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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Suatu instansi didirikan karena mempunyai tujuan yang ingin dicapai. 

Dalam mencapai tujuannya setiap instansi dipengaruhi oleh kemampuan, prilaku 

dan sikap orang-orang yang terdapat dalam instansi tersebut. Keberhasilan untuk 

mencapai tujuan tersebut tergantung pada keandalan dan kemampuan karyawan 

dalam mengoperasikan unit-unit kerja yang terdapat di instansi tersebut, karena 

tujuan instansi dapat tercapai hanya dimungkinkan karena upaya para pelaku yang 

terdapat dalam setiap instansi. 

Manajemen sumber daya manusia merupakan sarana untuk meningkatkan 

kualitas manusia, dengan memperbaiki sumber daya manusia, meningkatkan pula 

kinerja dan daya hasil organisasi, sehingga dapat mewujudkan karyawan yang 

memiliki disiplin dan kinerja yang tinggi.  

Pada dasarnya kinerja dapat dipandang dari dua segi, yaitu kinerja 

Organisasi dan kinerja karyawan atau individu. Kinerja karyawan adalah suatu 

hasil kerja individu dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah 

totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. (Harbani Pasolog, 2008: 175) 

Kinerja mempunyai arti penting bagi karyawan, adanya penilaian kinerja 

berarti karyawan mendapatkan perhatian dari atasan, disamping itu akan 
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menambah gairah kerja karyawan dengan penilaian kinerja ini mungkin karyawan 

yang berprestasi dipromosikan, dikembangkan dan diberi penghargaan atas 

prestasi, sebaliknya karyawan yang tidak berprestasi mungkin akan didemosikan. 

PT Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru adalah Perusahaan 

pengelola agroindustri kelapa sawit dan karet serta mengolah hasil menjadi crude 

palm oil (CPO) inti sawit dan berbagai jenis produk karet. Semua hasil produksi 

dijuak baik ke pasar lokal maupun ekspor. Untuk mendukung pemasaran, 

perusahaan bersama seluruh BUMN perkebunan (PTPN I s/d XIV) membentuk 

kantor pemasaran bersama (KPB) PTPN I-XIV yang berkedudukan di Jakarta dan 

juga Idoham di Jerman. 

Dapat dilihat dari data karyawan pada PT Perkebunan Nusantara V 

(Persero) Pekanbaru. 

Tabel 1.1: Kinerja Karyawan PT Perkebunan Nusantara V (Persero) 2012-

2016 

Tahun  Target Pekerjaan 

(dalam proyek) 

Realisasi 

Pekerjaan 

(dalam proyek) 

Persentase 

Pencapaian Target 

(%) 

2012 72 60 83,3 

2013 68 59 86,7 

2014 86 73 84,8 

2015 75 68 90,6 

2016 74 65 87,8 

Sumber: PT Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru (2016) 

Dilihat dari tabel 1.1. persentase kinerja karyawan pada PT Perkebunan 

Nusantara V (Persero) dari tahun 2012-2016, dimana pada tahun 2012-2013 

menglami peningkatan sebesar 3,4%. Dan pada tahun 2013-2014 kinerja 

karyawan mengalami penurunan yaitu sebesar 1,9%. Lalu mengalami peningkatan 
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yang signifikan pada tahun 2015 yaitu sebesar 5,8%. Dan mengalami penurunan 

pada tahun 2016 sebesar 2.8%. 

Naik turunnya angka kinerja yang terjadi pada karyawan di PT 

Perkebunan Nusantara V (Persero) dari tahun 2012-2015, serta belum tercapainya 

target karyawan secara maksimal dapat disebabkan karena beberapa faktor. 

Menurut Sedarmayanti (2009: 26) faktor yang mendorong suatu kinerja adalah 

pendidikan, pelatihan, lingkungan kerja dan budaya organisasi.   

Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam membantu meningkatkan 

kinerja adalah dengan mengadakan program pendidikan dan pelatihan. Menurut 

Sedarmayanti (2009: 26) faktor yang mendorong suatu kinerja adalah pendidikan, 

pelatihan, lingkungan kerja dan budaya organisasi..  

Pendidikan dan pelatihan menjadikan proses perubahan yang tidak terlatih 

diubah menjadi karyawan yang cakap, dan sekarang karyawan dapat 

dikembangkan untuk memberikan tanggungjawab baru.Adanya pendidikan dan 

pelatihan dimaksudkan untuk menyesuaikan sikap, tingkah laku, dan pengetahuan 

serta kecakapan karyawan sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaan. 

Pendidikan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang tidak 

dapat dipisahkan dari sistem organisasi. Adanya karyawan baru yang akan 

menempatkan posisi baru, mendorong pihak kepegawaian senantiasa 

menyelenggrakan program pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian melalui 

pendidikan dan pelatihan tersebut, diharapkan  karyawan yang mengikuti program 
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pendidikan dan pelatihan akan lebih memahami maksud dan tujuan serta tugas-

tugas pokok sebagai karyawan. 

Pendidikan dapat meningkatkan keahlian teoritis, konseptual dan  moral 

karyawan, sedangkan latihan adalah untuk meningkatkan keterampilan teknis 

pelaksaan pekerjaan atau lebih dikenal dengan bimbingan teknis. selain 

pendidikan juga merupakan unsur dari care values, dimana semakin tinggi tingkat 

pendidikan seseorang, maka semakin mudah dalam mengaplikasikan pekerjaan, 

karena pengetahuan yang dimiliki semakin banyak. Adapun tingkat pendidikan 

karyawan PT Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru dapat dilihat dari 

table II.1. dibawah ini: 

Tabel 1.1: Tingkat Pendidikan Karyawan PT Nusantara V (Persero) 2016 

No Tingkat 

Pendidikan 

Frekuensi 

(orang) 

Persentase 

(%) 

1 SD 28 5.7 

2 SMP 23 4,7 

3 SMA 204 41,37 

4 Diploma 31 6,28 

5 S1 177 35,9 

6 S2 30 6,1 

Total  493 100 

Sumber: PT Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru (2016) 

Dari data diatas terlihat bahwa masih ada karyawan yang belatar belakang 

tingkat pendidikan yang rendah. Dengan jumlah karyawan yang memiliki tingkat 

pendidikan SD sebanyak 28 orang. Sedangkan karyawan dengan tingkat 

pendidikan SMP sebanyak 23. Jika disesuaikan dengan teori, maka karyawan 

yang berpendidikan SD, SMP dan SMA memiliki kopetensi yang kurang baik 

dibandingkan dengan pegawai yang berpendidikan Diploma atau S1. Komptensi 

yang kurang baik tentunya akan menghasilkan kinerja yang kurang baik pula. 
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Program pelatihan dianggap membawa manfaat yang cukup besar bagi 

perusahaan seperti meningkatkan moral karyawan, meningkatkan efesiensi waktu 

dalam melaksanakan pekerjaannya. Pada dasarnya setiap perusahaan mempunyai 

harapan bahwa kelak dikemudian hari akan mengalami perkembangan yang pesat 

dalam ruang lingkup kegiatannya dan menginginkan terciptanya kinerja yang baik 

dalam bidang pekerjaannya.Adapun jenis-jenis pelatihan yang dilakukan terhadap 

karyawan pada PT Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru yang setiap 

tahun mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2 

Tabel 1.2 : Daftar Pelatihan yang Dilakukan Karyawan PT Perkebunan 

Nusantara V (Persero) PekanbaruTahun 2012-2015 

No Tahun Jumlah Pelatihan Jumlah Peserta 

(orang) 

1 2012 6 145 

2 2013 8 131 

3 2014 5 93 

4 2015 5 130 

Sumber: PT Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru 

Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat jumlah rincian karyawan yang mengikuti 

pelatihan yang diselenggarakan oleh PT Perkebunan Nusantara V (Persero) 

Pekanbaru. Dimana jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan jumlah pelatihan 

yang dilakukan dari tahun 2012-2015 mengalami penurunan setiap tahunnya.  

Berdasarkan kondisi-kondisi di dalam perusahaan yang berkaitan dengan 

pendidikan, pelatihan dan budaya organisasi adalah  karyawanyang telah 

mengikuti pelatihan menunjukan masih rendahnya kinerja karyawan dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya.Hal ini terlihat dalam pelaksaan tugas yang 

langsung berhubungan dalam memberikan pelayanan. 



6 

Adapun gejala-gejala yang tampak ketika penilaian kinerja adalah masih 

adanya sebagian karyawan yang membaca surat kabar, bercerita dengan sesama 

rekan kerja pada waktu jam kerja sementara karyawan lain sibuk bekerja, masih 

ada karyawan yang terlambat masuk kerja dan masih banyaknya karyawan yang 

berlatar belakang pendidikan SD dan SMP, tentunya hal ini berpengaruh terhadap 

kinerja yang akan dihasilkan. 

Berdasarkan uraian dan fenomena diatas, timbul keinginan penulis untuk 

mengkaji tentang pendidikan, pelatihan dan budaya organisasi Karyawan PT 

Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru dalam memanfaatkan sumber daya 

manusia yang ada sehingga kinerja karyawan diharapkan akan mengalami 

peningkatan dan dapat melaksanakan tugas dengan baik oleh karena itu penulis 

ingin mengangkat masalah dengan judul: “Pengaruh Pendidikan, Pelatihan dan 

Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan PT Perkebunan Nusantara V 

(Persero) Pekanbaru. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi 

masalah-masalah yang akan dikaji dan dianalisa yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh pendidikan, pelatihan dan budaya organisasi terhadap 

kinerja karyawan PT Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru? 

2. Faktor apa yang dominan mempengaruhi kinerja  pada PT Perkebunan 

Nusantara V (Persero) Pekanbaru? 
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3. Kebijakan apa yang dilakukan PT Perkebunan Nusantara V (Persero) 

Pekanbaru dalam meningkatkan kinerja karyawan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitianini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan, pelatihan dan budaya organisasi 

terhadap kinerja karyawan pada PT Perkebunan Nusantara V (Persero) 

Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui faktor yang dominan mempengaruhi kinerja pada PT 

Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru. 

3. Untuk mengetahui kebijakan PT Perkebunan Nusantara V (Persero) 

Pekanbaru dalam meningkatkan kinerja karyawan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi PT 

PERKEBUNAN NUSANTARA V (PERSERO) PEKANBARU dalam 

menganalisis pendidikan, pelatihan dan budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan, yang pada akhirnya nanti diharapkan mampu meningkatkan 

kemajuan perusahaan. 

 

b. Bagi Penulis 

Dengan adanya penelitian ini penulis dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan serta lebih memahami teori-teori mengenai pendidikan, 

pelatihan dan budaya organisasi terhadap kinerja kerja karyawan. 
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c. Bagi Akademis 

Diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi dan sebagai referensi untuk 

penelitian berikutnya disamping untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB    I   PENDAHULUAN  

Bab ini terdiri  dari latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB   II   TINJAUAN PUSTAKA 

Pada  bab ini  diuraikan  mengenai  landasan  teori  yang  

berhubungan dengan disiplin, kinerja dan hipotesa. 

BABIII  METODE PENELITIAN 

Dalam babini diuraikan mengenai lokasi penelitian, jenis 

dan sumber data, populasi dan sampel, teknik 

pengumpulan data dan analisis data. 

BAB   IV  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini terdiri dari sejarah singkat perusahaan, 

struktur organisasi dan aktivitas perusahaan. 

BAB   V  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab IV  merupakan  bab  yang  membahas  tentang  hasil 

penelitian dan pembahasan masalah tentang pengaruh 

disiplin terhadap kinerja. 
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BAB  VI   KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab  ini  merupakan kesimpulan penelitian dan saran-

saran berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


