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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Sumber daya manusia atau karyawan dalam suatu perusahaan merupakan 

salah satu asset yang penting untuk mencapai tujuan suatu perusahaan, untuk itu 

perusahaan harus mampu menjamin kenyamanan dan keselamatan karyawan pada 

saat bekerja tanpa terkecuali dengan jaminan lingkungan kerja yang sehat dan 

aman. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja 

dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang 

diberikan untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Kinerja karyawan merupakan salah satu aspek penting yang harus di 

perhatikan demi pencapaian tujuan perusahaan. Harindja (2002:194) 

mengemukakan kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh pegawai atau perilaku 

nyata yang di tampilkan sesuai dengan perannya dalam organisasi.Kinerja 

karyawan dapat dinilai baik jika implementasinya sesuai dengan tujuan yang di 

inginkan atau memenuhi kebutuhan perusahaan.Kinerja merupakan perilaku nyata 

yang ditampilkan setiap karyawan sebagai prestasi kerja sesuai dengan perannya 

dalam perusahaan. Kinerja karyawan merupakan suatu hal yang sangat penting 

dalam upaya perusahaan mencapai tujuannya (Rivai, 2009:549). 

Salah satu aspek yang memiliki pengaruh penting dalam menentukan baik 

dan buruknya kinerja karyawan salah satunya adalah lingkungan kerja. 

Lingkungan kerja menjadi fasilitas karyawan dalam melaksanakan kegiatan agar 
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dapat menciptakan kinerja yanfg sesuai dengan harapan perusahaan. 

Sedarmayanti (2001: 21) menyatakan bahwa secara garis besar, lingkungan kerja 

di terbagi menjadi dua lingkungan kerja fisik, yaitu semua keadaan yang 

berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi 

baik secara langsung maupun tidak langsung dan dan lingkungan kerja non fisik, 

yaitu semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja baik 

hubungan dengan atasan maupun hubungan sesame rekan kerja ataupun hubungan 

dengan bawahan.  

Selain lingkungan kerja, motivasi kerja karyawan juga dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan. Hasibuan (2013:191) mengungkapkan bahwa 

motivasi berasal dari kata latin movere yang berarti dorongan atau day penggerak. 

Motivasi ini hanya di berikan kepada manusia, khususnya kepada para bawahan 

atau pengikut. Motivasi kerja menjadi pemicu karyawan agar karyawan 

menghasilkan kinerja yang baik tanpa ada paksaan, sebaliknya, kurangnya 

motivasi dalam bekerja dapat mempengaruhi kinerja karyawan meskipun 

karyawan tersebut memiliki potensi kerja yang baik. 

Sebagai bukti empiris yang mendahului penelitian ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Doni Bachtiar (2011) dengan hasil penelitian ada pengaruh 

motivasi kerja terhadap kinerja karyawan, ada pengaruh lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan, dan ada pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja 

secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan. Lingkungan kerja memiliki 

pengaruh lebih besar di bandingkan motivasi kerja. Selain itu Gofar, dan Azuri 
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(2013)melakukan penelitian dengan hasil bahwa lingkungan kerja dapat 

meningkatkan kepuasan kerja, lingkungan kerja dapat meningkatkan kinerja 

karyawan, kepuasan kerja dapat meningkatkan kinerja perawat. Adapun Yunanda 

(2012) melakukan penelitian dengan hasil bahwa terdapat pengaruh langsung 

antara lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Terdapat pengaruh langsung 

antara kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Terdapat pengaruh langsung 

antara lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Dan yang terakhir terdapat 

pengaruh tidak langsung antara lingkungan kerja terhadap kinerja melalui 

kepuasan kerja karyawan. 

Dari uraian di atas maka dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Lingkungan Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. 

Hakamindo Petro Chem “di PT. Hakamindo Petro Chem fenomena yang 

terjadiyaitu, Lingkungan kerja pada bagian operasional di PT. Hakamindo Petro 

Chem ini bisa di katakan kurang baik, karena para karyawan pada saat pengisian 

tidak mengenakan penutup hidung yang di sebut masker. Seperti yang kita 

ketahui jika seseorang menghirup gas secara berlebihan dapat menimbulkan 

dampak negatif pada kesehatan manusia baik itu dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang. 

Selain bahaya karena keluarnya gas akibat pengisian, di lingkungan kerja 

PT. Hakamindo Petro Chem terdapat masalah lain yaitu lingkungan kerja yang 

panas karena terlatak di tempat yang terbuka tanpa adanya tempat untuk berteduh 
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kecuali post satpam. Dengan jumlah karyawan yang lumayan banyak tidak dapat 

menampung karyawan yang sedang menunggu sif pengisian selanjutnya.  

Terkait dengan motivasi kerja pada di PT. Hakamindo Petro Chem, pihak 

perusahaan kurang dalam meberikan fasilitas yang terkait dengan keselamatan, 

keamanan dan perlindungan karyawan.Sehingga membuat kinerja karyawan 

menjadi kurang maksimal.Pada dasarnya gaji yang di berikan oleh pihak 

perusahaan cukup besar, mungkin hal tersebut yang tetap membuat bertahan para 

pekerja.Meski hal tersebut tidak menjamin kepuasan seluruh karyawan.Karena 

sulitnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan minimnya pendidikan memaksa 

mereka untuk tetap bekerja di perusahaan tersebut demi menghidupi keluarga 

mereka.Untuk itu peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh lingkungan 

kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT. Hakamindo Petro Chem. 

Tabel 1.1 Standar Jam Kerja 

Karyawan bagian Jumlah Beban kerja Capaian waktu 

Operasi 7 8 jam 7 jam 50 menit 

Pemeliharaan 4 8 jam 6 jam 45 menit 

Pengisian 14 8 jam 6 jam 55 menit 

Umum 3 8 jam 7 jam 58 menit 

Keamanan  6 8 jam 8 jam 

Total 34   

Sumber: dataPT. Hakamindo Petro Chem 

Berdasarkan sajian tabel diatas, dapat dilihat pada standar waktu kerja 

yang dibebankan kepada pekerjabahwa, pada setiap departmen selalu tidak dapat 

mencapai kinerja yang maksimal. Hal ini berkaitan dengan jumlah waktu jam 

kerja yang membuat para karyawan merasa keberatan ataupun jenuh dengan 
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pekerjaannya sehingga jumlah jam kerja karyawan pun juga ikut menjadi 

imbasnya.  Penentuan jumlah capaian jam kerja merupakan hasil dari rata-rata 

masa kerja dantingkat absensi perhari kemudian yang diakumulasikan dalan 1 

bulan. Maka adapun capaian kerja yang menunjukkan kurangnya atau 

ketidakmampuan beberapa karyawan dalam hal jam kerja yang seharusnya dapat 

terpenuhi sesuai dengan jam yang distandarkan perusahaan dalam hal ini adalah 

PT. Hakamindo Petro Chem. 

Pada setiap bagian departmen operasi distandarkan jam kerjanya 8 jam 

akan tetapi, selalu tidak tepat waktu karena pada depertmen tersebut telah merasa 

posisinya yang paling cepat selesai diantara departmen lain, karena tugas utama 

pada departemen operasi hanya memobilisasi tangki air, dan memobilisasi mobil 

tangki ke luar spbe. Departmen pemeliharaan memiliki jobdes perawatan 

lingkungan dan kebersihan lingkungan, yang dirasa oleh karyawan pada bagian 

ini lingkungan ditempatnya bekerja mudah kotor sehingga pemeliharaan kurang 

terasa. Departemen pengisian bertugas mengisi gas dibawah terik matahari yang 

panas, sehingga karyawan yang bertugas lebih cepat dehidrasi dan lebih cepat 

istrahat. Dari keseluruhan data capaian waktu kerja di atas, haya 2 departmen 

saja yang selalu memenuhi kewajiban dalam waktu bekerja yaitu departmen 

umum dan keamanan. Selain itu keluhan atas seringnya gas bocor saat akan di 

gunakan karena kualitas karet yang kurang baik oleh para konsumen menjelaskan 

bahwa mutu yang di hasilkan tidak sesuai standar yang telah di tetapkan oleh 

perusahaan.  
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Berdasar uraian diatas terlihat jelas bahwa kinerja karyawan pada PT. 

Hakamindo Petro Chem tidak baik, beberapa karyawan yang bekerja selalu tidak 

konsisten pada waktu bekerjanya, yang pada standart jam kerja menunjukan lama 

8 jam teapi beberapa karyawan tidak tepat bekerja selama 8 jam. Hal seperti ini 

menunjukan jelas bahwa kinerja karyawan pada PT. Hakamindo Petro Chem 

tidak baik. 

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk 

meninjau lebih dalam mengenai tata cara pelaksanaan motivasi dan bagaimana 

lingkungan perusahaan, maka penilitian ini yang berjudul "Pengaruh 

Lingkungan dan Motivasi Terhadap KinerjaKaryawan Pada PT. 

Hamkamindo Petro Chem” 

B. Rumusan Masalah  

Dari hasil observasi yang di lakukan dapat di gambarkan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana lingkungan kerja, motivasi kerja dan kinerja karyawan di PT. 

Hakamindo Petro Chem? 

2. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada 

PT. Hakamindo Petro Chem? 

3. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Hakamindo Petro Chem? 

4. Diantara variabel lingkungan kerja dan motivasi kerja variabel apakah 

yang mendominasi pengaruhnya terhadap kinerja karyawan? 
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C. Batasan Masalah  

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih fokus dan mendalam, maka 

peneliti perlu membatasai lingkup variabelnya. Oleh karena itu, peneliti 

membatasi penelitian hanya untuk semua karyawan kecuali manajer. Selain itu 

teori tentang lingkungan kerja dan teori motivasi kerja menggunakan 

Sedermayati (2009) dan Abraham Maslow dalam Hasibuan (2003) sedangkan 

Kinerjakaryawan pada teori Mathis and Jackson (2006:381) 

D. TujuanPenelitian 

1. Untuk mendiskripsikan lingkungan kerja, motivasi kerja dan kinerja 

karyawan pada PT. Hakamindo Petro Chem, 

2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh lingkungan kerja terhadap 

kinerja karyawan pada PT. Hakamindo Petro Chem, 

3. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Hakamindo Petro Chem, 

4. Untuk mengetahui variable yang mendominasi pengaruhnya terhadap 

lingkungan kerja.  

E. ManfaatPenelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat di buat sebagai masukan oleh perusahaan 

untuk bahan pertimbangan berkaitan dengan lingkungan kerja perusahaan 

dan motivasi kerja untuk meningkatkan kinerja karyawan.  

2. Bagi Peneliti Lain 
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Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan refrensi untuk 

penelitian di bidang MSDM  khususnya tentang lingkungan kerja dan 

motivasi kerja serta kinerja karyawan.  


