
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Kehidupan yang harus terus berlangsung dalam kondisi dunia yang semakin 

berubah dan tidak pasti, menimbulkan berbagai pengaruh terhadap situasi kerja 

maupun dunia usaha. Perubahan yang terjadi pada akhirnya mempengaruhi 

manusia dalam memandang pekerjaan maupun organisasinya dengan keberadaan 

selaku individu sebagai salah satu bagian dari organisasi. Dari sisi organisasional, 

berbagai perubahan yang terjadi dapat menimbulkan pengaruh secara langsung 

bagi berubahnya struktur organisasi, rancangan pekerjaan, dan tingkat kinerja 

karyawan yang diharapkan dalam sebuah organisasi. Berkaitan dengan masalah 

tersebut, organisasi selalu mengupayakan cara-cara yang dapat digunakan untuk 

menyamakan persepsi antara kepentingan karyawan dengan pemilik dan manajer 

organisasi. Dalam peningkatan efisiensi perlu adanya peranan manajemen 

personalia yang dapat berorientasi kepada kepentingan karyawan dan perusahaan. 

Dalam pelaksanaan fungsi personalia, manajemen menentukan persyaratan-

persyaratan mental, fisik dan emosional untuk posisi-posisi jabatan melalui 

analisa jabatan, deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan dan kemudian menarik 

karyawan yang diperlukan dengan karakteristik-karakteristik personalia tertentu. 

 

 



 

 

Di dalam peningkatan produktifitas diperlukan peranan seorang pemimpin yang 

bisa menciptakan suasana kerja yang aman, nyaman serta dapat menunjukkan rasa 

kesetiakawanan dan rasa bangga atas pekerjaan yang telah dihasilkan oleh 

bawahannya yang tercipta dalam suatu kedisiplinan kerja. Salah satu tujuan 

berdirinya suatu perusahaan adalah untuk memperoleh laba, memajukan 

kesejahteraan karyawan dan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. 

Setiap perusahaan menginginkan agar para karyawan dapat meningkatkan 

produktifitas kerjanya dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya agar apa yang 

menjadi target perusahaan dapat tercapai. Hal diatas tidak terlepas dari peranan 

perusahaan untuk memberikan suatu apresiasi atau penghargaan kepada karyawan 

atau unit kerja atas pekerjaan yang mencapai target perusahaan, karena 

pemberiaan penghargaan kepada karyawan atau unit kerja dapat memotivasi 

peningkatan produktifitas kerja di perusahaan. 

 

Salah satu perusahaan yang menghendaki adanya peningkatan produktifitas kerja 

dengan memberikan penghargaan adalah PT BUKIT ASAM (Persero) Tbk. UNIT 

PELABUHAN  TARAHAN yang beralamat di Jl. Raya Soekarno Hatta KM. 15 

Tarahan Bandar Lampung. PT Bukit Asam (Persero) Tbk , sebagai salah satu 

perusahaan negara (BUMN) yang berada di bawah naungan Departemen 

Pertambangan dan Energi, dengan bidang usaha explorasi batubara. Daerah 

explorasi PT Bukit Asam (Persero) Tbk meliputi Unit Penambangan Bukit Asam 

di Tanjung Enim Sumatera Selatan dan Unit Penambangan Ombilin di Sumatera 

Barat. Guna pasokan Batubara kepada konsumen di luar Implasment 

penambangan yang mempergunakan sistem belt conveyor atau truck and shovel. 



 

 

PT Bukit Asam (Persero) Tbk memiliki beberapa pelabuhan yaitu pelabuhan 

khusus batubara Teluk Bayur untuk wilayah penambangan Ombilin di Sumatera 

Barat. Pelabuhan khusus batubara Kertapati untuk wilayah penambangan 

Sumatera Selatan serta Pelabuhan khusus batubara tarahan di Provinsi Lampung 

yang dibangun khusus guna memasok kebutuhan rutin bahan bakar batubara 

untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap ( PLTU) Suralaya yang berada di Provinsi 

Banten Jawa Barat di samping untuk lebih menggalakkan pasar luar negeri. 

 

PT Bukit Asam (Persero) Tbk didirikan di Tanjung Enim Sumatera Selatan pada 

tanggal 2 Maret 1981. Tanjung Enim awalnya merupakan tambang batubara 

Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang dioperasikan sejak Tahun 1919, 

kemudian pada Tahun 1942 diambil alih oleh Pemerintah Kolonialis Jepang. 

Setelah Indonesia merdeka pada Tahun 1945 dan sesuai dengan maklumat 

Pemerintah Republik Indonesia, bahwa aset bekas Hindia Belanda dan Jepang 

adalah milik Pemerintah Republik Indonesia, maka sejak saat itu Tambang 

Batubara Tanjung Enim diambil alih oleh Pemerintah Indonesia hingga saat ini. 

 

PT Bukit Asam (Persero) Tbk memiliki pelabuhan batubara salah satunya adalah 

PT Bukit Asam (Persero) Tbk Unit Pelabuhan Tarahan yang beralamat di Jl. 

Soekarno-Hatta Km 15 Bandar Lampung pada posisi 05-31-15 south/105-19-30 

east. PT Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan memiliki luas wilayah 42.5 Ha, 

memiliki tempat penimbunan batubara yang bernama Stockpile I, II, III dengan 

kapasitas masing-masing 60.000 ton, 250.000 ton, 100.000 ton, dengan alat 

penggerak pemuatan kapal yang bernama shiploader. Batubara yang dihasilkan di 



 

 

PT Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan  di jual ke dalam dan luar negeri. Untuk 

dalam negeri konsumen utamanya adalah PLTU Suralaya Banten, sedangkan 

untuk luar negeri adalah Jepang, Taiwan, Korea, Malaysia, Spanyol dan Thailand.  

 

Pada Tabel 1 disajikan jumlah karyawan pada PT BUKIT ASAM (PERSERO) 

Tbk Unit Pelabuhan Tarahan adalah sebanyak 206 orang  yang terdiri dari 

Pelabuhan Tarahan, Kendali Produk, Operasi, Perawatan, Sumber Daya Manusia 

& Umum, Logistik, K3 & Lingkungan dan Security, Keuangan, Humas Kemitraan 

dan Bina Lingkungan, Angkutan batubara. 

 

Tabel 1. Jumlah Karyawan PT BUKIT ASAM (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan 

Tarahan Tahun 2009 

No Nama Jabatan Jumlah Karyawan 

1 Pelabuhan Tarahan 

- General Manager 

- Staff General Manager Peltar 

- Sekretaris General Manager Peltar 

 

1 

- 

1 

2 Kendali Produk 

- Manager Kendali Produk 

- Lab. & Kendali Kualitas 

- Kajian Operasi & Teknik 

 

1 

11 

8 

3 Operasi/Produksi 

- Manager Operasi/Produksi 

- Administrasi Operasi/Produksi 

- Operasi/Produksi Giliran A 

- Operasi/Produksi Giliran B 

- Operasi/Produksi Giliran C 

- Operasi/Produksi Giliran D 

- Pembersihan 

 

 

1 

6 

12 

12 

12 

11 

- 

4 Perawatan 

- Manager Perawatan 

- Perencanaan dan Investigasi 

- Perawatan Mesin 

- Perawatan Listrik 

- Bengkel 

 

1 

15 

21 

27 

14 

5 Sumber Daya Manusia dan Umum  



 

 

- Manajer Umum & Keuangan  

- Sumber Daya Manusia 

- Security 

1 

10 

- 

6 Logistik 

- Pengadaan 

- Gudang 

 

7 

5 

7 K3 & Lingkungan 

- K3 & Lingkungan 

 

12 

8 Keuangan 

- Keuangan 

 

5 

9 Humas Kemitraan dan Bina Lingkungan 

- PUKK 

- Hubungan Masyarakat 

 

2 

3 

10 Angkutan Batubara 7 

 Total Pegawai 206 

Sumber : PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Peltar 2009 

 

Pemberian penghargaan dapat memacu peningkatan produktifitas karyawan. 

Penghargaan yang diberikan PT Bukit Asam Unit Peltar  berupa : 

- Penghargaan Ekstrinsik seperti Uang, Tunjangan-tunjangan, Bonus dan 

Promosi. 

- Penghargaan Intrinsik seperti penyelesaian tugas, prestasi, otonomi dan 

perkembangan pribadi. 

Implikasi bagi pemimpin mencakup : 

- Pemberian penghargaan yang sesuai dengan kebutuhan individu. 

- Penentuan hasil kerja yang diinginkan. 

- Penganalisaan faktor-faktor yang dapat menghambat efektifitas 

penghargaan. 

 
Pada Tabel 2 memperlihatkan Target (Rencana)  dan Realisasi Penerimaan 

Batubara di Pelabuhan Tarahan berdasarkan RKAP Tahun 2009. 



 

 

Tabel 2 Rencana dan Realisasi Penerimaan Batubara, berdasarkan RKAP 

(Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) Tahun 2009. 

Bulan Rencana (ton) Realisasi (ton) Kumulatif (%) 

Januari 865.000 849.548 98,2 

Febuari 787.000 766.253 97,3 

Maret 865.000 715.778 86,9 

April 839.900 721.450 85,8 

Mei 865.900 715.500 82,6 

Juni 839.900 772.022 91,9 

Juli 876.900 722.300 82,3 

Agustus 876.900 790.450 90,1 

September 845.700 633.550 74,9 

Oktober 871.800 600.700 68,9 

November 845.000 678.150 80,2 

Desember 871.000 800.871 91,9 

Sumber : Satuan Kerja Operasi/Produksi Unit Pelabuhan Tarahan 2010 

 

Tabel di atas menjelaskan mengenai rencana dan realisasi penerimaan batubara di 

PT Bukit Asam (Persero) Tbk Unit Peltar Tahun 2009. Pada tabel di atas jelas 

terlihat naik-turunnya tingkat penerimaan batubara yang didatangkan dari 

Tambang Tanjung Enim Sumatra Selatan. Hasil persentase di dapat dari 

pembagian antara Realisasi dan Rencana Penerimaan dan dikalikan 100%. 

 

Pada Tabel 3 disajikan Target (Rencana) dan Realisasi Pengeluaran Batubara di 

Pelabuhan Tarahan berdasarkan RKAP Tahun 2009 

 

Tabel 3 Rencana dan Realisasi Pengeluaran Batubara, berdasarkan RKAP 

(Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) Tahun 2009. 

Bulan Rencana (ton) Realisasi (ton) Kumulatif (%) 

Januari 859.000 637.669 74,2 

Febuari 730.000 700.741 95,9 

Maret 839.000 755.389 90 

April 733.000 730.080 99,6 

Mei 832.000 659.780 79,3 



 

 

Juni 853.000 800.899 93,8 

Juli 856.000 689.617 80,5 

Agustus 846.000 645.832 76,3 

September 904.000 645.099 71,3 

Oktober 812.000 759.445 93,5 

November 873.000 1.002.754 117,1 

Desember 813.000 844.544 103,8 

Sumber : Satuan Kerja Operasi/Produksi Unit Pelabuhan Tarahan 2010 

 

Tabel di atas menerangkan Rencana dan Realisasi Pengeluaran Batubara di PT 

Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Peltar Tahun 2009. Pada tabel di atas jelas 

terlihat naik-turunnya pengeluaran atau penjualan batubara, hal ini 

menggambarkan naik-turunnya tingkat produktifitas kerja karyawan. Hasil 

persentase di dapat dari pembagian antara realisasi dan rencana pengeluaran dan 

dikalikan dengan 100%. 

Beberapa penghargaan yang diberikan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit 

Pelabuhan Tarahan kepada  karyawan seperti: 

1. Kenaikan gaji,  kenaikan gaji di perusahaan dilakukan secara berkala yaitu 

selama dua tahun sekali. Penghargaan berupa kenaikan gaji dilakukan 

berdasarkan dengan SK Direksi PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. Nomor 

134/KEP/Int-0100/PG.09/2008 tentang Kenaikan Penghasilan. Bahwa 

dalam rangka mempertahankan daya beli dan menigkatkan motivasi kerja 

pegawai, maka dipandang perlu memberikan kenaikan penghasilan 

pegawai. Memutuskan “memberikan kenaikan gaji pegawai sebesar 10% 

dari gaji tengah pada Struktur Gaji sesuai peringkat pegawai masing-

masing pegawai”.  



 

 

2. Bonus Triwulan, bonus yang diberikan kepada karyawan secara berkala 

selama tiga bulan sekali. Besarannya tergantung dari hasil audit kinerja 

karyawan. 

3. Bonus Jasa Produksi, bonus yang diberikan kepada karyawan secara 

berkala selama satu tahun sekali. Besarannya tergantung dengan hasil 

audit kinerja karyawan. 

4. Penghargaan berupa Promosi (Kenaikan Jabatan), akan dilakukan jika ada 

suatu hal seperti salah satu karyawan pensiun atau redudansi. Dan untuk 

penempatannya berdasarkan hasil Assasement atau pengujian. 

 

Agar karyawan dapat meningkatkan produktifitas kerja, maka perlu 

dikembangkan sistem penghargaan yang memadai atas prestasi mereka. Karyawan 

dapat meningkatkan produktifitas kerja apabila lingkungan kerja mereka dapat 

memberikan rasa aman, nyaman, sehat, tidak merasa tertekan, kekeluargaan, 

sarana dan prasarana yang memadai dan dapat meningkatkan kesejahteraan 

karyawannya. Dengan adanya pemberian penghargaan kepada para karyawan 

yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas kerja karyawan, maka penulis 

tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul “Pengaruh 

Penghargaan Terhadap Produktifitas Pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk. 

Unit Pelabuhan Tarahan”. 

 

1.2 Permasalahan dan Pembatasan Masalah 

1.2.1 Permasalahan 



 

 

Pada Tabel 2 dan Tabel 3 dijelaskan bahwa pada Tahun 2009 PT Bukit Asam 

Unit Peltar memiliki rencana dan realisasi tentang penerimaan dan 

pengeluaran batubara. Dilihat dari tabel rencana penerimaan dan tabel 

pengeluaran batubara ada saat dimana realisasi tidak sesuai dengan rencana, 

hal itu bisa disebabkan oleh menurunnya semangat kerja pegawai atau faktor 

di luar perusahaan. Contoh, pada Tabel Rencana Penerimaan batubara Tahun 

2009 di Triwulan pertama terlihat adanya penurunan realisasi dari bulan 

Januari sampai Maret. Sama hal nya dengan Tabel Rencana Pengeluaran 

batubara Tahun 2009 di Triwulan pertama terlihat adanya naik-turun Realisasi 

Pengeluaran batubara. Hal diatas dipengaruhi pula oleh kurangnya pemberian 

penghargaan berupa bonus-bonus, tunjangan-tunjangan, sehingga motivasi 

atau semangat kerja karyawan menurun. Untuk menghindari terjadinya 

penurunan secara terus menerus yang pada akhirnya akan menimbulkan 

kerugian besar bagi perusahaan, maka perusahaan melakukan suatu strategi 

agar semangat kerja para pegawai meningkat yang secara otomatis 

produktifitas mereka meningkat pula yang pada akhirnya akan menambah 

pemasukan bagi perusahaan. Strategi yang digunakan PT Bukit Asam 

(Persero) Tbk adalah memberikan suatu penghargaan yang dapat 

mempengaruhi tingkat produktifitas  karyawan perusahaan. Dari macam-

macam penghargaan yang diberikan, perusahaan memberikannya secara 

periodik, ada yang 2 (dua) tahun sekali, 3 (tiga) bulan sekali, 1 (satu) tahun 

sekali di mana besarannya tergantung dari hasil audit kinerja perusahaan yang 

dilakukan oleh perusahaan, serta untuk besaran nominalnya ditentukan oleh 

PT Bukit Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Hal ini 



 

 

diharapkan oleh perusahaan dapat mempengaruhi produktifitas para karyawan 

di PT Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan. 

 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

Penelitian dalam tulisan ini hanya akan membahas masalah Pengaruh 

Penghargaan terhadap Produktifitas  pada PT BUKIT ASAM (PERSERO) 

Tbk dan hanya meneliti pada unit kerja Pelabuhan Tarahan. Hal lain yang ada 

hubungan, akan tetapi tidak mempengaruhi penelitian ini dan tidak akan 

banyak dibicarakan didalam tulisan ini. 

 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

1.3.1 Tujuan Penulisan 

Untuk mengetahui pengaruh penghargaan terhadap produktifitas kerja 

karyawan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan. 

 

1.3.2 Kegunaan  Penulisan 

a) Memberikan sumbangan pemikiran kepada PT Bikit Asam (Persero) 

Tbk.  Unit Peltar untuk mengambil langkah yang tepat dalam usaha 

meningkatkan  produktifitas kerja karyawan pada masa yang akan 

datang. 

b) Sebagai persyaratan memperoleh gelar  Sarjana Ekonomi pada 

Perguruan Tinggi Universitas Lampung. 

 



 

 

1.4 Kerangka Pemikiran 

Hal yang dapat meningkatkan produkrifitas kerja karyawan dalam suatu 

perusahaan salah satunya adalah penghargaan. Sebuah perusahaan memiliki target 

kerja yang harus dicapai sesuai dengan periode tertentu, hal itu dapat tercapai 

apabila produktifitas kerja karyawan baik dan memuaskan. Namun dalam upaya 

peningkatan produktifitas kerja karyawan, perusahaan dapat memberikan sebuah 

apresiasi, rasa bangga atau sebuah penghargaan kepada karyawannya untuk dapat 

menstimulan semangat kerja karyawan serta menimbulkan rasa kepedulian dan 

perhatian antara atasan terhadap bawahan. 

 

Menurut Amin Widjaya Tunggal (1997:161) yang dimaksud reward atau 

penghargaan adalah: 

“reward atau penghargaan adalah pengaruh atas orang lain yang didasarkan pada 

harapan imbalan, lawan dari kekuatan memaksa. Seorang bawahan merasakan 

bahwa jika ia memenuhi keinginan seseorang atasan maka ia akan mendapat 

imbalan positif, baik imbalan keuangan ataupun imbalan psikologis. 

Menurut Gary Dessler (2000) yang dimaksud dengan reward atau penghargaan 

pada dasarnya dapat saling menggantikan dengan istilah kompensasi, yang artinya 

segala bentuk pembayaran atau balas jasa yang diberikan bagi seseorang atas hasil 

pekerjaan yang dilakukannya. 

Pemberian sebuah reward atau penghargaan yang kurang baik akan mendorong 

seseorang untuk berusaha mencari sumber pendapatan dari sumber lain, hal ini 

akan sangat merugikan perusahaan karena karyawan membagi konsentrasi 

kerjanya pada dua hal, yang berakibat menurunnya tingkat produktifitas kerja 



 

 

karyawan dan tidak tercapainya target perusahaan. Masalah penghargaan sangat 

berkaitan erat, antara keinginan karyawan dan keinginan perusahaaan yang sama-

sama ingin dipenuhi, maka perhatian perusahaan kepada karyawan melalui 

pemberian penghargaan berupa materi maupun non-materi harus dilakukan 

dengan sebenarnya dan sewajarnya sesuai dengan apa yang telah dihasilkan, dan 

hal itu pula dapat mencegah karyawan berprestasi untuk keluar dari perusahaan 

dan mencari kegiatan lain. Hal itu pula dapat meningkatkan kedisiplinan kerja 

karyawan dan pada akhirnya akan meningkatkan produktifitas kerja serta 

pencapaian target perusahaan. 

 

Masalah penghargaan merupakan bagian fungsi dari manajemen personalia yang 

paling rumit dan rentan, karena penghargaan secara langsung melibatkan pihak 

yang berbeda-beda kepentingannya. Pihak penerima yaitu karyawan 

menginginkan peningkatan pemberian penghargaan baik berupa materi ataupun 

non-materi, sedangkan dari pihak pemberi yaitu perusahaan menginginkan 

penghargaan yang diberikan cukup mampu untuk mendorong karyawan untuk 

meningkatkan produktifitas kerja. 

 

Menurut Paul Mali pengertian produktifitas adalah 

“pengukuran seberapa baik sumber daya yang digunakan bersama di dalam 

organisasi untuk menyelesaikan suatu kumpulan hasil-hasil”. 

Menurut Dewan Produktifitas Nasional pengertian produktifitas adalah 

“sikap mental yang selalu memiliki pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini 

harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini”. 



 

 

Variabel X 

- Penghargaan Ekstrinsik(X1)  

- Penghargaan Intrinsik (X2)  

Variabel Y 

- Produktifitas kerja 

karyawan 

Menurut ILO (International Labour Organitation)  pengertian produktifitas adalah 

“perbandingan antara elemen-elemen produksi dengan yang dihasilkan merupakan 

ukuran produktifitas. Elemen-elemen tersebut adalah: tanah, buruh dan organisasi. 

(http://apindo.or.id/images/res/GambaranUmumProduktivitas.pdf) 

 

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

Teori Gery Dessler (1992: 57) 

 

 

1.5 Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang, masalah dan kerangka pemikiran, maka hipotesis 

yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah : 

“ Penghargaan berpengaruh terhadap produktifitas pada PT Bukit Asam 

(Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan”. 
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