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Jenis penelitian yang lakukan ini adalah penelitian survey, dimana peneliti melakukan observasi 

dalam pengumpulan data yang dilakukan pada Penelitian ini dilakukan pada PT. Teh Gopek 

Cipta Utama Slawi – Tegal, dengan alamat Jl. Piere Tendean No. 5 Slawi Tegal Jawa Tengah 

dengan judul penelitian yaitu: “Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan 

Bagian Produksi Pada Pt. Teh Gopek Cipta Utama Slawi- Tegal” 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelayanan karyawan bagian produksi pada 

PT.Teh Gopek Cipta Utama Slawi – Tegal. Untuk mengetahui kondisi kerja karyawan bagian 

produksi pada PT.Teh Gopek Cipta Utama Slawi – Tegal. Untuk mengetahui hubungan kerja 

karyawan bagian produksi PT. Teh Gopek Cipta Utama Slawi – Tegal. Untuk mengetahui 

produktivitas karyawan bagian produksi PT. Teh Gopek Cipta Utama Slawi – Tegal. Untuk 

mengetahui lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan bagian 

produksi pada Perusahaan Teh Gopek Cipta Utama Slawi – Tegal. Untuk mengetahui varibel 

lingkungan kerja yang paling kuat pengaruhnya terhadap produktivitas karyawan bagian 

produksi pada Perusahaan Teh Gopek Cipta Utama Slawi – Tegal. 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan rentang skala dan 

regresi linier berganda dengan uji F dan uji t. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang 

telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :Pelayanan karyawan bagian 

produksi pada PT.Teh Gopek Cipta Utama Slawi – Tegal selama ini dirasakan oleh karyawan 

sangat baik. Hubungan kerja karyawan bagian produksi PT. Teh Gopek Cipta Utama Slawi – 

Tegal baik kepada pimpinan maupun rekan kerja pada karyawan bagian produksi PT. Teh Gopek 

Cipta Utama Slawi - Tegal masuk dalam kategori baik. Produktivitas kerja karyawan bagian 

produksi PT. Teh Gopek Cipta Utama Slawi – Tegal yang diukur dari jumlah produk yang 

dihasilkan dengan yang distandarkan perusahaan, kualitas atau mutu produk yang dihasilkan 

dengan yang distandarkan perusahaan dan ketepatan waktu kerja dengan yang distandarkan 

perusahaan masuk dalam kategori sangat tinggi. Dari hasil hasil uji F menunjukkan bahwa 

lingkungan kerja yang meliputi pelayanan karyawan, kondisi kerja dan hubungan karyawan 

berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan bagian produksi pada Perusahaan 

Teh Gopek Cipta Utama Slawi – Tegal. 

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian maka diajukan beberapa saran yaitu sebagai 

berikut: Diharapkan perusahaan untuk mempertahankan kondisi lingkungan kerja karyawan yang 

ada, hal tersebut dikarenakan selama ini kondisi kerja karyawan mampu mendukung kegiatan 

operasional perusahaan yaitu dengan memperhatikan kondisi disekitar karyawan baik mengenai 

kebersihan lingkungan maupun kondisi fasilitas fisik yang dimiliki oleh perusahaan (ventilasi, 

kondisi pewarnaan, jaminan untuk menghindari suara bising). Perusahaan diharapkan untuk 

berusaha menjaga dan meningkatkan hubungan yang baik dan harmonis antara karyawan dengan 

karyawan maupun para karyawan dengan pimpinan. 



 


