
BABaI 

  PENDAHULUAN 

A. LataraBelakang 

Eraaglobalisasiatelah melandaaberbagaiaaspekakehidupan manusia dengan 

berjalannya teknologi di dunia, maka persainganabisnis semakinaketat, hal ini di 

tandaiadengan semakinamajunyaaindustri-industriadi dunia, terlihat dari semakin 

banyaknyaapersaingan,amaka sumberadaya yangadimiliki harusajuga mempunyai 

nilai jual,asehingga masih dapatabersaingadengan kemajuanadunia. Dalam hal ini, 

PT. SriwijayaaPalm Oil memberikanatraining agar para pekerjaayang akan masuk 

dalam perusahaanatersebutasudah terlatihadenganasistem kerjaadariaperusahaan 

tersebut. 

Sumber daya manusia merupakan bagian yang sangat penting dalam 

perusahaan. Dengan itu perusahaan harus berusaha meningkatkan sumber daya 

manusia yang dimiliki. Dalam hal ini Wether da Davis menyatakan bahwa sumber 

daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu dan siaga dalam mencapai 

tujuan-tujuan organisasi.
1
 

Adapun data karyawan PT. Sriwijaya Palm Oil Kabupaten Banyuasin, 

Sumatera Selatan berdasarkan bidang kerja karyawan yang dapat diketahui dalam 

tabel berikut ini. 
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Tabel 1.1 

karakteristik karyawan berdasarkan bidang kerja 

No Bidang kerja Jumlah Persentase % 

1. Timbangan  2   4.5 % 

2. Sortasi  15 34 % 

3. Loading Ramp Station 3 6 % 

4. Sterilizer  2 4.5 % 

5. Press Station  2 4.5 % 

6. Bunch Press  2 4.5 % 

7. Kernel Station  2 4.5 % 

8. Clarifikasi Station 2 4.5 % 

9. Boiler Station 4 9 % 

10. Fower House Station 2 4.5 % 

11. R.O / Water Treatmen 2 4.5 % 

12. Incenerator Station  2 4.5 % 

13. L.A / Limbah 2 4.5 % 

14. Laboratorium  3 6 % 

Jumlah  44 100% 

Sumber: Data diolah PT. Sriwijaya Palm Oil, 2019. 

Keterangan : berdasarkan hasil wawancara dengan bapak waludi  sebagai mil 

manajer PT. Sriwijaya Palm Oil Kabupaten Banyuasin, Sumatera 

Selatan pada saat ini yang berjumlah 44 orang pekerja pada bagian 

pengolahan.
2
 

                                                           
2
 Waludi, Wawancara Dengan Mil Manajer PT. Sriwijaya Palm Oil, Pada Tanggal 6 Mei 

2019, Pukul 13:26 WIB. 



3 
 

 

 

Karyawanadi PT. SriwijayaaPalm Oilamasih kurangabisa mengatur dan 

menyesuaikan waktuadengan jam kerja. Merekaamasih banyakayang mengurul-

urul waktuadan memanfaatkanawaktu kerjaauntuk beristirahat,adan dalam segi 

lingkunganakerja disanaamasih sangatakurang baikauntuk paraapekerja, karena 

beberapa ruangan yang ada disana tidak begitu nyaman, seperti yang ada di bagian 

Stasiun Incenerator, Stasiun Clasifikasi, dan Stasiun Kernel, bagian ini dekat 

sekali dengan tempat pembuangan limbah pabrik, sehingga udarah disana sangat 

bauk dan kurang nyaman untuk para pekerja. Dan di bagian laboratorium juga 

tidak begitu kondusif  karena lokasihnya dekat dengan Stasiun Boiler yang 

menyebabkan ruangan di laboratorium begitu panas dan juga bissing. 

Sepanjang tahun 2018 - 2019 karyawan di PT. Sriwijaya Palm Oil 

menunjukkan tingkat absensi yang flukuatif, toleransi absensi adalah batas 

diperbolehkannya karyawan tidak masuk biasanya karena sakit atau ada pihak 

keluarga yang meninggal dunia. Sehingga karyawan tidak boleh tidak masuk kerja 

jika tidak ada izin atau keterangan yang pasti, tingkat absensi karyawan tersebut 

dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini : 

Tabel 1.2  karyawan PT. Sriwijaya Palm Oil  

Kabupaten Banyuasin 2018-2019 

Bulan JHK ( hari ) JP ( orang ) Jumlah Absensi Tingkat Absensi 

April  30 24 45 6,25 

Mei 31 25 50 6,45 

Juni 30 23 56 8,11 

Juli  31 25 50 6,45 

Agustus  31 28 40 4,60 

September  30 23 40 5,79 

Oktober  31 26 52 6,45 

November  30 26 70 8,97 
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Desember  31 29 52 5,78 

Januari  31 24 60 8,06 

Februari  28 25 45 6,42 

Maret  31 28 40 4,60 

Rata – Rata 6,49 

Sumber : PT. Sriwijaya Palm Oil, 2018-2019 

keterangan : berdasarkan hasil wawancara dengan bapak waludi sebagai mil 

manajer di PT. Sriwijaya Palm Oil Kabupaten Banyuasin, Sumatera 

Selatan.
3
 

Sepanjang tahun 2018 karyawan PT. Sriwijaya Palm Oil Kabupaten 

Banyuasin menujukkan tingkat absensi yang flukuatif. Toleransi absensi adalah 

batas diperolehkannya karyawan tidak masuk kerja biasanya karena sakit dan 

meninggalnya anggota keluarga. Tingkat absensi karyawan tersebut dapat dilihat 

pada tabel diatas. 

Perhitungan tingkat absensi karyawan tersebut dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

Tingkat Absensi    =                           Jumlah Absensi      

                                   Jumlah Karyawan x Jumlah Hari Kerja x 100 % 

 

Tingkat absensi karyawan pada PT. Sriwijaya Palm Oil  Kabupaten Banyuasin 

menunjukkan angka yang flukuatif, tingkat rata – rata absensi yang terjadi pada 

tahun 2018 hingga 2019 sebesar 6,49 %. Tingkat absensi ini melebihi tingkat 

toleransi perusahaan  sebesar 5%. Hal ini dapat berpengaruh secara negatif  

                                                           
3
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terhadapa produtivitas kerja karyawan, artinya semakin tinggi tingkat absensi 

akan mempengaruhi rendanya produktivitas kerja karyawan.
4
 

 Disiplin kerja dapat diukur melalui absensi karyawan di tempat kerja, 

tanggung jawab dalam pekerjaan, dan kerja sama  dengan pimpian atau teman 

kerja dalam organisasi atau tingkat produktivitas kerjanya.
5
 Berdasarkan tingkat 

absensi karyawan PT. Sriwijaya Palm Oil Kabupaten Banyuasin yang melebihi 

tingkat kecerdasan emosional yang rendah, karyawan tidak mampu untuk 

memotivasi dirinya sendiri untuk memberikan dampak yang baik bagi dirinya 

sendiri dan perusahaan. 

 Data produktivitas kerja karyawan berdasarkan jumlah kelapa sawit yang 

masuk dan keluar berdasarkan standar SOP pada PT. Sriwijaya Palm Oil 

Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, dapat dilihat dari tabel 1.3. secara umum 

produktivitas kerja karyawan dapat dinyatakan sebagai output terhadap input, atau 

rasio hasil yang diperoleh dari sumber daya yang digunakan: 

Tabel 1.3 Data Produktivitas Pemasukan Dan Pengeluaran  

Kelapa Sawit  Pt. Sriwijaya Palm Oil   

Tahun 2018 

Bulan Penerimaan ( Ton ) Pengeluaran ( Ton ) Produktivitas 

Januari 619.500 478.037 0,77 

Februari 700.500 541.402 0,77 

Maret 703.500 556.833 0,79 

April 657.500 529.943 0,81 

Mei 657.500 554.990 0,82 

                                                           
4
 Edy Sutrisno , Manjemen Sumber Daya Manusia ( Jakarta : Kencana ), Hlm : 105 

5
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Juni 691.500 574.425 0,83 

Juli 680.500 608.396 0,89 

Agustus 668.500 610.095 0,91 

September 737.500 766.478 1,05 

Oktober 722.500 767.666 1,07 

November 799.500 837.050 1,08 

Desember 593.500 567.376 0,96 

Rata – Rata 0,90 

Sumber : Pt. Sriwijaya Palm Oil Tahun 2018 

Rumus produktivitas : 

Produktivitas = pengeluaran  = hasil 

              Penerimaan 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jelas bahwa terjadinya peningkatkan 

produktivitas sejak bulan Maret sampai dengan bulan November, namun 

penurunan produktivitas terjadi pada bulan Desember, hal ini karena bertepatan 

pada hari libur sehingga para karyawan meminta cuti bekerja. 

Berikut ini ayat al-qur’an yang berkaitan dengan variabel-variabel yang digunakan 

pada penelitian ini: 

Dalam mengetahui atentang motivasi aberdasarkan asyariahaislam, adapun 

dijelaskan di dalama Al-qur’an amengenai motivasi amuslim dalam bekerja, yaitu 

dalam Al-qur’an asurat At-Taubah aayat 105 : 

 ًِ ٍُىاْ ٱ َولُ َّ ُۡ َوَزُظىٌُهُ  ّلَلُ ٱفََعََُسي  ۡع ٍَُى َّ َْ  ٱوَ  ۥَع ُٕى ِِ ۡؤ ُّ ٌۡ  ُِ ٍِ ًٰ َعٰ َْ إٌَِ تِ ٱَوَظزَُسدُّو ُۡ غَ دَحِ ٱوَ  ٌۡ فََُُٕجِّئُُىُ  ٌَشَهٰ

  َْ ٍُى َّ ُۡ رَۡع ب ُوٕزُ َّ  ١ٓٔثِ
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Berdasarkan ayatadiatas dapatadi simpulkan abahwa aAllah sangat 

menyukai aorang-orang ayang mau abekerja keras, dan aAllah akan amemberikan 

sesuatu sesuai adengan apa ayang kamu akerjakan.
6
 

Dan dalam Al-qur’anasurat Jumu’ahaayat 10: 

ًِ  ۡثزَغُىاْ ٱوَ  أۡلَۡزِض ٱفٍِ  ٔزَِشُسواْ ٲفَ  ٌَصٍَٰىحُ ٱلُِضَُِذ  فَئِذَا ٓ فَۡض ُۡ  ّلَلَ ٱ ۡذُوُسواْ ٱوَ  ّلَلِ ٱِِ َوثُِٗسا ٌَعٍََُى

  َْ ٍُِحى  ٓٔرُۡف

Berdasarkan aayat di atas adi jelaskan abahwa Allah amemerintahkan agar 

kamu senantiasa amencari karunianya atanpa lelah,aniscaya jika kamu bersunggu-

sunggu amaka kamu aakan mendapatkan akeberuntungan.
7
 

Adapun aAl-qur’an mengajarkan asetiap muslima harus aberdisiplin dalam 

bekerja, aQ.S Ali’Imrana ayat 31 : 

 ًۡ َْ  لُ ُۡ رُِحجُّى ُُ  رَجِعُىٍِٔٲفَ  ّلَلَ ٱإِْ ُوٕزُ ُۡۚۡ وَ  ّلَلُ ٱَُۡحجِۡجُى ُۡ ذُُٔىثَُى ُٞ   ّلَلُ ٱَوََۡغِفۡس ٌَُى  ١َٔغفُىٞز َزِحُ

Dimana adalam artinyaa mengandung amakna abahwa jika akalian mau 

selamat dan aselalu dalam akenikmatan, maka akalian harus aselalu berada dalam 

perintah Allah dan amenjauhkan adiri dari larangannya.
8
 

                                                           
6
Q.S At-Taubah : 105.a Artinya “Bekerjalah kamu, amaka Allah adan Rasulnya serta 

orang-orang mukmin akan amelihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan di kembalikan kepada 

(Allah) yang amengetahui akan yang ghaiba dan nyata, lalu adiberikannya akepada kamu apa 

yang telah akamu akerjakan”. 

7
Q.S Jumu’ah : 10. Artinya “aApabila telah di tunaikannya ashalat, maka abertebaranla 

kamu dimuka bumi, dan carilah akarunia Allah dan ingatlah Allah abanyak-banyak maka kamu 

akana beruntung”. 
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Adapun dalama Al-qur’an di jelaskana mengenai lingkungana kerja dalam 

surata Al-Mulka ayat 3 : 

ِك  ٌَِرٌٱ ٍۡ ب رََسٰي فٍِ َخ َِ ٖد ِطجَبٗلب   َىٰ َّٰ ِٓ ٱَخٍََك َظۡجَع َظ َّٰ ُىٖد  فَ  ٌَسۡح ٓ رَفَٰ جََصسَ ٱ ۡزِجعِ ٲِِ ًۡ رََسٰي  ٌۡ َه

ٓ فُُطىٖز   ِِ١ 

Dalam aayat di atas adijelaskan bahwaaAllah telah menciptakan langit dan 

bumi dengan abegitu sempurna,asehingga dapat diamanfaatkan oleh umat 

manusia adi mukaa bumi.
9
 

PT.Sriwijaya aPalm Oil berdiri pada atahun 2003 di aPalembang, memiliki 

usaha ayang bergerak diabidang perkebunan adan pengelolaan aminyak kelapa 

sawit.aPada awal berdiri atahun 2003, hanya ada asatu perusahaan ayaitu PT. 

Persada Sawit Mas yang memiliki lokasi kebun sawit di wilayah Kec. Pampangan 

dan aPangkalan Lampam, aKab OKI.a 

Melihat masihaterbukanya apotensi sumber daya alama (SDA) di Provinsi 

Sumatera aSelatan dan adengan pertimbangan bahwa industria kelapa sawit dan 

produk aolahannya memiliki aprospek usaha yang baik,amaka perusahaan terus 

berkembang,adi ikuti denganaberdirinya PT. Cipta LestariaSawit di 

wilayahaKec.Pulau Rimaua Kab. Banyuasin,akemudian PT. SelatanaAgro 

Makmur aLestari Di Wilayah Kec.a Air Sugihana Kab. OKI, dan yang aterakhir 

                                                                                                                                                               
8
 Q.S Ali’Imran : 31. Artinya “aJika kalian (benar-benar)amencintai Allah,amaka ikutlah 

aku, niscayah Allaha mengasihi dan mengampunia dosa-dosa kalian,adan Allah maha pengampun 

lagia mahaa penyayang”. 

9
Q.S.Al-Mulk : 3. Artinya “aAllah yang menciptakan tujuh langit aberlapis-lapis, kamu 

sekali-kali tidaka melihat pada ciptaana tuhan yang mahaa pemurah sesuatu yang tidak 

seimbang. Maka alihatlah berulang-ulang, aadakah kamu lihat asesuatu yang tidak seimbang”.  
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PT. Perkindo aMakmur – PT. Sriwijaya aPalm Oil Indonesia Dia Wilayah aKec. 

Talang Kelapa adan Kec. Tanjunga Lago, Kab. aBanyu Asin. Dengan 

aberkembangnya usahaamenjadi 5 (lima)aperusahaan, makaadi bentuklah 1 (satu) 

groubausaha dia bawah ManajemenaSriwijaya Palm Oil aGroup.aPola yang 

adikembangkana dalam pembangunana perkembunan kelapaasawit ini 

adalahaPola Kemitraana Kebun aInti dan aPlasma.
10

 

Selamaabertahun-tahun,aSPOG membangunakeberhasilanamelalui filosofi 

pembangunanq bangsa, pelayanana masyarakatadan yang terpenting adalah 

pengembangan asumber daya amanusia asebagai landasanafilosofi utama. Untuk 

itu,akamia amenerapkan alandasana filosofia dimilikia swasta,a bernilaia bagi 

masyarakat. Denganabegitu terciptalahalapangan kerjaadan pembangunan 

ekonomi yang disaatabersamaanamenguntungkanasemua pihak. Kami terus 

membentuk diri akita untuk memperkokohaorganisasi kita, namun tetap adaptif 

terhadap perubahanalingkungan agara siap menghadapi atantangan yang semakin 

kompleks di dalama lingkungan bisnisa yang dinamis adan muncula sebagai salah 

satu jaringan perusahaana indonesiaa yang benar-benara berskalah Nasional. 

Adapun alasan peneliti memilih PT. Sriwijaya Palm Oil Kabupaten 

Banyuasin, Sumatera Selatan sebagai objek penelitian  adalah untuk mengetahui 

tingkat motivasi, disiplin kerja dan lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja 

karyawan. Dan menitik beratkan pada permasalahan motivasi, disiplin kerja dan 

                                                           
10 http://id. foursquare.com/pt-sriwijaya-palm-oil-palembang.htmlq(diakses 7 desember 

2018) 

http://id.foursquare.com/pt-sriwijaya-palm-oil-palembang.html%20(diakses
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lingkungan kerja di karenakan produktivitas kerja karyawan yang sekarang 

sedang menurun. 

Berdasarkanauraian latar belakang atersebut, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang aberjudul “PengaruhaMotivasi, Disiplin Kerja dan 

LingkunganaKerja terhadap Produktivitasapada PT. Sriwijaya Palm Oil 

KabupatenaBanyuasin, Sumatera aSelatan”. Penelitian ini adiharapkan dapat 

memberikana manfaat dalamamembangun aproduktivitas yang baik dan dapat 

tercapai asecara efektif adan aefisien. 

A. RumusanaMasalah 

Berdasarkanalatar belakangatersebut, permasalahan yang dapat 

dirumuskan aadalah sebagaia berikut : 

1. Bagaimanaa Pengaruh Motivasia terhadap Produktivitasa Karyawan di 

PT. Sriwijayaa Palm Oil Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan ? 

2. Bagaimanaa Pengaruh aDisiplin Kerja aterhadap Produktivitas 

Karyawan dia PT. Sriwijaya aPalm Oil Kabupaten Banyuasin, 

Sumatera aSelatan ? 

3. Bagaimana Pengaruh aLingkungan aKerja terhadap Produktivitas 

Karyawanadi PT. Sriwijaya Palm Oil Kabupaten Banyuasin, Sumatera 

aSelatan? 

4. Bagaimana Pengaruh antara aMotivasi, Disiplin Kerja dana 

Lingkunga Kerja terhadapa Produktivitas Karyawan di PT. Sriwijaya 

Palm Oil Kabupatena Banyuasin, Sumatera aSelatan ? 



11 
 

 

 

 

B. TujuanaPenelitian 

1. Untukamengetahui pengaruhaMotivasi terhadapa Produktivitas 

Karyawan. 

2. Untukamengetahui pengaruh aDisiplin Kerja terhadap aProduktivitas 

Karyawan. 

3. Untukamengetahui pengaruhaLingkungan Kerjaaterhadap Produktivitas 

Karyawan. 

4. Apakah ada pengaruh Motivasi,aDisiplin Kerja dana Lingkungan Kerjaa 

terhadap Produktivitas aKaryawan. 

C. ManfaataPenelitian  

Adapun manfaat qdari penulisanq ini diharapkana dapata memberikan 

informasi yanga bermanfaat adalam duniaa pengetahuan yaitu : 

1. Secaraateoritis  

Penelitian dapata menambah literaturea bacaan,adan dapat 

memberikana manfaat bagi perkembanganailmu ekonomi dalam dunia 

pekerjaana pada umumnya danaekonomi islamapada khususnya. 

Selaina itu sebagai awadah abagi penulis untuka menginterprestasikan 

ilmu apengetahuan adibangkua kuliah.  
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2. Secaraapraktis  

a. Bagi penelitia 

Untuk menambaha penelitian danamemperluasawawasan mengenai 

PengaruhaMotivasi, Disiplin KerjaadanaLingkungan Kerja 

terhadap Produktivitasa Karyawan di PT. Sriwijayaa Palm Oil 

Kabupaten Banyuasin, aSumateraa Selatan. 

b. BagiaUniversitas 

Penelitian dapata memberikana informasi bagia dosen tentang 

Pengaruh Motivasi, Disiplin Kerjaadan Lingkungan aKerja 

terhadap ProduktivitasaKaryawanadi PT. Sriwijayaa Palm Oil 

Kabupaten Banyuasin,aSumatera Selatan. 

c. BagiaMahasiswa dan PT.aSriwijaya Palm Oil Kabupaten 

aBanyuasin, aSumatera Selatan. 

Sebagai abahan masukkan abagi mahasiswa,apengajar dan lembaga 

pendidikan,a khususnya pada zkaryawan PT. Sriwijaya Palm Oil 

Kabupaten dBanyuasin, Sumatera eSelatan..  

d. Referensi 

Sebagai abahan referensis terhadap penelitii yang laina yang 

melakukana penelitian tentangz masalah yang sama. 
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D. BatasanaMasalah  

Untuk menjagaaagar tidakaterjadi kesimpanga siuran, peneliti 

membatasi penulisan askripsi hanya apada karyawan a PT. Sriwijaya 

Palm Oil aKabupaten aBanyuasin, aSumatera Selatan. 

E. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika dari penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 

bab yang masing-masing dirincikan beberapa sub bab, yaitu sebagai 

berikut: 

 BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi adengan latar belakang permasalahan, 

rumusan masalah, tujuan dana manfaat, batasan amasalah, 

dan sistematikaa penulisan. 

 BAB II LANDASANaTEORI 

 Bab ini berisikana landasan teorii dan pengembangani 

hipotesis yang menjelaskan motivasi,i disiplin kerja, idan 

lingkungan kerja dalam produktivitasi karyawan. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

 Bab inii berisikan tentangi definisi operasionali variabel, 

lokasi peneitian, idesain penelitian, isumber data, ipopulasi 

dani sampel, variabel-variabeli penelitian, iteknik 

pengumpulani data, teknik analisi data dani uji hipotesis.i 
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BAB IV  HASILaPENELITIAN aDAN aPEMBAHASAN 

 Bab ini berisikani gambaran objek penelitian, hasil uji 

hipotesis dan pembahasani hasili penelitian.l 

BAB Va KESIMPULAN 

 Bab inii berisikan kesimpulani dan saran penelitii untuk 

para ipeneliti selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


