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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya perusahaan yang 

sangat penting bagi keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya, 

yaitu dalam memperoleh profit (laba) yang optimal.Seorang manajer harus 

mampu mengelola sumber daya alam (SDA) yang ada dengan memanfaatkan 

sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Oleh karena itu, pimpinan suatu 

perusahaan perlu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan/keinginan dari 

seorang karyawan. Agar karyawan merasa dihargai sehingga dapat 

membangkitkan semangat dalam melakukan kegiatan atau aktivitasnya.Karena 

kunci keberhasilan dari suatu perusahaan bukan saja terletak pada alat-alat yang 

dipakai, tetapi juga terletak pada sumber daya manusia. 

Manajemen Sumber daya manusia adalah suatu perencanaan, 

pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap 

pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan 

dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi 

(Mangkunegara, 2011). 

Dalam mencapai tujuan perusahaan ada banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi produktivitas kerja diantaranya adalah lingkungan kerja dan 

Kompensasi. PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Terantam kecamatan Tapung 

Hulu  yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan 

dan pabrik kelapa sawit dan karet yang beroperasi dalam mengelola kelapa sawit 
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dan karet di wilayah Terantam Kecamatan Tapung Hulu  Kabupaten Kampar. PT. 

Perkebunan Nusantara V Kebun terantam berpusat SBU-nya berada di PT. 

Perkebunan Nusantara V Tandun dan kantor besarnya berada di jalan Rambutan 

Pekanbaru. Adapun jumlah karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara V Kebun 

Terantam bagian produksi saat ini 162 orang. 

Tabel 1.1 Jumlah Karyawan Bagian Produksi PT. Perkebunan Nusantara V 

Kebun Terantam Kecamatan Tapung Hulu  2016 

NO Jabatan Karyawan Jumlah 

1 STAFF : 

1. Administratur  

2. Kepala Tata Usaha  

3. Ka. Kebun 

4. Ka. Pabrik 

5. Ka. Teknik 

6. Public Relation 

7. Kapro(Kepala Proyek) KKPA 

8. Asisten Tanaman & Asisten Administrasi  

 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

12 

2 SKU/BLK: 

1. Mandor I 

2. Kerani I 

3. Centeng  

4. Pemanen  

 

10 

15 

10 

80 

115 

3 BHL : 

1. Karyawan Kontrak  

2. Karyawan Borongan  

 

15 

20 

35 

JUMLAH 162 

Sumber: PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Terantam 

1) Staff:Administrasi, KTU (Kepala Tata Usaha), Ka. Kebun, Ka.Pabrik, Ka. 

Teknik, CDO (Community Development Officer), Pubik Relation,  

Kapro(Kepala Proyek ) KKPA, Asisten Tanaman & Asisten administrasi. 

2) SKU/ BLK:Non Staff (Mandor I/Krani I) & karyawan yang sudah 

diangkat menjadi karyawan tetap harian maupun bulanan lokal. 
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3) BHL:  Buruh Harian Lepas atau karyawan yang belum diangkat sebagai 

karyawan tetap atau masih dalam training, karyawan kontrak dan 

karyawan borongan. 

Tabel 1.2 Absensi Karyawan BagianProduksi pada PT. Perkebunan 

Nusantara V Kebun Terantam Kecamatan Tapung Hulu  2012-

2016 

Tahun 
Jumlah 

Karyawan 

Rata-rata Alpa/Bln Rata-rata Lambat 

Masuk/Bln 

Frekuensi Frekuensi 

2012 180 15 orang 11 orang 

2013 175 18 orang 15 orang 

2014 172 10 orang 19 orang 

2015 168 20 orang 10 orang 

2016 162 12 orang 17 orang 

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Terantam 

Berdasarkan tingkat absensi karyawan dan kondisi karyawan yang sering 

terlambat kerja yang masih banyak, maka ini merupakan hal yang dapat  

merugikan perusahaan. Oleh sebab itu pihak manajemen perusahaan harus 

meninggatkan semangat kerja karyawan dengan cara memotivasi, memperhatikan 

kebutuhan karyawan, cara kepemimpinan, memperhatikan lingkungan kerja 

sekitar karyawan dan faktor-faktor lain. 

Adapun fenomena yang terjadi di PT. Perkebunan Nusantara V Kebun 

Terantam adalah kurangnya pemeliharaan lingkungan kerja yang dirasakan dan 

dikeluhkan karyawan yaitu lingkungan kerja fisik atau benda-benda yang berada 

disekitar tempat kerja karyawan seperti tidak normalnya pendingin ruangan, 

pencahayaan serta ventilasi yang kurang memadai. 

Diruangan mesin-mesin pabrik yang rusak kurangnya pencahayaan yang 

normal, sehingga teknisi yang ingin memperbaiki terganggu dan susah untuk 

menyelesaikan tugasnya.  
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lainnya yang dikeluhkan karyawan adalah kurang memperhatikan peralatan kantor 

yang rusak, seperti printer dan komputer yang didiamkan rusak dan tidak 

diperbaiki. Semua itu membuat karyawan menjadi susah untuk menyelesaikan 

tugas dan bahwan menjadi kendala untuk mengerjakannya. 

Selain itu fakta disana banyak karyawan yang mengeluhkan tentang 

kurangnya perhatian perusahaan terhadap pemberian balas jasa dan pemberian 

imbalan kepada karyawan lagi. Dan tidak ada kejelasan dan kenaikan tentang 

pemberian uang lembur, dan kenaikan gaji yang dirasakan karyawan. Karena 

karyawan merasa jika kebutuhan hidup semakin hari semakin tinggi dan 

pengeluaran untuk biaya hidup juga tinggi. 

Sehubungan dengan usaha pencapaian produktivitas kerja karyawan yang 

baik maka pimpinan perusahaan dituntut untuk selalu berhati-hati dalam 

pengambilan keputusan, karena karyawan yang dihadapi adalah manusia yang 

dinamis, yang suatu saat pada keadaan tertentu berubah, baik dalam hal 

kebutuhan, keinginan, maupun tuntutan. Untuk lebih jelas nya berikut ini akan 

penulis gambarkan dalam bentuk tabel jumlah tenaga kerja, rencana produksi, 

realisasi produksi dan produktivitas tenaga kerja karyawan bagian produksi pada 

PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Terantam Kecamatan Tapung Hulu  pada 

lima tahun terakhir. 

Tabel 1.3 Realisasi Produksi dan Produktivitas Kerja Karyawan PT. 

Perkebunan Nusantara V Kebun Teantam Kecamatan Tapung 

Hulu . 

Tahun 
Tenaga 
Kerja 

Target 
Produksi 

Realisasi 
Produksi 
/Tahun 

Produktivitas 
/ Tahun 

Persentase 
(%) 

2012 180 10.785.160 12.327.000 68.483,33 114,29 
2013 175 70.999.560 88.557.000 506.040 104,72 
2014 172 76.185.160 79.759.000 463.715,12 104,69 
2015 168 71.585.420 66.494.000 395.797,62 92,88 
2016 162 70.412.000 62.580.470 386.299,19 88,87 

Sumber :PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Terantam  
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 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat produktivitas karyawan dalam 

5 tahun terakhir mengalami naik turun, maka pihak perusahaan harus 

memperhatikan masalah ini dengan sebaik-baiknya, karena apabila masalah ini 

tidak teratasi dengan baik maka akan berakibat buruk pada perusahaan tersebut. 

Kondisi lingkungan kerja mempengaruhi semangat kerja karyawan karena 

waktu mereka hampir dihabiskan dalam lingkungan sekitar kerja tersebut.Untuk 

itu perlu memperhatikan kondisi lingkungan kerja karyawan yang sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan karyawan.Apabila lingkungan kerja buruk akan 

mempengaruhi kinerja karyawan, sehingga produktivitas kerja akan menurun 

karena karyawan merasa terganggu dalam melaksanakan pekerjaannya, dan tidak 

dapat mencurahkan perhatian penuh terhadap pekerjaannya. 

Lingkungan kerja yang kondusif harus diperhatikan didalam perusahaan 

karena lingkungan yang kondusif mampu menciptakan nilai-nilai yang menjadi 

daya dorong bagi karyawan untuk melaksanakan pekerjaan. Dengan lingkungan 

kerja yang mendukung maka karyawan akan merasa nyaman dan akan merasa 

puas berada dilingkungan tersebut sehingga menunjukkan kinerja yang baik, dan 

diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja perusahaan. Ini menandakan 

pentingnya lingkungan kerja bagi karyawan supaya karyawan merasa nyaman dan 

semangat dalam bekerja dan berada di lingkungan kerja. Dengan demikian akan 

mengantarkan perusahaan dalam mencapai tujuan. 

Selain lingkungan kerja, semangat kerja juga dipengaruhi oleh 

kompensasi, jika kompensasi tidak memenuhi kebutuhan, maka prestasi kerja dan 
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produktivitas kerja karyawan akan menurun, karena besarnya kompensasi 

mencerminkan ukuran nilai karya mereka diantara para karyawan itu sendiri. 

Tabel 1.4 Daftar Gaji Pokok Pada PT. Perkebunan Nusantara V Kebun 

Terantam Kecamatan Tapung 2012-2016 

NO Tahun  Jumlah 

Karyawan 

Gaji Pokok 

 (Rp/Orang) 

Bonus 

(Rp/Tahun) 

1 2012 180 2.060.000 3.365.000 

2 2013 175 2.048.000 3.300.000 

3 2014 172 2.045.000 3.250.000 

4 2015 168 2.029.000 3.175.000 

5 2016 162 2.014.000 3.150.000 

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Terantam 2017 

Berdasarkan Tabel 1.4 dapat dijelaskan bahwa gaji pokok karyawan 

mengalami naik turun, hal ini disebabkan juga karena naik turunnya produksi 

yang dihasilkan. Ini menunjukkan bahwa ada penurunan gaji sehingga 

produktivitas pun ikut menurun. Mereka akan mendapat tambahan gaji dilihat 

seberapa banyak hasil produksi yang mereka peroleh, apabila karyawan 

memperoleh hasil produksi lebih banyak maka mereka akan mendapatkan 

tambahan gaji, dan demikian sebaliknya apabila karyawan memperoleh hasil 

produksi lebih sedikit maka tambahan gaji akan sedikit pula. Dan disini ada juga 

keluhan-keluhan dari karyawan mungkin disebabkan kebutuhan hidup yang 

semakin tinggi ini lah yang menandakan penurunan kerja karyawan.Dari tabel 

diatas juga dapat dijelaskan bahwa kompensasi yang diberikan mengalami 

perubahan setiap tahunnya karena faktor dari keluar masuknya karyawan. 

Selain kompensasi yang diberikan pihak perusahaan juga menyediakan 

lingkungan kerja seperti fasilitas dan peralatan kerja dengan tujuan akan menjadi 

suatu dorongan bagi karyawan untuk melaksanakan pekerjaannya dengan baik 

serta mencapai produktivitas yang menguntungkan bagi pihak perusahaan. 
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Dengan memperhatikan uraian masalah di atas dan lebih jelas lagi untuk 

mengetahui sejauh mana faktor lingkungan kerja dan kompensasi yang diberikan 

PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Terantam Kecamatan Tapung Hulu  sehingga 

mampu meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Melihat keadaan diatas maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan tulisan yang dituang dalam 

bentuk skripsidengan judul “Pengaruh Lingkungan Kerja dan Kompensasi 

terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Produksi Pada PT. 

Perkebunan Nusantara V Kebun Terantam Kecamatan Tapung Hulu” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah lingkungan kerja berpengaruh secara parsial terhadap 

produktivitas kerja karyawan bagian produksi pada PT. Perkebunan 

Nusantara V Kebun Terantam Kecamatan Tapung Hulu? 

2. Apakah kompensasi berpengaruh secara parsial terhadap produktivitas 

kerja karyawan bagian produksipada PT. Perkebunan Nusantara V Kebun 

Terantam Kecamatan Tapung Hulu? 

3. Apakah lingkungan kerja dan kompensasi berpengaruh secara simultan 

terhadap produktivitas kerja karyawan bagian produksi PT. pada 

Perkebunan Nusantara V Kebun Terantam Kecamatan Tapung Hulu? 

4. Variabel manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja karyawan bagian produksi pada PT. Perkebunan 

Nusantara V Kebun Terantam Kecamatan Tapung Hulu? 
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1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui antara 

lain: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Lingkungan kerja secara parsial terhadap 

produktivitas kerja karyawan bagian produksi pada PT. Perkebunan 

Nusantara V Kebun Terantam Kecamatan Tapung Hulu . 

2. Untuk mengetahui pengaruh Kompensasi secara parsial terhadap 

produktivitas kerja karyawan bagian produksi pada PT. Perkebunan 

Nusantara V Kebun Terantam Kecamatan Tapung Hulu. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Lingkungan Kerja dan Kompensasi 

secara simultan terhadap produktivitas kerja karyawan bagian produksi 

pada PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Terantam Kecamatan 

Tapung Hulu. 

4. Untuk mengetahui variabel mana yang paling dominan mempengaruhi 

produktivitas kerja karyawan bagian produksi pada PT. Perkebunan 

Nusantara V Kebun Terantam Kecamatan Tapung Hulu. 

1.3.2  Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan 

ilmu yang telah diperoleh selama dibangku kuliah dalam dunia kerja 

yang sebenarnya. 
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2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini sebagai bahan referensi atau evaluasi bagi pihak 

perusahaan dan memberikan informasi yang berharga bagi perusahaan 

terutama dalam hal lingkungan kerja dan Insentif. 

3. Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi para 

peneliti berikutnya terutama peneliti dibidang ilmu Manajemen sumber 

daya manusia tentang pengaruh lingkungan kerja dan insentif terhadap 

produktivitas kerja karyawan. 

 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah melakukan penelitian, maka sistematika penulisan 

dalam penelitian ini dibagi menjadi enam bagian yaitu: 

BAB 1  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menguraikan empat 

sub bab yaitu tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan beberapa teori-teori 

yang berhubungan dengan pembahasan penelitian dan penelitian 

terdahulu. 
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BAB III : METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang lokasi penelitian, jenis 

dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel 

serta efesiensi operasional variabel. 

BAB IV  : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Dalam bab ini berisikan tentang sejarah dan gambaran umum 

perusahaan yang berisikan tetang sejarah singkat perusahaan, visi 

dan misi perusahaan dan struktur organisasi. 

BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisikan tentang uraian penulis tentang hasil 

penelitian dan pembahasan  hasil penelitian. 

BAB VI  : PENUTUP 

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan terhadap analisis 

yang dapat diambil oleh penulis dan saran yang diberikan 

penulisan untuk perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


