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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang dan Masalah  

 

 

Provinsi Lampung dikenal sebagai Bumi Agribisnis (Agribusiness Earth).  

Hal ini karena banyak perkebunan berskala regional, nasional maupun 

internasional dan perusahaan agribisnis yang mengolah produk-produk 

pertanian berlokasi di Lampung.  Beberapa perusahaan agribisnis yang cukup 

besar antara lain pengalengan buah, makanan ringan dalam kemasan, 

pengolahan kopi dan papan tripleks (Indriani, Riyadi dan Zuraida. 2011). 

 

Jumlah perusahaan yang ada di Provinsi Lampung cukup besar.  Berdasarkan 

Data Sensus Pertanian 2013, dapat dilihat bahwa Provinsi Lampung memiliki 

151 perusahaan Agribisnis (BPS, 2013).  Tiga kabupaten/kota dengan jumlah 

perusahaan terbanyak di Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Lampung 

Selatan 26 perusahaan, Kabupaten Lampung Tengah 21 perusahaan, dan Kota 

Bandar Lampung 19 perusahaan.  Selama kurun waktu 10 tahun, tahun 2003 

hingga 2013 terjadi peningkatan jumlah perusahaan pertanian di Provinsi 

Lampung.  Hal ini dapat dilihat dari jumlah perusahaan pertanian Provinsi 

Lampung (Tabel 1).  
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Tabel 1. Jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum di Provinsi Lampung  

 

Nama Kabupaten/Kota 
Jumlah Perusahaan Pertanian (buah) 

2003 2013 

1.  Lampung Barat 4 1 

2.  Tanggamus 4 10 

3.  Lampung Selatan 35 26 

4.  Lampung Timur 3 10 

5.  Lampung Tengah 13 21 

6.  Lampung Utara 6 13 

7.  Way Kanan 7 15 

8.  Tulangbawang 14 7 

9.  Pesawaran 0 17 

10.  Pringsewu 0 2 

11.  Mesuji 0 6 

12.  Tulangbawang Barat 0 1 

13.  Kota Bandar Lampung 4 19 

14.  Kota Metro 2 3 

Provinsi Lampung           92       151 

 

Sumber:  Badan Pusat Statistik 2013 

 

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat jumlah perusahaan di Provinsi Lampung.  

Jumlah perusahaan di Provinsi Lampung mengalami peningkatan 59 persen 

selama kurun waktu 10 tahun (tahun 2003 hingga 2013). 

 

Pada Tabel 1 terlihat bahwa Kabupaten Lampung Tengah memiliki jumlah 

perusahaan terbesar kedua setelah Kabupaten Lampung Selatan.  Kabupaten 

Lampung Tengah memiliki beberapa perusahaan besar seperti PT Gula Madu 

Plantation (GMP), PT Gula Putih Mataram (GPM), dan PT Great Giant 

Pineapple (GGP).  Banyaknya perusahaan besar di Provinsi Lampung 

menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, hal ini ditunjang oleh trend 

industri yang semakin meningkat.   
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Selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2010 hingga 2012 terjadi penurunan 

persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian.  Hal tersebut terlihat 

bahwa tahun 2010 jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian 

sebesar 63,35 persen turun menjadi 51,73 persen di tahun 2012.  Sebaliknya, 

persentase yang bekerja di sektor industri dan jasa justru semakin meningkat.  

Pada tahun yang sama terjadi peningkatan dari 12,74 persen naik menjadi 

19,75 persen (BPS, 2013).  Hal ini dapat dilihat dari persentase tenaga kerja 

menurut sektor di Kabupaten Lampung Tengah (Tabel 2). 

 

Tabel 2. Persentase tenaga kerja menurut sektor pekerjaan di  

Lampung Tengah 

 

Sektor 
Tahun (persen) 

2010 2011 2012 

Pertanian  63,53 53,61 51,73 

Industri 12,74 18,07 19,75 

Jasa-jasa 23,91 28,32 28,52 

 

Sumber: BPS Lampung Tengah 2013 

 

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa di antara sektor pertanian, industri 

dan jasa, sektor industri mengalami peningkatan dalam jumlah pekerjanya 

dengan peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2010 ke 2011 yaitu sebesar 

29,5 persen.  Pada periode yang sama di sektor pertanian terjadi penurunan 

yang besar juga yaitu 15, 6 persen.  Kenyataan tersebut menunjukkan 

pentingnya sektor industri dalam menyerap tenaga kerja (BPS, 2013).   

 

PT Great Giant Pineapple (PT GGP) merupakan salah satu perusahaan di 

Kabupaten Lampung Tengah yang bergerak di bidang usaha pengalengan 
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nenas.  Banyak tenaga kerja terserap di dalamnya.  Jumlah tenaga kerja di PT 

Great Giant Pineapple tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Jumlah tenaga kerja di PT Great Giant Pineapple 

 

No.  Status Ikatan Kerja  Jumlah (orang) Persentase  

1. PKWTT   5.904 32,67 

2. PKWT kontrak   2.106 11,65 

3. PKWT lepas 10.059 55,66 

Jumlah  18.069         100,00 

 

Sumber: PT Great Giant Pineapple, 2013
a
 

 

Keterangan: 

PKWTT   = perjanjian kerja waktu tidak tertentu 

PKWT kontrak  = perjanjian kerja waktu tertentu untuk pekerja kontrak  

PKWT lepas = perjanjian kerja waktu tertentu untuk pekerja harian lepas 

 

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2013, jumlah tenaga 

kerja di PT Great Giant Pineapple adalah 18.069 orang dengan jumlah 

terbesar pekerja PKWT Lepas sebanyak 10.059.  Besarnya jumlah tenaga 

kerja menuntut perlunya pengelolaan yang lebih baik mengingat bahwa 

tenaga kerja atau sumber daya manusia (SDM) mempunyai peran yang 

penting dalam sektor industri.  Hal ini didukung oleh pernyataan Gomez di 

dalam Almigo 2004, bahwa sumber daya manusia memegang peranan 

penting dan menentukan bagi keberhasilan organisasi.  

 

Kinerja karyawan dipengaruhi oleh berbagai faktor dimana salah satunya 

adalah kepuasan kerja.  Menurut Hasibuan (2005) kepuasan kerja adalah 

sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya.  Seorang 

karyawan yang mempunyai kepuasan kerja sudah tentu akan memiliki 
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loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan tempat ia bekerja, ia akan 

melakukan berbagai macam tugas yang dibebankan kepadanya dengan penuh 

rasa tanggung jawab dan tentunya akan memberikan hasil yang terbaik untuk 

organisasi atau perusahaannya. 

 

Kinerja kerja individu menurut Wood et.al. (2001) ditentukan oleh atribut 

individu (individual attributes), usaha dalam bekerja (work effort), dan 

dukungan organisasional.  Terdapat lima kategori atribut menciptakan 

perbedaan individu yang penting dalam mempelajari perilaku organisasi.  

Lima atribut tersebut adalah karakteristik demografi atau biografi (contohnya 

gender, usia, dan latar belakang etnis), karakteristik kompetensi (kecakapan 

atau apa dapat dikerjakan oleh individu), nilai-nilai, sikap, dan persepsi 

(bagaimana kita menginterpresentasikan dunia).   

 

Berkaitan dengan atribut tersebut maka karakteristik demografi merupakan 

salah satu atribut yang berpengaruh terhadap kinerja kerja individu.  

Karakteristik demografi antara lain adalah melalui umur, pendidikan dan 

lama bekerja.  Selain itu kepuasan kerja juga termasuk dalam atribut sikap 

dalam perilaku organisasi.  Oleh karena itu penting mengetahui kepuasan 

kerja dengan memperhatikan karakteristik demografi dikaitkan dengan 

kinerja kerja karyawan.   

 

Di dalam suatu perusahaan yang menjadi faktor penting adalah karyawan 

(manusia) serta bagaimana kepuasan kerja yang ada sehingga dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan (Hakim, 2012).  Kepuasan kerja mempunyai 
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arti penting baik bagi karyawan maupun perusahaan, terutama untuk 

menciptakan keadaan positif di lingkungan kerja perusahaan.   

 

PT Great Giant Pineapple memiliki banyak departemen yang memiliki fungsi 

dan tugas yang berbeda-beda dan tergabung dalam beberapa bagian yaitu 

plantation, factory, dan supporting departemen.  Bagian plantation 

bertanggung jawab dalam bagian perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan 

tanah sampai dengan pemanenan buah nenas.   

 

Untuk menghasilkan kualitas produksi nenas yang tinggi, kepala kebun 

mempunyai peranan yang penting.  Kepala kebun atau mandor mempunyai 

tugas dan tanggung jawab terhadap keberhasilan budidaya tanaman.  

Keberhasilan budidaya tanaman sangat menentukan tingginya kualitas produk 

akhir perusahaan.  Untuk itu, penting mempelajari kinerja kepala kebun 

tersebut.   

 

Berdasarkan data sekunder, kinerja kepala kebun bagian Plantation Grup II di 

PT Great Giant Pineapple baik karena telah melebihi target (disesuaikan 

dengan kriteria dari perusahaan).  Kinerja yang baik akan berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja.  Rasa puas yang tercipta mendorong karyawan 

untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam bekerja.  Oleh karena itu, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini guna mengetahui pengaruh 

kepuasan kerja terhadap kinerja kepala kebun bagian Plantation Grup II di 

PT Great Giant Pineapple.  
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Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diidentifikasi masalah: 

1) Bagaimanakah karakteristik individu kepala kebun bagian Plantation 

Grup II di PT Great Giant Pineapple? 

2) Bagaimanakah kepuasan kerja kepala kebun bagian Plantation Grup II di 

PT Great Giant Pineapple? 

3) Bagaimanakah kinerja kepala kebun bagian Plantation Grup II di PT 

Great Giant Pineapple? 

4) Bagaimanakah pengaruh karakteristik individu terhadap kinerja baik 

secara langsung maupun tidak langsung melalui kepuasan kerja kepala 

kebun bagian Plantation Grup II di PT Great Giant Pineapple? 

5) Bagaimanakah pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja kepala kebun 

bagian Plantation Grup II di PT Great Giant Pineapple? 

 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu: 

1) Untuk mengetahui karakteristik individu kepala kebun bagian Plantation 

Grup II di PT Great Giant Pineapple. 

2) Untuk mengetahui kepuasan kerja kepala kebun bagian Plantation Grup II 

di PT Great Giant Pineapple. 

3) Untuk mengetahui kinerja kepala kebun bagian Plantation Grup II di PT 

Great Giant Pineapple. 

4) Untuk mengetahui pengaruh karakteristik individu terhadap kinerja baik 

secara langsung maupun tidak langsung melalui kepuasan kerja kepala 

kebun bagian Plantation Grup II di PT Great Giant Pineapple. 
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5) Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja kepala kebun 

bagian Plantation Grup II di PT Great Giant Pineapple. 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: 

1) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian dan 

ilmu di bidang manajemen sumber daya manusia.  

2) Secara praktis, dapat dijadikan masukan bagi perusahaan untuk dalam 

pengambilan kebijakan, 

3) Sebagai referensi bagi peneliti lain dengan penelitian sejenis 

 


