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ABSTRAK 

Mardiansyah / 212015206 / 2018-2019 / Pengaruh Pengembangan Karyawan 

dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Perkebunan 

Nusantara VII Muara Enim/Manajemen Sumber Daya Manusia. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh pengembangan 

karyawan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT. Perkebunan 

Nusantara VII Muara Enim. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh 

pengembangan karyawan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan (PTPN 

VII). Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif. Terdapat dua variabel bebas 

(Pengembangan Karyawan dan Motivasi Kerja) dan satu variabel terikat (Kinerja 

Karyawan). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan (PTPN VII) 

Muara Enim. Yang diambil sejumlah 46 responden sebagai sampel dengan teknik 

random sampling.  Teknik pengumpulan data adalah kuesioner. Teknik analisis 

digunakan adalah regresi linear berganda. Uji hipotesis simultan (F) dan parsial 

(t). Serta koefisien determinasi hasil analisis  regresi linear berganda menunjukan 

adanya pengaruh positif, pengembangan karyawan dan motivasi kerja terhadap 

kinerja karyawan pada (PTPN VII) Muara Enim. Hasil uji hipotesis secara 

bersama-sama menunjukkan bahwa pegembangan karyawan dan motivasi kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan (PTPN VII) Muara 

Enim. Hasil analisis parsial menunjukkan bahwa pengembangan karyawan atau 

motivasi kerja terhadap kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan PT. Perkebunan Nusantara VII Muara Enim. Hasil koefisien 

determinasi menunjukan bahwa pengembangan karyawan atau motivasi kerja, 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan ( PTPN VII) Muara Enim. 

 

Kata Kunci : Pengembangan Karyawan, Motivasi Kerja, Kinerja Karyawan 
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    BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan suatu bangsa di tentukan oleh dua faktor utama yaitu sumber 

daya alam dan sumber daya manusia dari dua sumber daya tersebut nampaknya  

sumber daya manusia lebih penting ketimbang sumber daya alam. Manusia selalu 

berperan aktif dan dominan dalam setiap kegitan organisasi. karena manusia 

menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Tujuan 

tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif karyawan meskipun alat alat yang di 

miliki perusahaan begitu canggihnya. Alat alat canggih yang di miliki perusahaan 

tidak ada manfaatnya bagi perusahaan jika peran aktif karyawan tidak di ikut 

sertakan. 

Sumber daya manusia merupakan aset yang paling penting dalam sebuah 

organisasi atau perusahaan, karena kelangsungan hidup dari sebuah perusahaan itu 

ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, 

organisasi harus memperhatikan dan memahami sumber daya manusia yang 

dimiliki agar tujuan dari organisasi dapat tercapai secara maksimal. Pencapaian 

tujuan dari organisasi tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh individu dalam 

organisasi, tetapi harus dilakukan secara bersamaan oleh semua anggota 

organisasi. 

Menurut Amstrong dan Baron (dalam Wibowo 2015:7) kinerja merupakan 

hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis 

organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi pada ekonomi. 
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Dengan demikian, kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil 

yang di capai dari pekerjaan tersebut.  

  Kinerja berasal dari pengertian performance yaitu sebagai hasil kerja atau 

prestasi kerja, namun sebenarnya kinerja mempunyai makna yamg lebih luas 

bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung. 

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan 

tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi pada 

perusahaan. Dengan demikian, kinerja adalah tentang apa yang di kerjakan dan 

bagaimana cara mengerjakannya. Atau suatu tingkat keberhasilan seseorang 

secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas di 

bandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti, hasil standar kerja, target atau 

sasaran atau kriteria yang telah di tentukan terlebih dahulu yang telah di sepakati 

bersama sama. 

Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan (2012:69) pengembangan 

karyawan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, 

konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan 

melalui pendidikan dan pelatihan. Sedangkan menurut Edy Sutrisno (2015:62) 

pengembangan adalah proses persiapan individu-individu untuk memikul 

tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi didalam organisasi, biasanya 

berkaitan dengan peningkatan kemampuan intelektual untuk melaksanakan 

pekerjaan yang lebih baik. Pengembangan mengarah pada kesempatan- 

kesempatan belajar yang di desain guna membantu pengembagan karyawan. 

Pengembangan karyawan baik pada karyawan baru maupun karyawan 

lama, agar karyawan dapat mengikuti tuntutan organisasi dan berperan serta 
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dalam organisasi secara nyata sehingga karyawan mampu menyelesaikan kinerja 

baik bagi organisasinya. Pengembangan karyawan adalah salah satu usaha untuk 

meningkatakan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan 

sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. 

Menurut Hasibuan dalam Edy Sutrisno (2009:111) motivasi adalah 

pemberian daya pengerak yang menciptakan kegairahan bekerja seseorang, agar 

mereka bekerja sama, bekerja efektif, dan terintergrasi dengan segala daya 

upayannya untuk mencpai kepuasan. Menurut Grenberg dan Baron dalam 

Wibowo (2016:322) motivasi merupakan serangkaian proses yang 

membangkitkan, mengarahkan, dan menjaga perilaku manusia menuju pada 

pencapain tujuan. 

Motivasi merupakan hal yang di butuhkan setiap individu dalam berbagai 

bidang, motivasi mempunyai peranan penting dalam usaha pencapain tujuan. 

Sumber daya manusia mempunyai motivasi yang tumbuh dari dirinya maupun di 

bangun oleh orang sekitarnya agar dapat membangun gairah kerja yang baik. 

Sebaliknya apabila karyawan tak termotivasi maka akan sulit baginya untuk 

melaksanakan tanggung jawab yang di berikan kepadanya. 

PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN7) di Desa Panang jaya, Muara 

Enim. Merupakan salah satu perusahaan perkebunan yang bergerak  di bidang 

perkebunan kelapa sawit yang menjadi wadah untuk menstabilkan perekonomian 

disekitar perusahaan tersebut, seperti menyerap tenaga kerja dan menghasilkan 

bahan setengah jadi. 

Kinerja  pada PT. Perkebunan Nusantara VII Muara Enim masih kurang  

hal ini terlihat dari  kurangnya kualitas kerja karyawan saat bekerja dilapangan 
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seperti, karyawan tidak tau bagaimana cara memanen kelapa sawit yang benar 

sehingga menyebabkan tandan kelapa sawit menjadi rusak saat dipanen situasi ini 

terjadi berulang kali saat bekerja hal ini menyebabkan kualitas kerja karyawan 

terus menurun, kuantitas kerja karyawan masih kurang hal ini terlihat dari target 

kerja yang tidak tercapai seperti, perusahaan menetapkan 50 tandan kelapa sawit 

per hari untuk dipanen oleh  setiap pekerja target ini sering kali tidak terpenuhi 

oleh pekerja yang hanya mampu  menghasilkan 39 tandan kelapa sawit saja 

perhari, dan juga ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan tidak sesuai 

yang di harapkan perusahaan hal ini terlihat dari para karyawan yang cenderung 

lebih santai dan membuang buang waktu  pada saat jam kerja. 

Pengembangan Karyawan PT. Perkebunan Nusantara VII Muara Enim 

Kurang Optimal terlihat dari tidak adanya promosi atau kenaikan jabatan yang 

diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang berprestasi dan telah bekerja 

lama. Pendidikan dan  Pelatihan yang di berikan oleh perusahaan tidak terlaksana 

dengan baik hal ini terbukti dengan kurang menguasainya  karyawan terhadap 

tugas tugas yang di berikan perusahaan, serta tidak percayanya perusahaan dalam 

pemberian tugas kepada karyawan hal ini meyebabkan kesempatan untuk 

berkembang dan maju bagi karyawan masih sangat minim.  

Motivasi Kerja PT. Perkebunan Nusantara VII Muara Enim masih kurang 

hal  ini terlihat dari tidak adanya penghargaan yang diberikan perusahaan kepada 

karyawan yang loyal dan berprestasi atas hasil kerja mereka hal ini menyebabkan 

karyawan akan sulit untuk memperoleh penghargaan. Serta  Kondisi lingkungan 

kerja yang sangat beresiko seperti ancaman dari hewan liar, alat pengaman dalam 

bekerja yang masih sangat minim seperti tidak menggunakan sarung tangan dan 
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sepatu saat memanen kelapa sawit, status dan tanggung jawab yang diberikan 

perusahaan kepada karyawan masih sangat kurang seperti kurang percayanya 

perusahaan terhadap kemampuan karyawannya, hal ini menyebabkan karyawan 

akan sulit untuk mendapatkan status dan tanggung jawab yang lebih. 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti akan melakukan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Pengembangan Karyawan dan Motivasi Kerja 

Terhadap  Kinerja Karyawan  PT. Perkebunan Nusantara VII Muara 

Enim”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan   

masalah dalam penelitian ini adalah Adakah pengaruh pengembangan 

karyawan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan  PT. Perkebunan 

Nusantara VII Muara Enim. 

C. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui pengaruh pengembangan karyawan dan motivasi kerja     

terhadap kinerja Karyawan di PT. Perkebunan Nusantara VII Muara Enim. 

D. Manfaat Penelitian 

      Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagi Peneliti 

Sebagai pengaplikasian ilmu manajemen sumber daya manusia dan 

menambah pengetahuan dalam pemahaman tentang pengembangan 

karyawan, motivasi serta kinerja. 
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2. Bagi PT. Perkebunan Nusantara VII Muara Enim 

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

tambahan informasi kepada PT. Perkebunan Nusantara VII muara enim 

tentang pentingnya pengembangan karyawan, motivasi kerja serta 

peningkatan kinerja para karyawan. 

3. Bagi Almamater 

Jika penelitian ini dapat memecahkan masalah pada perusahaan 

maka akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi almamater dan dapat 

menjadi suatu referensi bagi peneliti lebih lanjut yang melakukan 

penelitian sejenis. 
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