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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Indonesia merupakan salah satu negara penghasil teh terbanyak di dunia, 

teh menjadi tanaman industri yang sangat penting dan pada saat ini teh menjadi 

salah satu minuman yang paling banyak di konsumsi di Indonesia maupun dunia, 

Dari tanaman ini dapat diambil daunnya yang masih muda, kemudian diolah dengan 

baik untuk dijadikan minuman yang sehat dan nikmat. Teh ini bisa diolah menjadi 

berbagai macam minuman yang lezat sehingga pada zaman sekarang ini teh 

menjadi minuman yang didambakan karena bisa meningkatkan mood seseorang 

dan juga banyak orang berkreasi dengan teh sehingga makin banyak peminatnya. 

Selain rasanya yang sehat dan nikmat, teh juga di ekspor untuk menghasilkan devisa 

untuk Negara, tanaman teh ini berasal dari sub tropis jadi tanaman ini akan cocok 

ditanam di daerah pegunungan. Karena yang akan berpengaruh untuk pertumbuhan 

tanaman teh ini adalah kecocokan iklim dan tanah. 

 PTPN VIII Kebun Teh Goalpara yang beralamat di Jl.Goalpara km.8, 

Cisarua, Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, merupakan salah satu unit 

kebun PT Perkebunan Nusantara VIII, yang berada di Provinsi Jawa Barat, 

Kecamatan Sukaraja, Sukabumi. Perusahaan ini didirikan dengan maksud dan 

tujuan untuk menyelenggarakan usaha di bidang agrobisnis dan agroindustri, untuk 

memanfaatkan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang atau  jasa  yang  
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berkualitas tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna 

meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan 

Terbatas.  

PTPN VIII Kebun Goalpara yang menjalankan industri terutama di industri 

perkebunan teh, dan pada saat ini kebutuhan teh didalam negeri maupun luar negeri 

terus meningkat sehingga perlu adanya usaha untuk peningkatan dan perbaikan 

dalam penanamannya. Tanaman teh ini biasanya cocok untuk di petik daunnya 

secara terus menerus setelah umurnya 5 tahun. Tentunya jika ditangani dengan 

pemeliharaan yang baik tanaman teh akan memberikan hasil yang baik dan 

memuaskan. Kebun teh juga perlu dipelihara dan diberi pemupukan secara teratur 

agar terbebas dari hama penyakit tanaman, memperoleh pemangkasan secara baik 

dan curah hujan yang cukup. 

Seiring berjalannya waktu perkembangan dunia usaha pada saat ini semakin 

berkembang dengan pesat, keterampilan Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang 

berkualitas dan memiliki keinginan untuk mempunyai rasa kelekatan kepada 

perusahaan merupakan suatu kebutuhan utama yang harus dimiliki dalam suatu 

organisasi. Sumber daya manusia dalam organisasi sering disebut dengan tenaga 

kerja, dibandingkan dengan faktor lain yang ada di perusahaan, faktor tenaga kerja 

ini memiliki ciri khas dan paling penting, karena manusia pada dasarnya memiliki 

perilaku, hubungan, perasaan, akal budi dan tujuan. 

Setiap perusahaan pastinya akan dituntut untuk memiliki SDM yang baik, 

suatu manajemen SDM yang baik pasti dapat meningkatkan kinerja karyawannya. 

Tujuan suatu organisasi dapat tercapai bila kinerja SDM ini berjalan dengan baik 
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sehingga akan mampu bersaing dan terus meningkatkan kinerja SDM nya maka 

akan berkontribusi untuk semua karyawan dan perusahaan. Sebaliknya, semakin 

rendah kinerja karyawan semakin terlambat pula perusahaan dalam mencapai 

tujuannya. Jika tercapainya sumber daya manusia yang terarahkan dengan baik 

makan tujuan dari organisasi ini akan tercapai dengan lebih mudah untuk mencapai 

target yang telah ditetapkan dan sumber daya manusia yang diinginkan tentunya 

sumber daya manusia yang memiliki kebanggaan dan memiliki kualitas di 

perusahaan jadi kemungkinan untuk mencapai hubungan yang baik dengan 

memiliki sumber daya manusia berkualitas akan bermanfaat besar bagi organisasi 

maupun setiap individunya. 

Kemampuan karyawan akan terlihat dari kinerjanya, maka dari itu pemimpin 

perusahaan harus bersamasama meningkatkan dan mengevaluasi apa yang harus 

ditingkatkan agar kinerja sesuai dengan tujuan perusahaan dan menjadi lebih baik 

lagi. Karena kinerja itu sebuah proses, jadi karyawan yang baik dalam pekerjaannya 

akan melakukan hal yang terbaik dan bisa dilihat dari bagaimana mereka 

menyelesaikan perkerjaannya dengan tepat waktu, cepat tanggap dalam 

menyampaikan dan menerima informasi.  

Menurunnya kinerja karyawan dapat ditentukan dari beberapa faktor, 

termasuk hubungan karyawan yang dirasakan langsung oleh karyawan yang ada di 

perusahaan. Hubungan karyawan di perusahaan merupakan salah satu yang harus 

diperhatikan. Dengan hubungan karyawan yang baik, tentram, dan hamonis, maka 

karyawan akan merasa aman dan nyaman dalam menyelesaikan tugas dan tanggung 

jawabnya di perusahaan. Dalam melakukan komunikasi pada saat menerima dan 
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menyampaikan informasi ini tentu tidaklah mudah, dan menjadi tantangan dalam 

proses komunikasinya. Karena didalam hubungan karyawan ini didalam prosesnya 

juga cukup rumit alirannya, sebab melibatkan seluruh bagian yang ada didalam 

organisasi untuk membentuk kerjasama yang baik antar organisasi dan anggota 

organisasi, sehingga harus ada koordinasi yang baik di perusahaan. 

Tentu organisasi tidak akan berdiri tanpa adanya komunikasi. Apabila tidak 

ada komunikasi dan koordinasi kerjasama maka tidak mungkin dilakukan. Maka 

dari itu, organisasi selayaknya harus memberikan kebebasan dan keterbukaan bagi 

karyawan untuk berkomunikasi agar mereka dapat bekerjasama dengan baik dalam 

pekerjaan mereka sehingga akan memperoleh tujuan yang positif untuk karyawan 

dan perusahaan. Hubungan karyawan ini merupakan hal yang penting karena 

sebagai jembatan penghubung antara sesama karyawan maupun karyawan dengan 

atasan. 

Selain hubungan karyawan, kedisiplinan kerja juga menjadi penyebab yang 

bisa meningkatkan atau bahkan menurunnnya  kinerja karyawan. Karyawan 

didalam sebuah perusahaan terdiri dari individu-individu yang memiliki banyak 

perbedaan karakter baik dari perilaku dan kebiasaan dari masing masing individu 

dan lain sebagainya. Jika dilihat dari dari kedisiplinan seorang karyawan, dapat 

diketahui sejauh mana sikap dan etika kerja mereka terhadap perusahaan tempat 

mereka bekerja. Pada dasarnya karyawan memiliki tingkat kedisiplinan kerja yang 

tinggi akan menunjukan sikap kerja yang baik terhadap pekerjaannya, sehingga 

karyawan ikut merasakan kedekatan dan kelekatan dengan perusahaan dimana 
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tempat mereka bekerja menjadikan karyawan ini memliki rasa kesetiaan terhadap 

organisasi tersebut. 

Adanya kesadaran dalam melaksanakan aturan-aturan perusahaan yang 

diwujudkan dalam kedisiplinan kerja yang baik dan menyelesaikan pekerjaan tepat 

waktu, maka tujuan  kinerja di perusahaan akan mudah tercapainya. Dan bagi 

karyawan tentunya akan diperoleh suasana kerja yang menyenangkan sehingga 

akan menambah  kinerja dan semangat dalam melaksanakan pekerjaan, maka akan 

timbul rasa penuh kesadaran serta dapat mengembangkan tenaga dan pikirannya 

semaksimal mungkin sehingga pekerjaan akan lebih optimal. 

Jika suasana kerja di perusahaan semuanya memiliki kedisiplinan yang baik, 

tentunya sesama karyawan lain pun memiliki kedisiplinan yang baik juga, tapi jika 

suasana perusahaan tidak disiplin, maka seseorang karyawan juga tidak akan 

disiplin. Maka dari itu, tentunya akan sulit bagi perusahaan jika lingkungan kerja 

sudah tidak memiliki kedisiplinan yang baik tetapi ingin menerapkan kedisiplinan, 

karena lingkungan kerja akan menjadi panutan bagi karyawan. Sehingga dengan 

adanya manajemen SDM yang baik, kedisiplinan kerja di perusahaan juga tentu 

akan berjalan dengan baik. 

PTPN VIII Kebun Teh Goalpara Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu 

Perkebunan Nusantara VIII yang ada di Sukabumi, dengan nomor Surat Izin Usaha 

Perkebunan  ( SIUP ): 525/Kep.142 – Dishutbun/2010 yang merupakan salah satu 

perusahaan perkebunan dengan nama PTPN VIII Kebun Teh Goalpara yang 

beralamat di Jl. Goalpara km 8, Desa Cisarua, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten 

Sukabumi, Jawa Barat. 
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan HRD pada PTPN VIII 

Kebun Teh Goalpara ditemukan permasalahan pada  kinerja karyawan yang 

menurun selama tiga bulan terakhir, hal ini dapat dilihat dari menurunnya jumlah 

produk yang diolah tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan, karena karyawan di bagian pengolahan dan teknik ini tidak 

menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. 

Maka hal ini dapat dilihat dari tabel jumlah produk kering yang diolah yang 

terhitung dari bulan April 2018 sampai dengan Juni 2018, dengan data yang dapat 

dilihat di bawah ini: 
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                                                 Tabel 1.1 

                     Data jumlah produk kering yang diolah 

           (terhitung selama bulan April sampai dengan Juni 2018) 

 

BULAN 

 

TARGET 

PRODUK KERING 

DIOLAH 

 

PENCAPAIAN 

PRODUK KERING 

DIOLAH 

 

KETIDAK 

TERCAPAIAN 

PRODUK KERING 

DIOLAH 

 

PERSENTASE 

TIDAK 

TERCAPAINYA 

TARGET 

APRIL 80.000 kg 77.257 kg 2.743 kg 3,5% 

MEI 80.000 kg 68.786 kg 11.214 kg 14% 

JUNI 80.000 kg 58.678 kg 21.322 kg 26,7% 

Sumber: PTPN VIII Kebun Teh Goalpara, 2018 

 

Gambar 1.1 

Grafik jumlah produk teh kering yang diolah pada 

PTPN VIII Kebun Teh Goalpara Kabupaten Sukabumi 2018 
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 Permasalahan tersebut diduga disebabkan oleh kurang baiknya hubungan 

karyawan didalam perusahaan, adapun hubungan karyawan yang kurang baik 

terjadi karena kurangnya kordinasi dan media komunikasi internal di perusahaan, 

sehingga penyampaian dan penerimaan informasi di dalam perusahaan tidak 

tersampaikan dengan baik. 

Penyebab lainnya diduga disebabkan oleh kedisiplinan kerja karyawan di 

perusahaan yang kurang optimal karena karyawan masih ada yang melanggar 

peraturan kerja yang telah ditetapkan di perusahaan. Tujuan perusahaan sudah jelas 

tidak ingin karyawannya melakukan tindakan indispliner pada saat waktu bekerja, 

namun karyawan masih ada yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan 

perusahaan, sehingga sering terjadi kesalahan dan keterlambatan pada saat bekerja 

terutama pada saat proses pengolahan didalam perusahaan, sehingga pekerjaan 

karyawan harus melebihi kapasitas dari jam kerja yang telah ditetapkan dan 

menjadikan suasana kerja di perusahaan pun menjadi kurang disiplin. 

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, diduga adanya penurunan  kinerja 

karyawan pada PTPN VIII Kebun Teh Goalpara Sukabumi.  Dan peneliti disini 

lebih fokus kepada karyawan di bagian pengolahan dan teknik. 

 Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Dampak 

Hubungan Karyawan dan Kedisiplinan Kerja Terhadap  Kinerja Karyawan 

pada PTPN VIII Kebun Teh Goalpara Sukabumi.” 
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1.2    Identifikasi dan Perumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

     Mengacu pada uraian latar belakang penelitian diatas, dapat diidentifikasi 

masalahnya yaitu adanya penurunan kinerja karyawan selama tiga bulan 

terakhir. Hal ini dilihat dari tabel data produk kering diolah yang meliputi 

efektivitas pekerjaan dibagian teknik dan pengolahan. Ini diduga diakibatkan 

karena hubungan karyawan yang kurang baik di perusahaan, dikarenakan 

kurangnya koordinasi media komunikasi internal di perusahaan. Kemudian 

kedisiplinan kerja yang tidak baik didalam perusahaan penyebabnya 

sanksi/hukuman yang meski sudah ada peraturan yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan, tetapi karyawan masih melanggar peraturan itu. Sehingga 

menjadi masalah pada karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya tidak 

tepat waktu dari jam kerja yang telah diberikan oleh perusahaan terutama 

pada saat pengolahan dari keadaan tersebut merugikan perusahaan. 

1.2.2   Perumusan Masalah 

      Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka peneliti merumuskan 

permasalahannya sebagai berikut: 

1.2.2.1 Bagaimana Hubungan Karyawan pada PTPN VIII Kebun Teh Goalpara   

Kabupaten Sukabumi? 

1.2.2.2 Bagaimana Kedisiplinan Kerja pada PTPN VIII Kebun Teh Goalpara   

Kabupaten Sukabumi? 

1.2.2.3 Bagaimana Kinerja Karyawan pada PTPN VIII Kebun Teh Goalpara 

Kabupaten Sukabumi? 
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1.2.2.4  Bagaimana dampak Hubungan Karyawan dan Kedisiplinan Kerja terhadap  

             Kinerja Karyawan pada PTPN VIII Kebun Teh Goalpara Kabupaten       

Sukabumi? 

1.3      Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1   Tujuan Penelitian 

  Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1.3.1.1 Untuk mengetahui Hubungan Karyawan yang terjadi pada PTPN VIII  

Kebun Teh Goalpara Kabupaten Sukabumi. 

1.3.1.2 Untuk mengetahui Kedisiplinan Kerja yang terjadi pada PTPN VIII Kebun 

Teh Goalpara Sukabumi. 

1.3.1.3 Untuk mengetahui  Kinerja Karyawan yang terjadi pada PTPN VIII Kebun 

Teh Goalpara Kabupaten Sukabumi. 

1.3.1.4 Untuk mengetahui seberapa besar Dampak Hubungan Karyawan dan 

Kedisiplinan Kerja terhadap  Kinerja Karyawan pada PTPN VIII Kebun Teh 

Goalpara Kabupaten Sukabumi. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

1.3.2.1 Kegunaan Teoretis 

      Dari penelitian ini peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi masukan 

bagi ilmu pengetahuan serta adanya gambaran untuk mengembangkan ilmu 

manajemen sumber daya manusia berdasarkan teori-teori yang ada, yang dalam hal 

ini berkenaan dengan hubungan karyawan, kedisiplinan dan  kinerja karyawan. 

Penelitian ini juga dilakukan sebagai salah satu penerapan ilmu yang diperoleh pada 

program studi Administrasi Bisnis. 
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1.3.2.2  Kegunaan Praktik 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan 

diantaranya adalah : 

1.3.2.2.1 Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman 

dalam meneliti permasalahan yang terjadi di lapangan tentang sumber daya 

manusia, khususnya yang berkaitan dengan hubungan karyawan, kedisiplinan,  

kinerja karyawan. 

1.3.2.2.2 Bagi Perusahaan 

    Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan 

positif yang dapat membantu perusahaan dalam menghadapi masalah yang 

berkaitan dengan penelitian ini untuk memperbaiki kekurangan untuk menjadikan 

perusahaan lebih baik lagi dalam melakukan pengembangan lebih lanjut ke 

depannya. 

1.3.2.2.3  Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi 

mereka yang akan melakukan penelitian dalam konsentrasi ilmu administrasi bisnis 

khusunya di bidang manajemen sumber daya manusia dan diharapkan dapat 

memberikan sumber informasi yang berkaitan dengan Hubungan Karyawan, 

Kedisiplinan dan  Kinerja Karyawan atau permasalahan yang sama. 
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1.4 Lokasi dan Lamanya Penelitian 

1.4.1 Lokasi Penelitian 

      Lokasi penelitian yang dilaksanakan peneliti yaitu pada PTPN VIII Kebun 

Teh Goalpara Kabupaten Sukabumi yang beralamat di Jl. Goalpara km 8, Desa 

Cisarua, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. 

1.4.2 Lamanya Penelitian 

 Adapun jadwal penelitian yang dilakukan peneliti selama kurang lebih lima 

bulan, terhitung dari bulan Maret 2019 sampai dengan Juli 2019. Dimana selama 

kurun waktu tersebut, peneliti melakukan beberapa tahapan penelitian mulai dari 

persiapan penelitian sampai dengan pengujian usulan penelitian. 

 

 


