
1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Bagi perusahaan besar, utamanya yang bergerak di 

sektor agribisnis dalam menghadapi persaingan yang semakin 

tajam, dalam suatu aktivitas bisnis yang mengarah kepada 

dunia tanpa batas pada ekonomi yang saling mengkait 

(Ohmae, 1991), diperlukan suatu upaya untuk mengantisipasi 

kondisi tersebut sejak dini salah satunya melalui pening- 

katan kualitas sumberdaya manusia. Oleh karena itu kajian 

tentang sumberdaya manusia telah menjadi kebutuhan penting 

bagi perusahaan. Terdapat banyak aspek yang perlu dikaji, 

namun semuanya bermuara pada satu tujuan yakni meningkat- 

kan kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia, agar 

dapat menjamin perusahaan dapat berjalan dan hidup terus. 

Bagi perusahaan, pengaruh-pengaruh eksternal karena 

perubahan yang relatif cepat pada situasi lingkungan dapat 

menimbulkan iklim kompetisi yang semakin ketat. Pada 

kondisi yang demikian, maka sumberdaya manusia sebagai 

pengendali sistem dalam perusahaan harus memiliki kualitas 

dan karakter yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

Keberhasilan perusahaan untuk dapat berjalan dan 

hidup terus dalam setiap kompetisi, sangat ditentukan oleh 

kualitas dan kemampuan sumberdaya manusia yang dimiliki. 

Agar memperoleh kualitas sumberdaya manusia yang memenuhi 

syarat dimaksud, diperlukan suatu sistem pengelolaan yang 



sistematis, terukur dan terarah. Sistem pengelolaan sumber 

daya manusia, memiliki banyak aspek yang saling terkait 

mulai dari proses penarikan (recruitment), penempatan, 

pelatihan dan pengembangan sampai dengan berakhirnya karir 

karyawan yang bersangkutan. Salah satu aspek pengelolaan 

sumberdaya manusia dimaksud, adalah pengelolaan motivasi. 

Pengelolaan motivasi diarahkan dalam bentuk kepuasan kerja 

karyawan yang diukur melalui prestasi kerjanya. Sedangkan 

kepuasan kerja karyawan hanya dapat dicapai apabila sistem 

yang berlaku berjalan dengan baik serta memberikan rasa 

aman sehingga karyawan dapat bekerja lebih produktif, 

baik secara individu maupun sebagai kelompok kerja atau 

unitnya sebagai sasaran perusahaan. Menurut sagir (1984), 

motivasi kerja karyawan tergantung pada motivatornya, 

sedangkan disiplin akan ditentukan oleh ada atau tidaknya 

motivasi kerja, dan ada atau tidaknya motivasi kerja dan 

disiplin akan menentukan tingkat produktivitas karyawan. 

Dengan demikian, untuk mencapai produktivitas yang 

tinggi diperlukan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan 

motivasi kerja, disiplin kerja dan etos kerja. Selain itu 

produktivitas karyawan juga dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yang saling berkaitan satu sama lain, seperti 

pendidikan dan latihan, gizi dan pelayanan kesehatan, 

sarana kerja, lingkungan keluarga, latar belakang kebuda- 

yaan, sistim insentif, kondisi ekonomi keluarga, teknologi 

yang dipakai, perjanj ian kerja, kesempatan promosi dan 

lain-lain. Sehingga hal-ha1 yang spesifik yang berpengaruh 



terhadap karyawan akan menjadi faktor yang mempengaruhi I 

prestasi kerjanya. 

PT. Perkebunan XIV (Persero) di Cirebon - Jawa Barat, 
sejak pengalihan manajemen PT. Perkebunan XIV kepada PT. 

~ajawali Nusantara Indonesia (Persero), berdasarkan Surat 

Keputusan ~enteri Keuangan ~epublik Indonesia Nomor.1326/ 

MIZ.013/1988, tanggal 30 Desember 1988, dan berdasarkan 

Peraturan ~emerintah nomor. 1 tahun 1993 tanggal 8 januari 

1993, telah menetapkan untuk mengalihkan saham-saham milik 

negara pada Perusahaan ~erseroan PT. Perkebunan XIV kepada 

PT.Rajawali Nusantara Indonesia. Selanjutnya dalam kebi- 

jakan mana j emen dan organisasi oleh Direksi PT. Raj awali 

Nusantara Indonesia selaku perusahaan induk, PT.Perkebunan 

XIV dikelompokkan sebagai anak perusahaan dengan seluruh 

saham (100%) dimiliki oleh PT.Rajawali Nusantara Indone- 

sia, dan PT.Perkebunan XIV yang berusaha di sektor agri- 

bisnis tebu dengan produk utamanya gula putih, nengelola 

delapan pabrik gula dan satu pabrik spiritus dan alkohol. 

PT. Rajawali Nusantara Indonesia, dengan pengalaman 

konglomerasinya selama kurun waktu dua puluh tahun, 

menerapkan manajemen motivasi kerja pada PT.Perkebunan XIV 

melalui penyelarasan budaya perusahaan. Menurut Sumargono 

(1994). kebijakan budaya perusahaan yang diterapkan pada 

PT.Rajawali Nusantara Indonesia pada awalnya dilaksanakan 

melalui budaya managers meeting secara periodik untuk 

setiap kelompok kerja maupun didalam unit kerja, untuk 

memotivasi karyawan didalam membina rasa kebersamaan dan 



kelompok kerja. Selanjutnya budaya perusahaan tersebut 

berkembang, menjadi profesionalisme, kebersamaan, saling 

menghormati, keterbukaan, kerja keras, disiplin kexja, 

keterpaduan, mementingkan pelanggan, dan kepemimpinan yang 

rendah hati. 

Kebijakan budaya perusahaan, dimaksudkan untuk men- 

ciptakan sinergi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas kerja, yang diukur melalui produktivitas 

sumberdaya manusia. Kebijakan manajemen ini diharapkan 

mampu menjalin hubungan yang harmonis antar semua insan 

dalam perusahaan mulai dari lapisan manajer tingkat atas, 

lapisan manajer tingkat menengah, sampai dengan karyawan 

terendah. 

Tabel 1. Keragaan Produksi PT.Perkebunan XIV 
(Tahun Giling 1983 s.d 1994). 

I Tahun I Luas areal I Prod.Tebu I Rendemen I Prod.Hablur I Produktivitas Hablur/Ha I 
I I I I I - 
I ~ i l i n g  I (Ha) I (Ton) I (%) I (Ton)  on) I % I + / -  I 

sunberdata : -PT.pajawali Nusantars Indonesia (data diolah). 

X (mean) = rata-rata selama duabelas tahun. 



Data empiris yang disajikan pada Tabel 1, menunjukkan 

bahwa keragaan luas areal tanaman tebu yang digiling, bila 

dibandingkan dengan rata-rata (mean) selama duabelas tahun 

terakhir yaitu enam tahun sebelum dan sesudah pengambil 

alihan manajemen oleh PT.Rajawali Nusantara Indonesia, 

terjadi kenaikan namun berfluktuatif (cyclical movement) 

dari tahun ketahun, demikian juga untuk keragaan produksi 

tebu, rendemen dan produksi hablur. 

Keragaan produksi, sejak perusahaan dikelola oleh PT. 

Rajawali Nusantara Indonesia, produksi tebu yang tertinggi 

dicapai pada tahun giling 1992 tetapi keragaan rendemennya 

menunjukkan angka yang paling rendah, demikian juga pada 

keragaan produktivitas hablur. 

Salah satu cara untuk mengukur tingkat efisiensi dan 

efektivitas kinerja pabrik gula secara umum mulai dari 

Input sampai dengan Output, dapat dilakukan melalui pengu- 

kuran keragaan produktivitas hablur per satuan luas dan 

per satuan waktu, baik berdasarkan nilai (Value) maupun 

berdasarkan (Out put) berupa produk. Dimana bahan baku 

tebu setelah digiling menjadi hablur atau gula putih di 

hitung dengan membandingkan jumlah yang dihasilkan dengan 

setiap sumber yang digunakan. 

Dari keragaan produktivitas hablur per hektar pada 

Tabel 1 diatas, juga dapat ditarik kesimpulan bahwa enam 

tahun keragaan produktivitas hablur setelah perusahaan di 

kelola oleh P-T.Rajawali Nusantara Indonesia, dibandingkan 

dengan enam tahun keragaan produktivitas sebelum dikelola 



oleh PT.Rajawali Nusantara Indonesia, menunjukkan bahwa 

produktivitas hablur per hektar rata-rata lebih tinggi 

(6,79 % ) ,  yaitu 4,87 ton hablur per hektar dibandingkan 

dengan 4,56 ton hablur per hektar. 

Keragaan produktivitas hablur tersebut cenderung 

menurun bila dilihat dari keragaan sejak tahun 1989 sampai 

dengan tahun 1994. Dimana produktivitas tertinggi dicapai 

pada tahun 1989 sebesar 5,03 ton hablur per hektar (106,57 

% )  dan produktivitas terendah pada tahun 1992 sebesar 4,64 

ton hablur per hektar (98,51 % )  dari angka rata-rata. 

Tabel 2. Jumlah Karyawan Tetap PT.Perkebunan XIV. 

Tahun 

Sumberdata : RKAP PT.Perkebunan XIV. 

Karyawan 
Staf 

Karyawan 
Non Staf 
(bulanan) 

Dari Tabel 2, diatas dapat dijelaskan bahwa karyawan 

tetap terdiri dari karyawan staf dan non staf (bulanan) 

jumlahnya menurun, ha1 ini sebagai akibat diterapkannya 

manajemen baru oleh PT. Rajawali Nusantara Indonesia. 

Bila jumlah karyawan tetap tersebut dikaitkan dengan 

keragaan produksi pada Tabel 1, terdapat korelasi negatif 

dimana penurunan produktivitas hablur tidak dipengaruhi 

Jumlah % +/- 



secara langsung oleh penurunan jumlah karyawan, tetapi 

penurunan produktivitas hablur tersebut dipengaruhi oleh 

faktor-faktor teknis dan faktor-faktor alam, selain itu 

juga sebagai akibat penurunan prestasi kerja karyawan. 

Menurut Malik (1986), prestasi kerja yang buruk atau 

tidak bergairah tentu akan menurunkan produktivitas dari 

perusahaan meskipun faktor-faktor lain seperti penjadwalan 

kerja, alokasi dan penjadwalan bahan baku, pengendalian 

mutu dan lainnya telah dibuat sebaik-baiknya. Prestasi 

kerja karyawan, sangat dipengaruhi oleh motivasi kerjanya 

atau merupakan fungsi dari motivasi, sehingga tingkah laku 

kerja, apakah itu baik atau buruk harus dipandang sebagian 

merupakan konsekuensi dari motivasi yang ada dalam diri 

karyawan yang bersangkutan. Dengan demikian faktor-faktor 

apa saja yang membangkitkan motivasi kerja, menjadi sangat 

penting bagi perusahaan untuk meningkatkan prestasi kerja 

para karyawannya. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berusaha 

untuk mengeksplorasi terhadap sumber-sumber motivasi kerja 

karyawan staf dan non staf PT. Perkebunan XIV terutama 

untuk memperoleh faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja dan ketidak puasan kerja karyawan kaitannya 

dengan produktivitas sumberdaya manusia. 

Sepanjang pengetahuan peneliti, alat yang secara 

khusus mengukur motivasi kerja karyawan pada perusahaan 

gula belum pernah dirancang. Karenanya, alat pengukuran 

(instrumen) penelitian ini dirancang khusus sesuai dengan 

kondisi karyawan staf dan non staf pada PT.Perkebunan XIV. 



1.2. Perurnusan masalah 

PT. Perkebunan XIV, sejak dikelola oleh PT. Rajawali 

Nusantara Indonesia berhasil memperoleh laba, namun dari 

data empirik keragaan produktivitas hablur selama enam 

tahun terakhir mengalami penurunan, walaupun telah banyak 

upaya perbaikan yang dilakukan oleh manajemen dibidang 

teknis, keuangan dan organisasi, tetapi oleh karyawan di 

rasakan masih belum cukup, karena masih belum menyentuh 

pada aspek psikologi sumberdaya manusianya, yang dapat 

menciptakan iklim sehat atau sebagai motor penggerak 

motivasi kerja para karyawan. 

Atas dasar hal-ha1 tersebut diatas, dan mengingat 

belum adanya data atau studi sebelumnya, yang dapat di 

jadikan dasar pembentukan hypotesa, maka penelitian ini 

bermaksud untuk menjawab permasalahan tentang : 

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi sumber ketidak 

puasan kerja karyawan staf dan non staf (bulanan) yang 

dapat menurunkan prestasi kerjanya. 

2. Bagaimana profil sumber motivasi kerja karyawan staf 

dan non staf (bulanan) PT-Perkebunan XIV. 

3. Apakah ada perbedaan profil sumber motivasi kerja 

antara karyawan staf dan non staf (bulanan) PT. 

Perkebunan XIV, berdasarkan pengelompokan jenis 

kelamin, unit kerja, bagian, lapisan manajer, masa 

kerja dan golongan. 



1.3. Tujuan Penelitan 

Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan faktor- 

faktor yang merupakan sumber-sumber motivasi kerja pada 

karyawan staf dan non staf (bulanan) PT. Perkebunan X I V .  

Namun secara khusus penelitian eksploratif ini berusaha 

untuk : 

1. Memperoleh faktor-faktor apa saja yang menjadi sumber 

motivasi kerja, terutama faktor kepuasan kerja dan 

faktor ketidak puasan kerja karyawan PT.Perkebunan X I V ,  

khususnya karyawan staf dan non staf (bulanan). 

2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja dan ketidak puasan kerja karya- 

wan PT.Perkebunan X I V ,  pada jenjang struktur organisasi 

dan lapisan manajer. 

3. Memberikan saran untuk pemecahan sehingga produktivitas 

kerja karyawan dapat ditingkatkan melalui hasil kajian 

motivasi kerja yang sifatnya mendasar. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Secara khusus penelitian ini dapat digunakan untuk : 

1. Menjadi salah satu dasar kajian tentang motivasi, 

terutama mengacu pada kepuasan kerja karyawan yang 

menjadi motivator terhadap peningkatan produktivitas 

sumberdaya manusia khususnya karyawan staf dan non staf 

(bulanan) . 
2. Hasil penelitian tentang motivasi ini, diharapkan dapat 

memberikan kontribusi ilmiah, karena dapat digunakan 



sebagai landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya 

yang sejenis. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat ditindak lanjuti, 

untuk mengetahui perbedaan faktor-faktor kepuasan kerja 

karyawan staf dan non staf (bulanan) pada pabrik gula 

yang dikelola sepenuhnya oleh PT. Rajawali Nusantara 

Indonesia seperti PG.Rejoagung baru, PG.Krebet baru dan 

pabrik gula yang dikelola sepenuhnya oleh PT.Perkebunan 

(pasca restrukturisasi), seperti PTP.IX; XV-XVI; XX; 

XXXI atau pabrik gula swasta, untuk mengetahui apakah 

ada perbedaan nyata sumber motivasi kerja karyawan. 

4 .  Bagi PT. Perkebunan XIV, alat pengukuran motivasi kerja 

tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembanding atau 

patok duga (bench marking), didalam memotivasi karyawan 

khususnya karyawan staf dan non staf (bulanan) pada 

perusahaan yang sejenis. 




