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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sumber daya manusia adalah pemeran utama dalam setiap perusahaan. 

Keberhasilan suatu perusahaan sangat tergantung pada aspek manusia. Aspek 

manusia menjadi pokok perhatian dari sistem pengendalian manajemen di dalam 

suatu perusahaan. Tanpa adanya sumber daya manusia maka perusahaan tidak 

akan ada karena sumber daya manusia merupakan asset bagi perusahaan. Sumber 

daya manusia yang profesional adalah sumber daya manusia yang handal dan 

cakap dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh perusahaan.  

Setiap individu pada sebuah perusahaan memiliki status sosial yang berbeda-beda, 

baik itu keyakinan maupun sikap dari karyawan. Perbedaan tersebut yang menjadi 

suatu tantangan bagi perusahaan dalam menghadapi status sosial yang dimiliki 

karyawannya. Selain itu, pada kenyataannya banyak karyawan yang sering 

mengalami beberapa kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam 

ruang lingkup pekerjaannya. Apabila sarana dan tuntunan tugas tidak selaras 

dengan kebutuhan dan kemampuan, karyawan akan mengalami penurunan 

produktivitas kerja mereka.  

Produktivitas  kerja  merupakan  masalah  yang sangat penting dalam setiap 

perusahaan. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan 
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produktivitas kerja salah satunya seperti keadaan lingkungan kerja dan motivasi 

yang berguna sebagai pendorong perilaku individu untuk memenuhi 

kebutuhannya sehari-hari. Untuk meningkatkan produktivitas individual yang 

sekaligus meningkatkan produktivitas organisasional atau perusahaan maka 

keadaan lingkungan kerja harus senyaman mungkin.  

Lingkungan kerja yang menyenangkan bagi karyawan yang ada di tempat bekerja 

akan membawa dampak yang positif bagi karyawan, sehingga kinerja karyawan 

dapat  meningkat. Lingkungan kerja adalah semua keadaan tempat kerja yang 

dapat mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung 

selain itu lingkungan kerja merupakan suatu komunitas manusia berkumpul  

dalam suatu keberagaman serta dalam situasi dan kondisi yang berubah-ubah yang 

dapat mempengaruhi kinerja karyawan sehingga produk yang dihasilkan kurang 

efektif dan hal ini berarti produktivitas karyawan semakin menurun.  

Pada prinsipnya keadaan lingkungan kerja harus secara layak dan adil atas 

kinerja atau jasa para karyawan dari perusahaannya dalam mencapai sebuah 

tujuan. Lingkungan kerja dapat dijadikan sebagai hal yang penting bagi para 

karyawan dimana setiap karyawan memiliki hak atas hal tersebut. Lingkungan 

kerja merupakan salah satu hal yang sensitif di dalam dunia kerja karena dapat 

membuat para karyawan merasa puas bekerja di perusahaan yang akan 

berdampak pada karyawan dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

Selain pengaruh dari lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi produktivitas 

kerja karyawan adalah motivasi bagi karyawan. Motivasi sangat berpengaruh 

untuk memaksimalkan produktivitas kerja karyawan. Motivasi akan mendorong 
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perilaku seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Untuk mendapatkan 

sumber daya manusia yang diharapkan oleh perusahaan agar memberikan andil 

positif terhadap semua kegiatan perusahaan dalam mencapai tujuannya, setiap 

karyawan diharapkan memiliki motivasi kerja yang tinggi sehingga nantinya akan 

meningkatkan produktivitas kerja yang tinggi.  

Motivasi merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan kontribusi 

positif terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Karena dengan motivasi, 

seseorang akan memiliki semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas yang 

dibebankan kepadanya. Tanpa motivasi, seorang karyawan tidak dapat memenuhi 

tugasnya sesuai standar atau bahkan melampaui standar karena apa yang menjadi 

motif dan motivasinya dalam bekerja tidak terpenuhi. Motivasi adalah dorongan 

dalam diri yang berhubungan dengan tingkat, arah dan persistensi konsistensi 

usaha yang dilakukan seseorang dalam bekerja. 

Sekalipun seorang karyawan memiliki kemampuan operasional yang baik bila 

tidak memiliki motivasi dalam bekerja, hasil akhir dari pekerjaannya tidak akan 

memuaskan. Semakin termotivasi karyawan dalam melakukan pekerjaan maka 

produktivitas kerja karyawan tersebut tinggi. Sebaliknya jika karyawan tidak 

termotivasi dalam suatu pekerjaan maka produktivitas kinerja karyawan rendah. 

Motivasi juga dapat dijadikan sebagai penggerak dalam meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan. 

Motivasi tersebut agar para karyawan dapat bekerja sama, bekerja secara efektif 

dengan segala upaya para karyawan untuk mencapai kepuasan dalam bekerja 

yang dapat berdampak pada produktivitas kerja karyawan agar lebih baik dari 
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yang sebelumnya. Motivasi juga sangat sensitif dalam pencapaian tujuan 

perusahaan karena motivasi merupakan dorongan yang diberikan perusahaan 

kepada karyawannya agar mereka selalu bersemangat dalam bekerja sehingga 

tujuan perusahaan dapat tercapai.  

Suatu perusahaan yang sukses senantiasa meningkatkan produktivitas kerja 

karyawan, tetapi pada dasarnya semua tergantung pada kualitas sumber daya 

manusianya yaitu sebagai karyawan apakah para karyawan sudah dapat bekerja 

secara lebih efektif atau belum. Begitu pula pada PT. Telkom, dimana perusahaan 

ini ingin lebih dalam mendayagunakan sumber daya manusia secara optimal, 

dengan tujuan agar para karyawan dapat bekerja secara efektif dan efisien.   

PT. Telkom merupakan perusahaan BUMN yang bergerak pada bidang 

telekomunikasi. PT. Telkom salah satu perusahaan yang selalu menjaga kualitas 

sumber daya manusia. PT. Telkom mempunyai karyawan yang banyak sehingga 

lingkungan kerja dan motivasi yang diberikan perusahaan Telkom dapat 

berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan yang dapat membuat visi dan 

misi perusahaan Telkom dapat terlaksana.  

Dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh perusahaan Telkom para karyawan 

harus selalu profesional dalam semua tugas yang telah sesuai dengan kompetensi 

masing-masing. Keadaan lingkungan yang baik dan pemberian motivasi bagi para 

karyawan sangat penting sekali dalam menghadapi tuntutan yang sering dialami 

oleh setiap karyawan perusahaan Telkom. 
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Menyadari betapa pentingnya lingkungan kerja dan motivasi dalam upaya 

meningkatkan produktivitas kerja karyawan, maka penulis tertarik untuk 

membahas hal tersebut. Yang dimana berjudul “Pengaruh Lingkungan Kerja 

dan Motivasi terhadap Produktivitas Kerja Karyawan (Studi pada 

Karyawan PT. Telkom (Persero) Kantor Divisi Akses Kedaton Bandar 

Lampung” .   

 

B. Rumusan Masalah 

Dalam permasalahan yang telah dijelaskan dalam latar belakang diatas, maka 

dirumuskan masalah penelitian ini adalah:  

1. Bagaimanakah pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja 

karyawan PT. Telkom Bandar Lampung? 

2. Bagaimanakah pengaruh motivasi terhadap produktivitas kerja karyawan 

PT. Telkom Bandar Lampung? 

3. Bagaimanakah pengaruh lingkungan kerja dan motivasi terhadap 

produktivitas kerja karyawan PT. Telkom Bandar Lampung? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja 

karyawan Telkom. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap produktivitas kerja 

karyaawan Telkom. 

3. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja dan motivasi terhadap 

produktivitas karyawan Telkom. 

D. Kegunaan Penelitian 

Aspek teoritis 

1) Kegunaan dari aspek teoritis, dapat memberikan kajian pengetahuan 

tentang bagaimana pengaruh lingkungan kerja dan motivasi terhadap 

produktivitas kerja karyawan bagi penelitian selanjutnya. 

2) Untuk memperkaya informasi yang bersifat ilmiah, khususnya yang 

berkaitan dengan lingkungan kerja, motivasi dan produktivitas kerja 

karyawan. 

 

Aspek praktis 

1) Sebagai masukan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan untuk 

peningkatan produktivitas kerja karyawan dengan mempertimbangkan 

tentang lingkungan kerja dan motivasi. 

2) Menambah wawasan penulis untuk berfikir secara kritis dan sistematis 

dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. 


