
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Suatu perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya, baik perusahaan yang 

bergerak dibidang industri, perdagangan maupun jasa akan berusaha untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Satu hal yang penting yaitu bahwa 

keberhasilan berbagai aktivitas didalam perusahaan dalam mencapai tujuan bukan 

hanya tergantung pada pada keunggulan teknologi, dana operasi yang tersedia, sarana 

atau pun prasarana yang dimiliki, melainkan juga tergantung pada aspek sumber daya 

manusia. Faktor sumber daya manusia ini merupakan elemen yang harus diperhatikan 

oleh perusahaan, terutama bila mengingat bahwa era perdagangan bebas akan segera 

dimulai, dimana iklim kompetisi yang dihadapi akan sangat berbeda. 

 Hal ini memaksa setiap perusahaan harus dapat bekerja dengan lebih efisien, 

efektif dan produktif. Tingkat kompetisi yang tinggi akan memacu tiap perusahaan 

untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan memberikan perhatian 

pada aspek sumber daya manusia. Jadi manusia dapat dipandang sebagai faktor 

penentu karena ditangan manusialah segala inovasi akan direalisir dalam upaya 

mewujudkan tujuan perusahaan. 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor produksi yang memiliki 

pengaruh yang dominan terhadap faktor produksi lain seperti mesin, dan teknologi, 

karena peralatan yang handal atau canggih tanpa didukung Sumber Daya Manusia 
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(SDM) yang bagus tidak akan berarti apa-apa, oleh karena itu perusahaan dituntut 

untuk mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimilikinya dengan baik demi 

kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaan, dengan demikian keberhasilan dalam 

proses operasional perusahaan sangatlah ditentukan oleh kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang dimiliki perusahaan tersebut seperti karyawan.  

Semangat kerja karyawan dalam perusahaan sangatlah dominan, karena 

karyawan adalah penghasil kerja bagi perusahaan. Hal ini berarti sebagian besar 

pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan dilakukan oleh karyawan. Keberhasilan 

sebuah perusahaan atau organisasi ditentukan oleh karyawan yang melakukan 

pekerjaan sehingga perlu adanya balas jasa kepada karyawan sesuai dengan sifat dan 

keadaannya. Setiap karyawan perlu diperlakukan dengan baik agar karyawan tetap 

bersemangat dalam bekerja. 

Semangat kerja merupakan suatu kondisi rohani atau perilaku individu atau 

tenaga kerja dalam perusahaan dan hal tersebut mempunyai dampak terhadap 

lingkungan kerja, baik yang mempunyai kecepatan maupun arah reaksi tenaga kerja 

terhadap macam kegiatan. Dengan semangat kerja karyawan yang tinggi, akan 

menciptakan sebuah semangat kerja karyawan yang benar-benar optimal yang 

terdampak pada tingginya kemajuan perusahaan. Semangat kerja karyawan harus 

dimiliki oleh setiap karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya agar mereka dapat 

bekerja dengan baik dan efektif. 

Semangat kerja juga diartikan sebagai suatu iklim atau suasana kerja yang 

terdapat dalam suatu organisasi yang menunjukan rasa kegairahan dalam 
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melaksanakan pekerjaan dan mendorong mereka untuk bekerja secara lebih baik dan 

produktif. 

PT. Sari Lembah Subur merupakan salah satu perusahaan yang mengelolah 

kelapa sawit yang sudah berdiri sejah tahun 1987 untuk perkebunan dan pada tahun 

1992 untuk mengoperasi pabrik untuk meningkatkan hasil produksi semaksimal 

mungkin, karena selain sumber daya manusianya yang harus memiliki kemampuan 

yang potensial yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana perusahaan ini terus bisa 

bertahan dan mengahasilkan produksi yang lebih tinggi. Guna mencapai hasil 

produksi yang diharapkan, bagian produksi merupakan bagian yang sangat penting 

untuk mencapai hal tersebut. 

Berikut dapat dilihat tingkatan capaian hasil produksi dan target yang ingin di 

capai pada PT. Sari Lembah Subur selama 3 tahun terakhir. 

Tabel I. Target Dan Relasi Produksi CPO PT. Sari Lembah Subur Dari Tahun 

2014-2016 Dalam Ton Pengaruh Motivasi Terhadap Semangat Kerja 

Karyawan Bagian Produksi Pada PT. Sari Lembah Subur Kecamatan 

Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. 

Tahun Target CPO Realisasi CPO Presentase % 

2014 355.000 337.385 95% 

2015 415.000 365.964 88% 

2016 420.000 340.083 81% 

Sumber PT. Sari Lembah Subur, 2016 
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Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa selama tiga tahun terakhir 

realisasi produksi tidak tercapai sesuai dengan target yang diharapkan padahal selama 

masa kerja ataupun hari kerja selama tiga tahun terakhr adalah 199 hari. Adapun 

standar penetapan target produksi, perusahaan mengaju pada hasil panen produksi.  

Tidak tercapainya target produksi dalam tiga tahun terakhir menunjukan 

masih kurangnya semangat produktivitas kerja karyawan bagian produksi pada PT. 

Sari Lembah Subur di Kabupaten Pelalawan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari 

Moekijat (1992:190-191) dimana indikasi turunnya semangat dan kegairahan kerja 

karyawan secara umum dapat berupa turunnya produktivitas kerja, tingkat absensi 

yang tinggi, dan tingkat kerusakan yang tinggi, tuntutan yang sering kali terjadi dan 

adanya kurang semngatnya yang dilakukan karyawan.  

Tabel 2. Perputaran Karyawan Bagian Produksi Dalam Tiga Tahun Terakhir 

PT. Sari Lembah Subur Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten 

Pelalawan  

Sumber: PT. Sari Lembah Subur Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 

TAHUN KARYAWANm 

AWAL TAHUN 

MASUK KELUAR KARYAWAN 

AKHIR TAHUN 

LTO 

2014 349 23 24 348 0,28% 

2015 348 35 30 353 1,4% 

2016 353 41 48 343 2% 
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Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah karyawan semakin berkurang dikarenakan 

semangat kerja karyawan kurang sehingga jumlah karyawan dari tahun ketahun 

mengalami pengurangan sehingga berdampak kepada hasil produktivitas hasil 

produksi. Oleh karena itu, maka setiap perusahaan perlu memberikan motivasi 

kepada karyawannya untuk menambah semangat kerja dan dapat mewujudkan tujuan 

perusahaan. Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk memilih 

judul: “Pengaruh Motivasi Terhadap Semangat Kerja Karyawan Bagian Produksi 

Pada PT. Sari Lembah Subur di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten 

Pelalawan” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat permasalahan dalam 

penelitian ini yaitu: 

a. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap semangat kerja karyawanbagian 

Produksi Pada PT. Sari Lembah Subur di Kecamatan Pangkalan Kuras 

Kabupaten Pelalawan? 

b. Apa saja faktor faktor yang mempengaruhi semangat kerja karyawan Pada PT. 

Sari Lembah Subur di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui motivasi kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada 

PT. Lembah Subur di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. 
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b. Untuk mengetahui hubungan semangat kerja karyawan terhadap produktivitas 

kerja kayawan pada PT. Sari Lembah Subur di Kecamatan Pangkalan Kuras 

Kabupaten Pelalawan. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Sebagai bahan masukan dan informasi bagi perusahaan tentang Analisis 

Semangat Kerja Karyawan Bagian Produksi Pada PT. Sari Lembah Subur di 

Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. 

a. Untuk menambah pengetahuan, keterampilan berpikir, bagi penulis dalam 

meningkatkan ilmu pengetahuan dibidang Administrasi Negara. 

b. Sebagai sumbangan teoritis berupa tambahan khazanah keilmuan khususnya 

dalam bidang Administrasi Negara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


