 4 unit lampu yang 

rusak. Hal ini dapat menyebabkan terganggunya kenyamanan karyawan 

dalam bekerja, sehingga akan berdampak terhadap menurunnya 

produktivitas kerja karyawan. 

2. Kondisi lingkungan kerja karyawan, yang mana terdapat mesin-mesin yang 

menghasilkan suara bising, lantai yang licin, suhu ditempat kerja yang 
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panas, dan kurangnya kebersihan pabrik, dan sebagian besar karyawan tidak 

menggunakan alat pelindung keamanan kerja.  Hal ini dapat menyebabkan 

karyawan merasa cepat lelah, dan dapat membahayakan karyawan dalam 

bekerja. Sehingga dapat menyebabkan menurunnya produktivitas kerja 

karyawan. 

Gambar 1.1 

Kondisi lingkungan kerja Bagian Produksi PT. Tasma Puja  

      
 Sumber : PT. Tasma Puja Sei. Kuamang Kabupaten  Kampar Tahun 2018 

3. Berdasarkan hasil wawancara dengan (bapak Hendra) adanya hubungan 

yang kurang harmonis antar sesama karyawan yang disebabkan oleh sikap 

kecemburuan sosial dan kurang suka dengan kerjaan karyawan lainnya 

sehingga menyebabkan kondisi lingkungan kerja karyawan menjadi kurang 

kondusif dan berdampak terhadap produktivitas kerja karyawan. 

Berdasarkan hasil pengamatan di atas bahwa kondisi lingkungan kerja 

yang kurang nyaman dan kurang harmonis akan berdampak terhadap 

produktivitas kerja yang dihasilkan, untuk itu perusahaan harus lebih 

memperhatikan kondisi lingkungan kerja agar para pekerja merasa nyaman dan 

aman dalam melakukan pekerjaan guna meningkatkan produktivitas kerja para 

karyawan. karena jika kondisi lingkungan kerjanya tidak nyaman dan aman 

akan berdampak terhadap menurunnya tingkat produktivitas kerja karyawan 
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yang akan mengakibatkan menurunnya hasil produksi yang dihasilkan. Selain 

lingkungan kerja kedisiplinan karyawan juga perlu diperhatikan perusahaan. 

Karena disiplin kerja juga berpengaruh terhadap produktivitas kerja.  

Kedisiplinan adalah fungsi operatif  ke enam dari manajemen sumber 

daya manusia. Kedisiplinan merupakan fungsi operatif MSDM yang 

terpenting, karena semakin baik disiplin karyawan semakin tinggi prestasi kerja 

yang dicapainya. Tanpa disiplin kerja karyawan yang baik, akan sulit bagi 

organisasi perusahaan mencapai hasil yang optimal. 

Hasibuan (2009:193) kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan 

seseorang menaati peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. 

Disiplin kerja dapat diartikan jika karyawan selalu datang tepat waktu, dan 

pulang tepat pada waktunya, mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik 

dan tepat waktu, melaksanakan perintah atasan, mentaati semua peraturan yang 

telah yang telah ditetapkan perusahaan dan norma-norma yang berlaku. 

Dengan kedisiplinan kerja yang tinggi akan meningkat produktivitas kerja 

karyawan dalam perusahaan tempat dia bekerja. Disiplin yang baik akan 

mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang 

diberikan kepadanya. 

Disiplin adalah sikap kejiwaan dari seseorang atau kelompok orang 

yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi segala aturan 

yang telah diterapkan, menurut Sinungan (2009:135). Berdasarkan pengertian 

disiplin dan produktivitas dapat disimpulkan bahwa disiplin dapat mendorong 
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produktivitas atau disiplin juga merupakan sarana untuk mencapai 

produktivitas. 

Adapun  data absensi karyawan bagian produksi pada PT. Tasma Puja 

Sei. Kuamang Kabupaten Kampar yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1.3 Data Absensi Karyawan Bagian Produksi PT. Tasma Puja  

Sei. Kuamang Kabupaten Kampar Tahun 2013-2017 

Tahun 
Jumlah 

Karyawan 

Absensi Tidak 

Hadir/Tahun 
Lambat Masuk Cepat Pulang 

Total % Total % Total % 

2013 135 27 20,00 % 30 22,22% 13 9,62% 

2014 130 18 14,00% 22 16,9% 11 8,46% 

2015 139 21 15,00% 26 19,00% 8 5,75% 

2016 137 33 24,00% 27 19,42% 12 8,63% 

2017 132 36 27,27% 33 24,09% 14 10,07% 

Sumber : PT. Tasma Puja Sei. Kuamang Kabupaten Kampar  Tahun 2018 

 

Dari tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan kerja 

karyawan masih mengalami ketidak stabilan. Berdasarkan absensi pada tahun 

2013-2017 mengalami fluktuasi, ditandai dengan masih ditemui karyawan 

yang tidak disiplin seperti karyawan tidak hadir pada hari kerja, datang 

terlambat, dan pulang sebelum waktunya jam kerja selesai. Hal ini 

membuktikan bahwa masih kurangnya disiplin kerja bagian produksi pada 

PT. Tasma Puja Sei. Kuamang Kabupaten Kampar.  

Hal ini menujukkan gejala-gejala penyebab kecendrungan 

menurunnya produktivitas kerja karyawan seperti kurangnya kesadaran 

karyawan akan tanggung jawabnya terhadap pekerjaannya dimana kurang 

disiplinnya karyawan dalam menggunakan jam kerja, masih adanya karyawan 

yang menunda-nunda pekerjaan, dan munculnya kebosanan dalam bekerja. 

Hal inilah yang menjadi permasalahan perlu diperhatikan oleh perusahaan. 
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Karena kurangnya kedisiplinan dalam bekerja  dan sering tidak hadir akan 

berdampak pada menurunnya hasil kerja dan dapat merugikan perusahaan. 

Absensi merupakan indikator disiplin kerja. Untuk itu perlu ditingkatkan agar 

hasil kerja yang dihasilkan tidak menurun dan tujuan perusahaan tercapai. 

Dengan meningkatnya kedisiplinan karyawan maka akan 

meningkatnya tingkat produktivitas kerja karyawan pada PT. Tasma Puja Sei. 

Kuamang.  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti lebih jauh mengenai lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap 

produktivitas kerja bagian produksi pada PT. Tasma Puja Sei. Kuamang 

Kabupaten Kampar dengan judul: “Pengaruh Lingkungan Kerja dan 

Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian 

Produksi Pada PT. Tasma Puja Sei. Kuamang Kabupaten Kampar”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis membuat 

suatu  rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah lingkungan kerja berpengaruh secara parsial terhadap produktivitas 

kerja karyawan bagian produksi pada PT. Tasma Puja Sei. Kuamang 

Kabupaten Kampar? 

2. Apakah disiplin kerja berpengaruh secara parsial terhadap produktivitas 

kerja karyawan bagian produksi pada PT.Tasma Puja Sei. Kuamang 

Kabupaten Kampar? 
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3. Apakah lingkungan kerja dan disiplin kerja berpengaruh secara simultan 

terhadap produktivitas kerja karyawan bagian produksi pada PT.Tasma 

Puja Sei. Kuamang Kabupaten Kampar? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja karyawan terhadap 

produktivitas kerja karyawan bagian produksi pada PT. Tasma Puja Sei. 

Kuamang Kabupaten Kampar. 

b. Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja karyawan terhadap 

produktivitas kerja karyawan bagian produksi pada PT. Tasma Puja Sei. 

Kuamang Kabupaten Kampar. 

c. Untuk mengetahui antara lingkungan kerja karyawan dan disiplin kerja 

karyawan terhadap produktivitas kerja karyawan bagian produksi pada 

PT. Tasma Puja Sei. Kuamang Kabupaten Kampar. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat-manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Bagi Perusahaan  

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

pimpinan perusahaan dalam mengamati lingkungan kerja dan 

disiplin kerja karyawan bagian produksi pada PT. Tasma Puja Sei. 
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Kuamang Kabupaten Kampar dalam meningkatkan produktivitas 

kerja karyawan. 

b. Bagi Akademis 

 Sebagai aplikasi dari ilmu yang didapat diperkuliahan dan menjadi 

bahan referensi dibidang ilmu manajemen khususnya bagi 

mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

yang meneliti dengan permasalahan yang sama.  

c. Bagi Pihak Lain 

Untuk memperdalam kajian ilmu, dan menambah wawasan tentang 

lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja 

karyawan pada perusahaan kelapa sawit. 

1.4 Sistematika Penulisan  

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah,  tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

Bab ini menguraikan beberapa teori yang dijadikan pedoman 

dalam  melakukan analisa dan pembahasan penelitian. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber 

data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data serta 

analisis data. 
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BAB IV : PROFIL PERUSAHAAN 

 Dalam bab ini berisi Profil tentang objek penelitian, seperti 

sejarah perusahaan, struktur organisasi, dan aktivitas organisasi. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dibahas analisis data tentang lingkungan kerja, 

disiplin kerja dan produktivitas kerja karyawan. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan hasil analisa kesimpulan yang 

ditarik dalam  bentuk kesimpulan dan sekaligus memberikan 

saran sebagai masukan kepada perusahaan. 


