
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bagi Perusahaan besar, terutama yang bergerak di bidang Agribisnis 

dalam menghadapi persaingan yang semakin tajam dalam suatu aktifitas bisnis 

yang mengarah kepada dunia tanpa batas pada ekonomi yang saling mengait, 

diperlukan suatu upaya untuk mengantisipasi kondisi tersebut sejauh dini. Salah 

satunya melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terdapat banyak 

aspek yang perlu dikaji namun semuanya bermuara pada suatu tujuan yakni 

meningkatkan kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia agar dapat 

menjamin perusahaan berjalan dan hidup terus. Sumberdaya manusia adalah 

suatu faktor yang sangat penting dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Sumberdaya manusia yang sesuai dengan kebutuhan organisasi suatu 

perusahaan merupakan penggerak sumberdaya yang lain seperti modal, mesin 

peralatan dan metode kerja. Keberhasilan perusahaan sangat ditentukan oleh 

kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang dimiliki. Salah satu faktor yang 

penting dan sangat berpengaruh terhadap produktivitas adalah motivasi. 

Motivasi adalah dorongan yang ditujukan pada sumberdaya manusia untuk 

bekerja lebih giat agar dapat mencapai hasil yang optimal. Motivasi sangat 

penting karena pimpinan memberikan tugas kepada bawahan mengenai 

pekerjaan agar dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan. Perusahaan tidak saja mengharapkan sumberdaya yang 

dimilikinya itu cakap dan terampil, tetapi juga dapat bekerja dengan giat dan 

dapat mencapai hasil da'n target yang telah ditentukan oleh perusahaan. 

Kemampuan dan kecakapan maupun keterampilan tidak akan berarti, jika 

sumberdaya manusia tersebut tidak rnempunyai semangat kerja yang tinggi. 

(Ravianto, 1985). 

http://www.mb.ipb.ac.id



Pada bulan Mei 1996 Menteri Pertanian R.I. telah menetapkan konsolidasi 

keseluruh BUMN sektor Pertanian dengan titik fokus sektor perkebunan. Dalam 

konsolidasi tersebut diantaranya PT. Perkebunan X (Persero) berkedudukan di 

Bandar Lampung, dan PT. Perkebunan XXXl (Persero) yang berkedudukan di 

Palembang digabungkan menjadi satu yakni kelompok PT. Perkebunan Group 

Lampung. 

Penggabungan tersebut bardasar pada Peraturan Pemerintah RI No.12 

tanggal 14 Pebruari 1996, dengan menetapkan PT. Perkebunan X dan PT 

Perkebunan XXXl bergabung. Selain itu diserahi tugas untuk mengelola proyek 

pengembangan Eks PTP XI di Lahat Sumatera Selatan dan Eks Proyek 

Pengembangan PTP XXlll di Bengkulu. Kemudian seluruh pengelolaannya di 

bawah satu kesatuan manajemen dengan nama PT. Perkebunan Nusantara VII 

yang berkedudukan di Bandar Lampung. 

PT. Perkebunan Nusantara VII memiliki komoditas andalan tanaman 

industri yaitu : kelapa sawit, teh dan tebu. Usaha ini tersebar di Lampung, 

Sumatera Selatan dan Bengkulu. Jumlah areal yang diusahakan sebagai aset 

perusahaan adalah : 

1 kebun Inti 1 Exiting 107.723,52 Ha 

2. kebun Plasma 58. 324, 25 Ha 

3. Jumlah 166. 097, 87 Ha 

Dari luas areal tersebut PT. Perkebunan Nusantara VII menyerap tenaga 

kerja sebanyak 44.007 orang. Dari jumlah 44.007 orang tersebut, terdapat 381 

karyawan yang bekerja di kantor direksi, karyawan-karyawan itu terdiri dari 

karyawan tetap staf, karyawan tetap bulanan, karyawan tetap har~an dan 

karyawan tidak tetap. Untuk lebih jelas mengetahui karyawan yang bekerja di 

kantor Direksi dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 1. Karyawan PTPN VII di Kantor Direksi Bandar Lampung Pada 
Bulan Desember 1998. 

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) 

Keterangan: KTS: Karyawan tetap staf, KTB : Karyawan tetap bulanan, 
KTH: Karyawan tetap harian, KT : Karyawan tetap, KTT : Karyawan tidak 
tetap 

Untuk meningkatkan produktivitas, maka peranan motivasi sumberdaya 

manusia merupakan faktor yang sangat menentukan. Oleh sebab itu 

sumberdaya manusia harus dikelola dengan baik dan harus dilakukan 

pendekatan secara manusiawi, karena manusia mempunyai harga diri, emosi, 

kepribadian dan lain sebagainya. Pimpinan harus dapat memberikan dorongan 

motivasi yang tepat dan sumberdaya manusia harus diperlakukan sebagai 

manusia seutuhnya sehingga mereka akan merasa puas dan dapat bekerja 

dengan baik.Mengingat betapa besarnya pengaruh motivasi di dalam 

peningkatan produktivitas kerja karyawan maka penelitian tentang "motivasi 

dalam peningkatan produktivitas " perlu dilakukan. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan 

perrnasalahan sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi motivasi karyawan 

2. Upaya-upaya apa yang perlu dilakukan di dalam rneningkatkan 

motivasi kerja karyawan guna rnencapai produktivitas yang 

diinginkan. 

C. Tujuan Geladikarya 

Berkaitan dengan perrnasalahan diatas, maka geladikarya yang 

dilaksanakan di Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara VII Bandar Lampung, 

rnempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasikan faktor-faktor yang rnernpengaruhi produktivitas 

melalui motivasi 

2. Menentukan cara yang paling efektif dalam meningkatkan motivasi 

karyawan. 

3. Merumuskan rekomendasi bagi peningkatan rnotivasi Karyawan. 

D. Ruang Lingkup Geladikarya 

Geladikarya ini dilaksanakan di Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara 

VII. Adapun ruang lingkup pengkajian adalah pada rnasalah-rnasalah rnotivasi 

kerja yang berkaitan dengan produktivitas Karyawan Staf Direksi PT. 

Perkebunan Nusantara VII Bandar Larnpung. 
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E. Manfaat Geladikarya 

Bagi penulis manfaat geladikarya ini adalah : 

1. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah 

diperoleh selama mengikuti Program Studi di MMA-IPB. 

2. Mengembangkan kemampuan pemikiran konseptual bagi pemecahan 

permasalahan di dunia nyata. 

Adapun geladlkarya ini diharapkan perusahaan memperoleh manfaat 

sebagai berikut : 

1. Mendapatkan informasi mengenai motivasi kerja karyawan berkaitan 

dengan produktivitasnya. 

2. Sebagai bahan masukkan bagi pengambilan kebijakan perusahaan 

berkaitan dengan manajemen pengembangan sumberdaya manusia 

khususnya berkaitan dengan motivasi kerja karyawan. 

3. Hasil penelitian dapat digunakan oleh para peneliti sebagai data 

dasar (benchmark data) dalam penelitian-penelitian sejenis bagi 

pengembangan iptek. 
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