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1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

Suatu organisasi baik perusahaan maupun instansi dalam melakukan 

aktivitasnya tentu memerlukan sumber daya manusia. Sumber daya manusia 

sangat menetukan keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh 

organisasi. Sumber daya manusia juga merupakan penggerak utama atas sumber 

daya non-manusia yang dimiliki oleh perusahaan dalam mencapai suatu 

keberhasilan. Jaminan untuk dapat berhasil, lebih banyak ditentukan oleh sumber 

daya manusia dalam mengelola, mengendalikan, dan mendayagunakan sumber 

daya non-manusia yang dimiliki. Era globalisasi sekarang ini, organisasi dituntut 

harus mampu bersaing di lingkungan industri yang semakin ketat dan kompetitif. 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor produksi selain sumber 

daya alam, modal, entrepreneur untuk menghasilkan output. Greer (2001) 

menyatakan bahwa dalam era sekarang ini manusia adalah sebagian dari alat 

produksi. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka semakin 

meningkat pula efisiensi dan produktivitas suatu negara. Sejarah mencatat bahwa 

negara yang menerapkan paradigma pembangunan berdimensi manusia telah 

mampu berkembang meskipun tidak memiliki kekayaan sumber daya alam yang 

berlimpah. 

Perusahaan Gading Mas Indonesian Tobacco (GMIT) Jember merupakan 

salah satu perusahaan pengelola komoditi tembakau. Komoditi tembakau 

merupakan komoditi penting dan unggulan di Kabupaten Jember yang mampu 

menyumbang penyerapan tenaga kerja mulai dari budidaya tembakau, panen dan 

pascapanen tembakau dan pemasaran. 

Karyawan dan buruh adalah aset terpenting dalam proses berlangsungnya 

perusahaan. Perusahaan secara professional harus mampu mengelola dan 

memanfaatkan sumber daya manusia yang ada sesuai dengan kebutuhan. 

Penyesuaian kebutuhan perusahaan akan mewujudkan keseimbangan antara 

kebutuhan karyawan atau buruh dengan tuntutan dan kemampuan perusahaan. 

Keberlangsungan PT GMIT Jember terlihat dari kinerja yang dicapai oleh 

karyawan dan buruhnya. Menurut Mangkunegara (2005), kinerja atau prestasi 

adalah sebagai hasil kerja orang secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya dalam suatu kurun waktu yang ditetapkan. Kinerja dari 

karyawan dan para pekerja/buruh yang menunjukkan kinerja tinggi akan membuat 

perusahaan tetap dan mampu bersaing di pasaran dengan produk yang dihasilkan. 

Keberadaan PT GMIT Jember sesuai visi dan misinya yaitu membeli, 

mengelola dan menjual komoditi agribisnis terutama daun tembakau. Daun 

tembakau dibeli dari petani, diolah di gudang-gudang proses PT GMIT Jember. 

Salah satu gudang tempat pengolahan daun tembakau milik PT GMIT adalah 

Gudang Wirolegi. Gudang ini hanya menerima dan mengelola tembakau lokal 

jenis VO Kasturi. Hasil olahan jenis tembakau kasturi akan dijual ke perusahaan 

rokok untuk kualitas rokok kretek. 

Pengolahan tembakau lokal jenis VO kasturi di gudang Wirolegi sangat 

menentukan kualitas rokok. Gudang Wirolegi harus mampu menghasilkan 
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tembakau baik secara berkualitas dan kuantitas yang diinginkan perusahaan rokok 

dalam satu periode. Kualitas olahan tembakau yang dihasilkan harus sesuai 

dengan kategori yang diminta. Selain itu juga setiap kategori harus bebas dari 

bahan-bahan selain tembakau dan juga bahan asing seperti plastik atau sintetis. 

Perusahaan rokok hanya akan menerima olahan tembakau dari gudang Wirolegi 

yang sesuai dengan standar permintaan. Perusahaan rokok akan mengembalikan 

hasil yang diproduksi oleh Gudang Wirolegi secara keseluruhan, jika produk 

tembakau yang berasal dari gudang tidak sesuai dengan standar permintaan. 

Kondisi ini akan membuat perusahan PT GMIT merugi. Dengan demikian sebagai 

perusahaan yang hanya mengelola tembakau harus menuntut para buruhnya untuk 

sangat hati-hati dalam bekerja yang dimulai dari buying (sortasi kasar), racak 

(proses), staple (fermentasi), strip/hand strip hingga packing dan selanjutnya 

pengiriman ke perusahaan rokok. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja buruh adalah karakteristik 

setiap individu (person characteristic) yang terdiri dari 1) pengetahuan, 

kemampuan dan keterampilan, 2) sikap dan motivasi. Menurut Robbins (1996) 

karakter individu merupakan perbedaan dari masing-masing individu sehingga 

mempengaruhi perilaku kerja. Buruh yang bekerja di gudang Wirolegi PT GMIT 

Jember umumnya berjenis kelamin wanita yang sudah berkeluarga dengan umur 

yang relatif lebih tua, berpendidikan rendah dengan tingkat pengalaman yang 

berbeda. Proses pengolahan tembakau di gudang dilakukan oleh buruh wanita 

dikarenakan membutuhkan ketekunan, ketelitian, kecermatan, ketrampilan 

tertentu dan kesabaran yang mayoritas umumnya dimiliki oleh pekerja wanita 

Nurharjo (2012). Chermis (1991) melaporkan bahwa pekerja yang lebih tua lebih 

komitmen dalam bekerja untuk memajukan perusahaan dari pada pekerja yang 

muda. Pekerja yang sudah menikah akan mempunyai tanggung jawab yang besar 

sehingga pekerja akan bekerja lebih giat dibandingkan pekerja yang masih lajang. 

Seseorang yang bekerja harus memiliki kemampuan secara individu. 

Menurut As’ad M (2000) kemampuan individu ditentukan dengan tiga aspek 

kondisi dasar, yaitu: kondisi sensoris dan kognitif, pengetahuan tentang cara 

respon yang benar, dan kemampuan melaksanakan respon tersebut. Proses 

pengolahan tembakau oleh buruh wanita di Gudang Wirolegi PT GMIT umumnya 

tidak membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus, namun pada proses 

pemilihan warna dan ketebalan daun untuk penentuan grade atau penggolongan 

tembakau dalam berbagai kategori akan sangat membutuhkan kemampuan kerja 

berupa pengetahuan dan keterampilan untuk memenuhi standar pengolahan 

tembakau yang telah ditetapkan dan yang dibebankan kepadanya. Buruh wanita 

merupakan pilihan terbaik bagi perusahaan untuk bekerja di gudang dengan 

mempertimbangkan bahwa wanita lebih tekun dan telaten dalam menjalankan 

pekerjaan dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu, tenaga kerja wanita 

diasumsikan memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Buruh wanita pada 

Gudang Wirolegi PT GMIT Jember yang memiliki kemampuan tinggi akan sangat 

menunjang tercapainya visi dan misi perusahaan dalam mencapai kemajuan dan 

berkembangnya persaingan secara global. 

Penelitian Azizah (2007) terhadap buruh wanita pada gudang tembakau di 

daerah Bondowoso, diperoleh informasi bahwa para buruh wanita sering 

mengalami kekerasan psikis dalam bentuk pelecehan seksual, ketakutan dipecat 

setiap saat dan pengawasan yang ketat selama bekerja. Selanjutnya penelitian 
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Prayuginingsih (2007) pada enam gudang tembakau di daerah Jember 

menunjukkan bahwa kondisi umum pekerjaan di gudang tembakau yang sering 

telihat adalah jam kerja yang terlalu panjang, jam istirahat yang singkat, 

kesempatan menjalankan ibadah yang terbatas, upah di bawah upah minimum 

regional (UMR), kondisi kerja yang tidak nyaman serta fasilitas keselamatan dan 

kesehatan kerja yang minimum. Penelitian Prayuginingsih et al. (2012) juga 

menemukan ketidakharmonisan hubungan industrial pada gudang GMIT dalam 

melindungi dan menjaga kepuasan kerja karyawan.  

Disamping itu, pemberian motivasi sangat penting dilakukan karena 

dengan motivasi tersebut akan memberikan dorongan kepada para pekerja untuk 

meningkatkan prestasinya atau kinerjanya (Mathis dan Jackson 2002). Motivasi 

yang kuat akan meningkatkan kualitas kerja buruh. Motivasi dapat diciptakan atau 

ditingkatkan dengan kemampuan manajemen dalam memenuhi kebutuhan 

pekerja, memberikan perhatian terhadap bawahan dan menganggap buruh sebagai 

pekerja biasa tetapi sebagai asset perusahaan. Menggerakkan motivasi kerja buruh 

yang ada di gudang Wirolegi merupakan tugas yang tidak sederhana, mengingat 

para buruh merupakan wanita yang berlatar belakang pendidikan yang berbedaa. 

Tetapi adanya motivasi yang baik perlu didukung kemampuan kerja individu yang 

optimal, sehingga mewujudkan prestasi/kinerja yang lebih baik. 

Berdasarkan adanya fenomena tersebut maka penelitian tentang karakter 

individu, kemampuan kerja dan motivasi kerja juga sangat diperlukan untuk 

meningkatkan kinerja buruh pada umumnya. 

 

 

Perumusan Masalah 

 

Tembakau merupakan komoditi unggulan di Kabupaten Jember. Perusahaan 

pengelolah komoditi ini mampu memberikan kontribusi atau pendapatan nasional 

dan penyediaan lapangan kerja, penerimaan ekspor, dan penerimaan pajak. 

Perkembangan komoditi tembakau tidak terlepas dari dinamika lingkungan 

nasional dan global. Perubahan strategis nasional dan global mengisyaratkan 

bahwa perusahaan yang mengembangkan tembakau harus mengikuti dinamika 

lingkungan pertembakauan dan harus mampu memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapi. 

Permasalahan perusahaan pengolahan tembakau lainnya terkait dengan 

masalah kualitas sumber daya manusia, adalah buruh. Sampai saat ini buruh yang 

bekerja di gudang memiliki karakter individu yang berbeda. Pada gudang 

pengolahan umumnya buruh berjenis kelamin wanita sudah berkeluarga dengan 

umur yang relatif lebih tua, berpendidikan rendah dan dengan tingkat pengalaman 

yang berbeda. Pengolahan tembakau juga terlihat bahwa buruh memiliki 

kemampuan teknis berbeda-beda, terutama penentuan penggolongan daun 

tembakau atau grade. Hal ini motivasi yang tinggi akan dapat meningkatkan 

produktivitas kerja, dan daya dorong yang kuat untuk meningkatkan kualitas 

kerja. Motivasi dapat diciptakan atau ditingkatkan dengan kemampuan 

manajemen dalam memenuhi kebutuhan pekerja, memberi perhatian kepada 

bawahan dan menganggap buruh sebagai insan yang tidak semata-mata sebagai 

pekerja tetapi sebagai asset perusahaan. 
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Berdasarkan fenomena-fenomena dan kajian empiris yang diuraikan dalam 

latar belakang, memberikan hasil yang berbeda-beda terkait dengan karakter 

individu, kemampuan dan motivasi kerja serta kinerja buruh pada di Gudang 

Wirolegi milik PT GMIT Jember sehingga hal ini perlu dikaji lebih lanjut. 

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana karakter individu berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

buruh gudang pengolahan PT. GMIT Jember? 

2. Bagaimana kemampuan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja buruh 

gudang pengolahan PT. GMIT Jember? 

3. Bagaimana motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja buruh 

gudang pengolahan PT. GMIT Jember? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Menganalisis pengaruh karakter individu terhadap kinerja buruh gudang 

pengolahan PT GMIT Jember. 

2. Menganalisis pengaruh kemampuan terhadap kinerja buruh gudang 

pengolahan PT GMIT Jember. 

3. Menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja buruh gudang pengolahan 

PT GMIT Jember. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Kegunaan teoritis, yaitu sebagai tambahan referensi untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan khususnya bidang manajemen sumber daya manusia. 

2. Memberikan informasi kepada pihak perusahaan akan pentingnya mengetahui 

karakter individu dan kemampuan serta motivasi kerja buruh pada gudang 

pengolahan tembakau dalam meningkatkan kinerja perusahaan. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan pada gudang proses pengolahan Wirolegi PT 

GMIT Jember dengan pengamatan pada karakter individu dan kemampuan kerja 

yang dikemukakan oleh Robbin (2006). Motivasi kerja dianalisis dalam 

mengunakan teori kebutuhan Maslow yang dikemukakan Gomes FC. (1995) dan 

mengevaluasi kinerja buruh di gudang. Data yang diperoleh dalam penelitian ini 

berasal dari hasil penyebaran kuisioner di Gudang pengolahan Wirolegi PT. 

GMIT Jember. Penelitian ini menggunakan alat analisis Structural Equation 

Modal (SEM) untuk menganalisis pengaruh karakter individu, kemampuan, 

motivasi terhadap kinerja buruh di gudang. 

 




