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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya perusahaan bertujuan untuk kelangsungan hidup dan

mencapai keuntungan yang diharapkan. Mempertahankan kelangsungan hidup

perusahaan, berarti juga memperhatikan dan berusaha menjamin serta

mempertahankan tenaga kerja yang bekerja. Tenaga kerja sebagai faktor

produksi memegang peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan

perusahaan yang telah ditetapkan, hampir seluruh kegiatan yang ada dalam

perusahaan selalu memakai tenaga kerja, meskipun dalam jumlah yang

berbeda-beda.

Selain sumber daya manusia sebagai salah satu unsur yang sangat

menentukan keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan, disisi lain juga

sebagai makhluk yang mempunyai pikiran, perasaan, kebutuhan dan harapan-

harapan tertentu. Keadaan ini yang menjadikan sumber daya manusia sebagai

salah satu unsur penentu keberhasilan suatu organisasi yang ditingkatkan

efisiensi dan kinerjanya untuk mencapai hal tersebut, maka perusahaan harus

mampu menciptakan kondisi yang mendorong dan memungkinkan karyawan

untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan

yang dimiliki secara optimal. Upaya yang harus dilakukan perusahaan untuk

menciptakan kondisi tersebut adalah dengan memenuhi faktor-faktor

kebutuhan yang nantinya akan menimbulkan kepuasan kerja bagi

karyawannya.
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Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk

mendapatkan hasil kerja yang optimal. Karyawan yang merasakan kepuasan

dalam bekerja tentunya akan berupaya semaksimal mungkin dengan segenap

kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan tugas pekerjaannya,

sehingga prestasi kerja dapat dicapai. Salah satu faktor yang mempengaruhi

kepuasan kerja adalah komunikasi. Kepuasan karyawan dapat ditingkatkan

melalui perhatian dan hubungan yang baik dari pimpinan kepada bawahan,

sehingga karyawan akan merasa bahwa dirinya merupakan bagian yang

penting dari organisasi kerja. komunikasi merupakan unsur yang penting

dalam kehidupan organisasi, baik ditinjau dari segi proses administrasi dan

manajemen maupun keterlibatan semua pihak didalam suatu organisasi.

Hampir tidak ada aspek organisasi yang tidak melibatkan komunikasi.

Komunikasi dalam suatu organisasi merupakan aktivitas yang selalu hadir

karena komunikasi  adalah sarana yang digunakan para karyawan, baik secara

formal maupun informal untuk berdiskusi, bertukar pikiran, membuat laporan

kepada atasan, memberi arahan kepada bawahan dan sebagainya.

Dalam suatu organisasi, komunikasi yang efektif harus diciptakan di

semua tingkatan agar arah komunikasi dan proses komunikasi lancar karena

dalam proses komunikasi sering terjadi masalah pemahaman makna informasi

yang telah disampaikan. Apalagi dalam suatu organisasi terdapat karyawan

yang berasal dari budaya yang berbeda-beda yang memiliki ciri khas tertentu

sehingga sangat dibutuhkan komunikasi yang benar-benar efektif agar semua

anggota dapat mengerti informasi yang disampaikan. Apabila tidak ada

komunikasi, tidak mungkin ada koordinasi dan kerja sama karena para
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pegawai tidak dapat menyampaikan kebutuhan dan perasaan mereka kepada

rekan sekerja ataupun atasan.

Komunikasi yang efektif akan mendorong timbulnya prestasi kerja

yang lebih baik sebab karyawan yang mengerti dan memahami pekerjaannya

akan lebih dapat bekerja dengan baik yang pada akhirnya dapat memudahkan

karyawan melaksanakan peran dan fungsinya dalam organisasi. Selain itu,

komunikasi yang efektif juga dapat membentuk kondisi sosial yang dapat

memotivasi karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya dimana

antara karyawan dan pimpinan memiliki rasa saling mengerti satu sama lain.

Berdasarkan observasi peneliti sementara, adapun komunikasi yang

sering digunakan di PT.Indah Kiat Pulp & Paper Tbk perawang Riau hanya

komunikasi ke bawah yang dilakukan pimpinan kepada bawahannya, berupa

perintah, instruksi tugas dan informasi, sedangkan komunikasi ke atas dari

karyawan kepada pimpinan hanya sesekali dilakukan bila karyawan

membutuhkan informasi dari pimpinan, hal ini di sebabkan karena kurang

beraninya bawahan dalam menyampaikan kritik dan saran kepada atasan.

Kurang seringnya komunikasi antara atasan dan bawahan menyebabkan

kurangnya ketidakpuasan kerja karyawan, misalnya tidak tepat waktu, tidak

berrtanggung jawab dengan tugas yang sudah diberikan sehingga

mengakibatkan terkendalanya pekerjaan

Selain komunikasi, faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja

adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja mempunyai pengaruh yang sangat

besar terhadap karyawan dalam melaksanakan operasi perusahaan. Kondisi
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bekerja yang baik, akan menunjang para karyawan menjadi senang dengan

tempat kerjanya. Dengan adanya perasaan senang terhadap tempat kerjanya

maka akan menimbulkan semangat kerja yang lebih baik sehingga tujuan-

tujuan organisasi akan tercapai.

Lingkungan kerja yang baik akan membawa dampak pada peningkatan

kualitas pekerjaan, karena lingkungan kerja merupakan sumber informasi

ditempat kerja untuk melakukan aktivitas, maka lingkungan kerja yang baik

harus dicapai agar karyawan merasa betah dan nyaman.

PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk perawang adalah perusahaan yang

bergerak pada industri pulp dan paper secara terpadu. Industri pulp & paper

tergolong industri yang berkaitan dengan teknologi, hal ini terlihat bagaimana

proses produksi dalam menghasilkan pulp & kertas yang berkualitas, sehingga

peranan sumber daya manusia dalam perusahaan tersebut adalah sangat

penting, khususnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien

dalam proses produksi.

Efek dari ketidakpuasan karyawan terhadap pekerjaannya adalah

dampak psikologi yang dialami oleh karyawan yang ingin pindah dari

perusahaan. Keinginan tersebut tentunya tidak mudah untuk diwujudkan

mengingat berbagai kondisi yang tidak atau kurang memungkinkan bagi

karyawan untuk pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain, misalnya

kondisi persaingan di pasar kerja yang semakin ketat, aturan internal

perusahaan dan birokrasi dalm perusahaan sendiri.
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Akhirnya bentuk ketidakmampuan mereka untuk keluar dari

perusahaan diwujudkan dengan kurang peduli terhadap pekerjaan mereka serta

kurang merasa bertanggung jawab terhadap kemajuan perusahaan atau

mempunyai komitmen yang rendah terhadap perusahaan. Hal ini tentu saja

membawa dampak tidak baik terhadap perusahaan karena karyawan yang

mempunyai komitmen yang rendak akan menghasilkan prestasi kerja dan

produktivitas yang rendah pula, yang pada akhirnya akan menimbullkan

ketidakdisiplinan dalam bekerja dan lebih parahnya lagi akan menimbulkan

tingkat turnover yang tinggi.

Tabel I.1 : Data Jumlah karyawan bagian Pulp Machine dan Tingkat
Labour Turn Over (LTO)  PT. Indah Kiat Pulp and Paper
Tbk Perawang

Tahun
Jumlah

Karyawan

Jumlah
Karyawan

Jumlah
Karyawan

Akhir

Jumlah
Rata-rata
Karyawan

LTO
(%)Masuk Keluar

2008 63 5 2 60 47 3,3%

2009 60 1 3 58 50 5,2%

2010 58 2 4 56 51 7,1%
2011 56 2 3 55 53 5,5%
2012 55 1 5 51 57 9,8%

Sumber : PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tbk

Pada tabel 1.1 diatas terlihat bahwa tingkat perputaran (LTO)

karyawan pada PT. Indah Kiat and Paper Tbk Perawang mengalami fluktuasi.

Tahun 2008 tingkat LTO sebesar 3,3%, selama tahun 2009 dan 2010 naik

masing-masing menjadi 5,2% dan 7,1%, tahun 2011 sebesar 5,5% dan tahun

2012 terjadi lagi kenaikan  LTO menjadi 9,8%. Adapun keluarnya karyawan

ini disebabkan oleh permintaan sendiri karena tingkat kepuasan yang

dirasakan karyawan terhadap pekerjaan tidak terpenuhi atau tidak dirasakan.
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Berdasarkan hasil survei dilapangan, kondisi lingkungan kerja yang

ada pada bagian Pulp Machine PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tbk Perawang

yaitu adanya getaran-getaran dalam bangunan, terdengar suara kebisingan, bau

yang menyengat dan suhu udara yang panas. Pemenuhan kebutuhan non

material seperti kenyamanan tempat kerja adalah faktor yang tidak kalah

penting untuk diperhatikan karena lingkungan kerja sangat berkaitan erat

dengan tinggi rendahnya kepuasan karyawan, apabila lingkungan kerja baik

maka hal tersebut dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap kinerja

karyawan, begitu pula sebaliknya.

Kesesuaian lingkungan kerja dapat dilihat akibatnya dalam jangka

waktu yang lama. Meskipun lingkungan kerja tidak melaksanakan proses

produksi secara langsung, namun lingkungan kerja mempunyai pengaruh

langsung terhadap para karyawan yang melaksanakan proses produksi. Untuk

itu, Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian sehubungan dengan masalah

diatas dan menyatakan masalah dalam bentuk tulisan dengan judul :

“Pengaruh Komunikasi Internal dan Lingkungan Kerja Terhadap

Kepuasan Kerja Karyawan Bagian Pulp Machine Pada PT. Indah Kiat

Pulp & Paper Tbk Perawang Riau.

1.2.  Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat

merumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Komunikasi Internal Karyawan bagian Pulp Machine pada PT.

Indah Kiat Pulp and Paper Tbk Perawang Riau?
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2. Bagaimana Lingkungan Kerja Karyawan bagian Pulp Machine pada PT.

Indah Kiat Pulp and Paper Tbk Perawang Riau?

3. Bagaimana Kepuasan Kerja Karyawan bagian Pulp Machine pada PT.

Indah Kiat Pulp and Paper Tbk Perawang Riau?

4. Bagaimana pengaruh Komunikasi Internal dan Lingkungan kerja terhadap

kepuasan kerja karyawan bagian Pulp Machine pada PT. Indah Kiat Pulp

and Paper Tbk Perawang Riau secara simultan?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang dikemukakan, maka dapat ditentukan

tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis komunikasi internal karyawan pada bagian Pulp

Machine PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang Riau.

2. Untuk menganalisis Lingkungan kerja karyawan pada bagian Pulp

Machine PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang Riau.

3. Untuk menganalisis Kepuasan kerja karyawan pada bagian Pulp Machine

PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang Riau.

4. Untuk mengetahui Pengaruh Komunikasi Internal dan Lingkungan kerja

terhadap Kepuasan kerja karyawan pada bagian Pulp Machine PT. Indah

Kiat Pulp and paper Tbk Perawang Riau secara simultan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi PT. Indah Kiat Pulp and paper Perawang
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Sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi pimpinan PT.

Indah Kiat pulp and paper Perawang Riau dalam mengetahui pengaruh

komunikasi internal dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja

karyawan PT. Indah Kiat Pulp and paper Perawang Riau.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan kesempatan yang baik bagi penulis untuk

menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menjalani perkuliahan

untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang

manajemen sumber daya manusia.

3. Bagi Peneliti Lanjutan

Sebagai referensi yang dapat memberikan tambahan ilmu

pengetahuan serta perbandingan dalam melakukan penelitian pada bidang

yang sama yang akan datang.

1.4  Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara garis besar penyusunan skripsi ini maka

penulis membaginya dalam 6 (enam) bab seperti yang di uraikan dalam

sistematika penulisan berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta

sistemtika penulisan skripsi.
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BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini  menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan

penelitian yaitu : Kepuasan kerja karyawan, Komunikasi

internal, lingkungan kerja, hipotesis dan variabel penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN.

Pada bab ini menjelaskan keadaan lokasi penelitian, jenis

sumber data, populasi dan sampel teknik pengumpulan data dan

analisis data yang digunakan.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini diuraikan mengenai sejarah umum perusahaan,

struktur organisasi, dan aktivitas perusahaan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan dari hasil

penelitian tentang Pengaruh komunikasi internal dan lingkungan

kerja terhadap kepuasan kerja karyawan bagian Pulp machine

pada PT Indah kiat Pulp & paper Perawang Riau.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian akhir skripsi ini terdiri dari kesimpulan dan saran – saran

yang diharapkan dapat bermanfaat dalam membantu manajemen

perusahaan.


