
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Dunia bisnis di era globalisasi seperti sekarang ini memang banyak sekali persaingan-

persaingan terjadi. Perusahaan berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan dalam 

memenuhi kebutuhan pasar. Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan pasar ada banyak 

faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya perusahaan tersebut. Salah satu faktor yang 

paling berpengaruh adalah kualitas sumber daya manusia perusahaan itu sendiri. Meskipun 

saat ini sudah banyak ditemukan teknologi-teknologi canggih namun sumber daya manusia 

tetap terpenting guna mencapai keberhasilan suatu perusahaan. Karena dengan teknologi 

yang canggih tanpa sumber daya manusia yang mumpuni akan menjadi hal yang sia-sia. 

Memperhatikan sumber daya manusia merupakan sesuatu yang wajib perusahaan lakukan. 

Perusahaan bisa mengelola sumber daya manusia secara aktif. Pengelolaan sumber daya 

manusia yang tepat akan meningkatkan semangat kerja yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi produktivitas. Selain itu dengan adanya semangat kerja yang tinggi pada 

karyawan, akan memberikan dampak yang positif bagi perusahaan dengan memberikan 

kontribusi yang baik dan melaksanakan tugas dengan maksimal. 

Upaya untuk meningkatkan semangat kerja karyawan, ada banyak faktor yang 

mempengaruhi misalnya komunikasi, lingkungan kerja dan kesejahteraan. Faktor-faktor 

tersebut akan saling berkaitan nantinya danberpengaruh dalam menentukan tinggi atau 

rendahnya semangat kerja karyawan. Semangat kerja adalah suasana kerja positif yang ada 

dalam suatu organisasi, diwujudkan dalam sikap individu dan kelompok yang mendukung 

semua aspek pekerjaan, termasuk lingkungan, untuk bekerja sama dengan orang lain sesuai 

dengan kepentingan dan tujuan perusahaan (Davis, 2010: 105). Dengan cara ini, setiap 

 



 

karyawan dapat menghasilkan sesuatu yang berhubungan langsung dengan perusahaan dan 

meningkatkan semangat kerja diperusahaan. Pasalnya, semangat kerja setiap karyawan akan 

meningkatkan produktivitas perusahaan. Maka dari itu komunikasi, lingkungan kerja dan 

kesejahteraan akan sangat berpengaruh. 

Membahas tentang komunikasi memang bukan hal mudah apalagi dalam penerapannya 

dalam berorganisasi. Soewarno Handayaningrat (2010) menyatakan bahwa komunikasi 

adalah proses interaksi atau hubungan saling pengertian satu sama lain antara sesama 

manusia. Komunikasi yang baik akan memberikan dampak yang positif sedangkan 

komunikasi yang buruk akan menghambat produktivitas suatu perusahaan. Maka dari itu tak 

jarang bila terjadi banyak kasus dalam perusahaan akibat kurangnya komunikasi. Selain dapat 

meningkatkan produktivitas dalam perusahaan, komunikasi antar sesama individu juga 

memberi manfaat untuk saling menjaga hubungan baik serta menciptakan suasana kerja yang 

nyaman serta menimbulkan rasa semangat dalam bekerja pada karyawan. 

Lingkungan kerja mempunyai peranan penting dalam menyelenggarakan segala 

aktivitas-aktivitas karyawan. Oleh sebab itu perusahaan wajib memberikan fasilitas yang 

memadai seperti penerangan yang cukup, kebersihan, keamanan, siklus pertukaran udara 

yang baik dan lain sebagainya.  Sedarmayanti (2015:21) menyatakan bahwa jenis lingkungan 

kerja terbagi menjadi 2, yaitu lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik. 

Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat 

kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung. Dengan adanya lingkungan kerja yang ideal para karyawan akan merasa nyaman 

dan semangat dalam bekerja dan meningkatkan produktivitas kerja. 

Faktor selanjutnya yaitu kesejahteraan, Ishak (2015:202) membagi kesejahteraan 

menjadi 2 (dua) yakni pertama, Kesejahteraan langsung adalah imbalan berupa gaji yang 

didasarkan pada upah tetap yang dibayarkan selama masa tenggang tetap. Insentif adalah 



 

imbalan yang dibentuk untuk memotivasi karyawan agar pekerjaannya lebih efisien. Insentif 

itu tidak tetap, tetapi terjadi dari waktu ke waktu. Kedua, Kesejahteraan tidak langsung 

adalah bagian dari keuntungan lain yang diberikan kepada karyawan diluar gaji / upah dan 

bonus berupa komoditas atau tunjangan. Dalam hal meningkatkan semangat kerja karyawan, 

kesejahteraan adalah hal yang paling penting. Dengan adanya kesejahteraan yang sesuai atau 

bahkan lebih, para karyawan akan berpikir secara logis dengan apa yang didapatkannya. 

Dengan demikian para karyawan akan merasa betah dan mungkin akan memberikan yang 

terbaik untuk perusahaan.  

Penelitian ini dilakukan di PT. Kebon Agung PG Trangkil. PT. Kebon Agung PG 

Trangkil merupakan perusahaan milik swasta yang memproduksi gula yang beralamat di desa 

Trangkil, Kec. Trangkil, Kab. Pati. PT. Kebon Agung PG Trangkil adalah salah satu industry 

yang bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian yaitu mengolah tebu menjadi gula. PT. 

Kebon Agung PG Trangkil adalah perusahaan yang memproduksi Gula Kristal Putih. 

Beberapa permasalahan yang peneliti temukan saat pengamatan pada PT. Kebon Agung PG 

Trangkil adalah semangat kerja karyawan yang menurun. Hal ini dapat dilihat pada jumlah 

hasil produksi yang mayoritas tidak dapat mencapai target. Berikut disajikan tabel 1.1, hasil 

produksi PT. Kebon Agung PG Trangkil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 1.1 

Hasil Produksi PT. Kebon Agung PG Trangkil 

Tahun 2019 

No. Bulan 
Target produksi 

(Ton) 

Realisasi 

Produksi (Ton) 

1 Juli 450 473 

2 Agustus 
450 

459 

3 September 
450 

377 

4 Oktober 
450 

391 

5 November 
450 

504 

6 Desember 
450 

440 

Sumber: PT. Kebon Agung PG Trangkil, 2020 
 

Tabel 1.1 diatas menunjukkan terjadi kenaikan dan penurunan hasil produksi pada 

PT. Kebon Agung PG Trangkil pada bulan Juli sampai Desember tahun 2019. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa semangat kerja karyawan bagian produksi PT. Kebon Agung PG 

Trangkil rendah, sehingga berdampak pada jumlah hasil produksi yang kurang memenuhi 

target. Semangat kerja dan produktivitas kerja yang rendah dikarenakan terjadinya 

permasalahan yang berkaitan dengan komunikasi yakni karyawan masih kurang memelihara 

komunikasi yang baik dengan sesamanya dan kurangnya koordinasi tugas dari leader pada 

setiap pekerjaannya sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam bekerja.  

PT. Kebon Agung PG Trangkil masih perlu banyak berbenah diri. Lingkungan kerja 

yang berada di luar bagian produksi, karyawan PT. Kebon Agung PG Trangkil terkadang 

merasakan gangguan suara bising yang dihasilkan dari suara mesin besar dalam 

melaksanakan produksi. Dibagian produksi terdapat pula permasalahan sirkulasi udara yang 

kurang karena dikelilingi tembok yang berukuran tinggi dan juga pencahayaan yang kurang 

memadai saat kerja malam hari sehingga mengganggu pekerjaan mereka. Lingkungan kerja 



 

yang buruk akan mempengaruhi pekerja, produktivitas kerja akan menurun karena mereka 

tidak bisa secara penuh fokus pada pekerjaannya. 

Salah satu alasan rendahnya semangat kerja karyawan mungkin karena rendahnya 

kesejahteraan kerja yang disebabkan oleh penghargaan kerja yang diberikan oleh karyawan 

tidak mencukupi. Karena kurangnya perhatian perusahaan, masih banyak karyawan 

berprestasi yang belum mendapatkan penghargaan dari perusahaan. 

Kesenjangan didalam riset ini perihal komunikasi adalah riset yang dilakukan oleh 

Holia (2015) menunjukkan bahwa komunikasi berdampak positif dan signifikan terhadap 

semangat kerja. Berbanding terbalik dengan riset yang dilaksanakan oleh Cholifah (2017), 

riset menunjukkan jika komunikasi tidak mempengaruhi terhadap semangat kerja karyawan. 

Riset yang dilaksanakan oleh Sari (2015) menunjukkan jika komunikasi memiliki pengaruh 

positif dan signifikan pada produktivitas kerja karyawan. Berbeda dengan riset yang 

dilakukan oleh Iman (2017), penelitian tersebut menunjukkan bahwa komunikasi tidak 

berpengaruh terhadap produktivitas karyawan. 

Kesenjangan didalam riset ini perihal lingkungan kerja adalah sebuah studi yang 

dilaksanakan oleh Holia (2015) menunjukkan bahwa lingkungan kerja memiliki pengaruh 

positif dan signifikan kepada semangat kerja. Berbeda dengan studi yang dilaksanakan oleh 

Cholifah (2017), terakhir menunjukkan bahwa lingkungan kerja tidak mempengaruhi kepada 

semangat kerja karyawan. Studi yang dipimpin oleh Minarsih (2016) menunjukkan bahwa 

lingkungan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan kepada  produktivitas kerja 

karyawan. Berbeda dengan studi yang dilaksanakan oleh Iman (2017), riset menunjukkan 

bahwa lingkungan kerja tidak memiliki pengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan. 

Kesenjangan didalam riset ini perihal kesejahteraan adalah sebuah studi yang 

dipimpin oleh Cholifah (2017) menunjukkan bahwa kesejahteraanmemiliki pengaruh positif 

dan signifikan kepada semangat kerja. Berbeda dengan studi yang dilaksanakan  oleh Aditya 



 

(2017), terakhir menunjukkan bahwa kesejahteraan tidak memiliki pengaruh semangat kerja 

karyawan. Studi  yang dipimpin  oleh Iman (2017) menunjukkan bahwa kesejahteraan 

memiliki pengaruh positif dan signifikan kepada produktivitas kerja karyawan. Berbeda 

dengan riset yang dilaksanakan oleh Indriani (2017), riset menunjukkan bahwa kesejahteraan 

tidak memiliki rpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai “Pengaruh Komunikasi, Lingkungan Kerja Dan Kesejahteraan Terhadap Semangat 

Kerja Karyawan Yang Berdampak Pada Produktivitas Kerja (Studi Kasus Pada Karyawan 

PT. Kebon Agung PG Trangkil). 

 

1.2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini adalah : 

a. Variabel eksogen meliputi komunikasi, lingkungan kerja dan kesejahteraan. Variabel 

endogen adalah produktivitas kerja dan  variabel intervening adalah semangat kerja. 

b. Responden penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Kebon Agung PG Trangkil 

yang berjumlah 150 karyawan.  

c. Obyek penelitian adalah  PT. Kebon Agung PG Trangkil. 

d. Jangka waktu penelitian adalah 3 bulan setelah proposal di setujui. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan terjadi kenaikan dan penurunan hasil produksi 

pada PT. Kebon Agung PG Trangkil pada bulan Juli sampai Desember tahun 2019. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa semangat kerja karyawan bagian produksi PT. Kebon Agung 

PG Trangkil rendah, sehingga berdampak pada jumlah hasil produksi yang kurang memenuhi 

target. Semangat kerja dan produktivitas kerja yang rendah dikarenakan terjadinya 



 

permasalahan yang berkaitan dengan komunikasi yakni karyawan masih kurang memelihara 

komunikasi yang baik dengan sesamanya dan kurangnya koordinasi tugas dari leader pada 

setiap pekerjaannya sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam bekerja.  

PT. Kebon Agung PG Trangkil masih perlu banyak berbenah diri. Lingkungan kerja 

yang berada di luar bagian produksi, karyawan PT. Kebon Agung PG Trangkil terkadang 

merasakan gangguan suara bising yang dihasilkan dari suara mesin besar dalam 

melaksanakan produksi. Dibagian produksi terdapat pula permasalahan sirkulasi udara yang 

kurang karena dikelilingi tembok yang berukuran tinggi dan juga pencahayaan yang kurang 

memadai saat kerja malam hari sehingga mengganggu pekerjaan mereka. Lingkungan kerja 

yang buruk akan mempengaruhi pekerja, produktivitas kerja akan menurun karena mereka 

tidak bisa secara penuh fokus pada pekerjaannya. 

Salah satu alasan rendahnya semangat kerja karyawan mungkin karena rendahnya 

kesejahteraan kerja yang disebabkan oleh penghargaan kerja yang diberikan ke karyawan 

tidak mencukupi. Karena kurangnya perhatian perusahaan, masih banyak karyawan 

berprestasi yang belum mendapatkan penghargaan dari perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Apakah ada pengaruh komunikasi terhadap semangat kerja karyawan PT. Kebon Agung 

PG Trangkil? 

b. Apakah ada pengaruh lingkungan kerja terhadap semangat kerja karyawan PT. Kebon 

Agung PG Trangkil? 

c. Apakah ada pengaruh kesejahteraan terhadap semangat kerja karyawan PT. Kebon Agung 

PG Trangkil? 

d. Apakah ada pengaruh komunikasi terhadap produktivitas karyawan PT. Kebon Agung PG 

Trangkil? 



 

e. Apakah ada pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas karyawan PT. Kebon 

Agung PG Trangkil? 

f. Apakah ada pengaruh kesejahteraan terhadap produktivitas karyawan PT. Kebon Agung 

PG Trangkil? 

g. Apakah ada pengaruh semangat kerja terhadap produktivitas karyawan PT. Kebon Agung 

PG Trangkil? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menganalisis pengaruh komunikasi terhadap semangat kerja karyawan PT. Kebon 

Agung PG Trangkil. 

b. Untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap semangat kerja karyawan PT. 

Kebon Agung PG Trangkil. 

c. Untuk menganalisispengaruh kesejahteraan terhadap semangat kerja karyawan PT. Kebon 

Agung PG Trangkil. 

d. Untuk menganalisis pengaruh komunikasi terhadap produktivitas karyawan PT. Kebon 

Agung PG Trangkil. 

e. Untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas karyawan PT. 

Kebon Agung PG Trangkil. 

f. Untuk menganalisispengaruh kesejahteraan terhadap produktivitas karyawan PT. Kebon 

Agung PG Trangkil. 

g. Untuk menganalisis pengaruh semangat kerja terhadap produktivitas karyawan PT. 

Kebon Agung PG Trangkil. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 



 

Berdasarkan tujuan penelitian  yang hendak dicapai, penelitian ini diharapkan 

memiliki manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian 

ini adalah sebagai berikut :  

a. Bagi Penulis 

Dapat menambah pemahaman mengenai hal-hal yang berhubungan dengan teori 

komunikasi, lingkungan kerja, kesejahteraan dan pengaruhnya terhadap semangat kerja 

dan produktivitas kerja. 

b.  Bagi Perusahaan 

Dapat digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan komunikasi, 

lingkungan kerja dan kesejahteraan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan sehingga 

dapat meningkatkan semangat kerja dan berdampak pada produktivitas kerja. 

 


