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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Perusahaan memiliki peran strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 

yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan meningkatkan produksi fisik 

masyarakat melalui perluasan lapangan usaha dan meningkatkan produksi fisik 

masyarakat melalui perluasan lapangan usaha dan memperluas kesempatan kerja, 

meningkatkan serta menghemat devisa, mendorong pembangunan daerah, 

meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat serta mengetaskan 

masyarakat dari kemiskinan. Pengembangan perusahaan akan membantu 

mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan, mengingat tekhnologi yang 

digunakan adalah teknologi padat karya sehingga bisa memperbesar lapangan 

kerja dan kesempatan usaha, yang pada gilirannya mendorong pembangunan 

daerah dan kawasan pedesaan. Kuncoro (dalam Silva 2012:1). 

Pemerintah sudah sejak lama melakukan berbagai upaya dalam 

mengembangkan perkebunan kelapa sawit karena dengan pembangunan  

perkebunan akan mendorong pertumbuhan wilayah. Banyaknya hasil dari 

perkebunan  di Tanjung Jabung Timur tentu lebih menguntungkan dengan 

didirikannya perusahaan pada sektor perkebunan sawit, sebab dengan begitu 

petani sawit lebih diuntungkan karena lebih mudahnya untuk menyalurkan hasil 

perkebunannya. 
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Kegiatan pembangunan bidang ekonomi khususnya sektor perusahaan yang 

perlu diperhatikan oleh seorang perencana wilayah adalah kemampuan untuk 

menganalisis potensi sektor usaha apa yang potensial di wilayahnya. Jika masing-

masing Pemerintah Daerah mampu melihat sektor yang memiliki 

keunggulan/kelemahan di wilayahnya maka sektor yang memiliki keunggulan 

akan mempunyai prospek untuk dikembangkan dan diharapkan dapat 

meningkatkan Output Regional dan efisiensi lokasi di daerah yang bersangkutan. 

Sejalan dengan hal tersebut, maka peran sektor perusahan semakin penting. 

Keadaan tersebut juga berlaku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 

Perkebunan kelapa sawit merupakan perkebunan yang cukup potensial untuk 

dikembangkan di Indonesia khususnya di Tanjung Jabung Timur. Hal ini 

disebabkan karena , Pertama, kelapa sawit merupakan bahan baku dalam proses 

produksi minyak goreng sehingga dengan suplai yang berkesinambungan akan 

menghasilkan harga yang relatif stabil. Kedua, dalam proses pengolahan kelapa 

sawit dari hulu ke hilir membuka kesempatan kerja yang cukup besar. Ketiga, 

adanya potensi peningkatan konsumsi minyak dan lemak perkapita. Selama tahun 

2005, minyak sawit telah menjadi minyak makan yang terbesar di dunia. 

Konsumsi minyak sawit dunia mencapai 26 persen dari total konsumsi minyak 

makan dunia. Suharto (dalam Yarsi, 2006:3). 

Pertumbuhan ekonomi di Tanjung Jabung Timur dalam bidang perkebunan 

menunjukkan trend positif dalam kurun waktu 3 tahun, walaupun masih lamban. 

Hal ini disebabkan karena kontribusi sektor yang domain di Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur adalah sektor primer yang pada umumnya menghasilkan nilai 
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tambah yang sedikit. Oleh karena itu, kontribusi ekonomi diharapkan bergeser 

pada sektor perusahaan.  

Suatu perusahaan yang bertujuan untuk mengembangkan usahanya, 

mempertahankan hidup, dan menghasilkan laba, msks produktivitas kerja 

karyawan sangatlah penting sebagai alat ukur keberhasilan dalam menjalankan 

usaha. Keberhasilan suatu perusahaan tercermin dari hasil kerja masing-masing 

individu dalam perusahaan, hasil kerja tersebut akan berpengaruh pada 

produktivitas organisasi secara keseluruhan. Dengan semakin meningkatnya 

produktivitas kerja karyawan diharapkan dapat berdampak pada peningkatan 

kesejahteraan karyawan pada perusahaan tersebut. 

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam setiap 

penyelenggaraan kegiatan perusahaan meskipun peran dan fungsi dari tenaga 

kerja telah banyak digantikan dengan mesin-mesin industri. Tetapi pada 

kenyataannya sampai saat ini tenaga kerja masih menjadi faktor yang penting 

dalam menentukan jalannya proses produktivitas. Dari sisi tenaga kerja 

produktivitas yang tinggi akan menambah jumlah upah yang diterima, bagi dunia 

usaha produktivitas tenaga kerja memberikan manfaat untuk menjaga 

kelangsungan hidup perusahaan dan bagi pemerintah dapat menaikkan pendapatan 

nasional. 

Sumber Daya Manusia tidak akan mampu bersaing jika tidak berkualitas. Dan 

pada akhirnya secara tak langsung menciptakan suatu generasi yang tidak 

berkompeten dan tidak siap dalam dunia pekerjaan. Dengan demikian, pendidikan 

berperan strategis dalam konteks pembangunan kapasitas dan peningkatan 

keahlian, kompetensi profesional dan kemahiran teknikal. Bangsa yang 
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mempunyai banyak manusia terdidik, berpengetahuan, dan menguasai teknologi 

pasti memiliki daya saing kuat dalam kompetisi ekonomi global dan dunia 

kreativitas lapangan pekerjaan. 

Selain itu juga dalam penyerapan tenaga kerja pun telah terbukti sesuai 

kualifikasi pendidikannya, Jadi tidak asal menerima kerja saja. Selain menjadi 

pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi, Pendidikan yang 

baik adalah menyediakan tenaga profesional yang diperlukan dunia industri. 

Pendidikan harus diarahkan untuk meningkatkan daya saing bangsa khususnya 

dalam dunia kerja. Karena itu, pemerintah harus mengembangkan sistem yang 

dapat menjamin kesetaraan akses pada pendidikan yang berkualitas agar nantinya 

dapat menciptakan kader-kader SDM yang unggul. seperti kata pepatah “Harus 

diakui kalau keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan terletak pada kualitas 

sumber daya manusia yang unggul. Dan jalan untuk membentuk SDM berkualitas 

adalah melalui “pendidikan” dengan hal ini, diharapkan dapat mensejahterakan 

kehidupan bangsa dan mengembangkan jati diri, nilai murni serta budaya bangsa 

yang produktif dan kompetitif khususnya dalam penyerapan tenaga kerja. 

Berdasarkan kondisi tahun 2012 Luas tanaman sawit di Tanjung Jabung Timur  

mencapai 27.043 hektar dengan produktifitas yang selalu meningkat ditiap 

tahunnya, tingginya pertumbuhan perekonomian wilayah terutama dari sektor 

perkebunan kelapa sawit. Dengan potensi tersebut sangat besar peluang untuk 

membuka lapangan kerja. Terutama dalam bidang perusahaan. 

Peran perusahaan ini sangat dirasakan masyarakat sekitar wilayah pabrik dan 

pada umumnya masyarakat kabupaten Tanjung Jabung Timur karena secara nyata 

perusahaan ini telah membantu mengurangi tingkat pengangguran dan mampu 
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meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kalangan masyarakat dari sisi sektor 

ekonomi seperti halnya saat ini petani kelapa sawit sangat bersyukur karena bisa 

menjual hasil panennya dengan nilai lebih tinggi dan biaya operasionalnya juga 

lebih efisien, selain itu masyarakat juga mempunyai peluang untuk membuka 

usaha kecil disekitar wilayah pabrik dengan membuka warung-warung kopi 

sebagai penghasilan tambahan tentunya dari kegiatan ini tingkat kesejahteraan 

masyarakat semakin meningkat. Sedangkan dari sisi sosial PT Surya Gemilang 

Agro Mandiri telah memberikan warna baru pada sumber daya manusia yang ada 

di wilayah Muara Sabak Barat dengan merekrut sebagian besar tenaga kerja 

berasal dari wilayah itu sendiri.  

Perekrutan tenaga kerja ini dilakukan secara transaparansi terhadap 

masyarakat  sekitar dengan melakukan penilaian tingkat keahlian dan tingkat 

pendidikan yang dimiliki calon pekerja, mulai dari tamatan SMP, SMA, 

DIPLOMA III dan SARJANA yang mana nantinya  akan diklarifikasikan pada 

bagian departemen masing- masing sesuai bidang yang ada pada pabrik . Hingga 

saat ini Perusahaan Kelapa Sawit PT Surya Gemilang Agro Mandiri bisa 

beroperasi dengan baik atas pengendalian dari tenaga kerja terpilih. Berikut ini 

data tenaga kerja yang telah diserap oleh Perusahaan Minyak Kelapa Sawit PT 

Surya Gemilang Agro Mandiri Periode Tahun 2013 S/D 2017. 
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DATA TENAGA KERJA PT SGAM 

UNIT PABRIK MINYAK KELAPA SAWIT 

TAHUN 2013 S/D 2017 

Tenaga Kerja 

Berdasarkan 

Tingkat 

Pendidikan 

Tahun Perekrutan Tenaga Kerja 

2013 2014 2015 2016 

 

2017 

 

SARJANA 1  - 2  11  1  

DIPLOMA III - - 1  6  2  

SMA 8  - - 35  47  

SMP - 1  - 4  6  

SD 1  3  - 2  4  

JUMLAH 10 Orang 4 Orang 3 Orang  58 Orang 60 Orang 

Tabel 1.1 

Data Tenaga Kerja PT SGAM 

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit PT Surya 

Gemilang Agro Mandiri melakukan perekrutan tenaga kerja disetiap tahunnya, ini 

membuktikan bahwa perusahan mampu mengurangi tingakat penganguran dari 

beberapa persennya. Dan pada tabel juga dapat dilihat bahwa perekrutan tenaga 

kerja yang dibutuhkan perusahaan berdasarkan tingkat pendidikan harus 

disesuaikan dengan bagian-bagian atau departemen yang ada pada PT SGAM. 
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Berdasarkan dari deskripsi diatas saya akan melakukan sebuah penelitian 

tentang ketenegakerjaan  dengan mengangkat judul : “ Analisis Tenaga Kerja 

Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Pada Perusahaan Minyak Kelapa 

Sawit PT SGAM ( Surya Gemilang Agro Mandiri)  di Kabupaten Tanjab 

Timur”. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

fokus penelitian yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana tenaga kerja di PT SGAM. 

2. Bagaimana Latar Belakang Pendidikan karyawan di PT SGAM. 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk memperoleh 

gambaran yang jelas tentang latar belakang pendidikan karyawan pada PT SGAM 

(Surya Gemilang Agro Mandiri). 

Secara khusus penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui jumlah tenaga kerja yang ada di PT SGAM. 

2. Mengetahui pentingnya pendidikan terhadap Perusahaan Pabrik Minyak 

Kelapa Sawit  PT Surya Gemilang Agro Mandiri. 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini ialah: 

1. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di program Pendidikan Ekonomi 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. 

2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai 

ketenagakerjaaan. 


