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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Kata - kata Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) telah familiar dengan 

telinga kita. Hampir semua media di Indonesia memberitakan soal PLTU ini berkali-

kali, bahkan sangat sering. Apalagi, mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

dan presiden Joko Widodo memasukkan program PLTU dalam pembangunan 

infrastruktur terkait krisis listrik yang dialami negara kita. Untuk itulah, pengarang 

mencoba menulis seputar PLTU untuk berbagi ilmu tentang informasi yang sering 

kita. PLTU adalah pembangkit listrik yang mengubah energi kinetik uap menjadi 

energi listrik. PLTU membutuhkan panas yang cukup untuk menghasilkan uap yang 

dapat memutar turbin sehingga menghasilkan listrik. Sehingga, secara prinsip PLTU 

adalah alat yang diciptakan dengan  memanfaatkan panas yang dapat diubah menjadi 

uap untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan  energi listrik. 

 PLTU merupakan salah satu teknologi dasar bagi pembangkitan listrik. 

Teknologi PLTU hampir dipakai oleh semua pembangkit barbasis termal (thermal). 

Bahkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang katanya salah satu energi 

baru terbarukan juga memanfaatkan teknologi PLTU. Pembangkit yang tidak 

menggunakan teknologi PLTU adalah : Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), 

sebagian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Air 

(PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Ombak (PLTO), Tenaga Listrik Tenaga Pasang 

Surut Air Laut, dan beberapa pembangkit lainnya. Pembangkit Listrik Tenaga Uap 

Tanjung Jati B terletak di Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara 

(pantai utara Jawa Tengah), sekitar 125 km dari Semarang atau sekitar 25 km dari 

Jepara, 60 26" LS 1100 44" BT, yang mempunyai total 4 unit dengan masing-masing 

unit mempunyai kapasitas daya kotor 4x719 MW dan kapasitas daya bersih 4 x 660 
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MW dengan luas tanah mencapai 150 hektar. PLTU ini berbahan bakar batu bara 

yang di kirim melalui laut dengan bahan batu bara yang berasal dari Kalimantan.  

PT. PLN (Persero) membangun pembangkit ini dengan sistem lessing dengan 

jangka waktu 23 tahun dengan lessor nya adalah PT. Central Java Power (Sumitomo 

Group). Selain itu, untuk pengoperasian dan perawatan tidak dilakukan oleh PT. PLN 

(Persero) itu sendiri, melainkan dengan jasa outsource, yaitu, unit 1 dan 2 diberi 

kontrak perusahaan jasa ke PT. TJB Power Services, dan unit 3 dan 4 diberikan 

kepada PT. Komipo Pembangkit Jawa Bali (KPJB) yang merupakan gabungan dari 

perusahaan Komipo dari Korea dengan PJB (Pembangkitan Jawa Bali). PLTU 

Tanjung Jati B ini mempunyai kapasitas 4x660 MW net. Untuk pengelolaan PLTU 

Tanjung Jati B, PT PLN (Persero) dan PT CJP membentuk sebuah operating 

committee. Dalam menjalankan operasional dan pemeliharaan fasilitas pembangkit, 

PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B melakukan kerjasama outsourcing 

dengan beberapa perusahaan. 

Menurut (Thoha dalam muhammad risqon dan didik purwadi, 2012), 

kemampuan kerja merupakan salah satu unsur dalam kematangan berkaitan dengan 

pengetahuan atau ketrampilan yang dapat diperoleh dari pendidikan, latihan atau 

pengalaman. Media untuk menggali kemampuan ini adalah dapat dilakukan melalui 

pendidikan formal ataupun informal dan dapat juga melalui pengalaman kerja. 

(Robbins dan Judge dalam muhammad risqon dan didik purwadi, 2012)  mengartikan 

kemampuan sebagai kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam 

suatu pekerjaan. Kemampuan Seorang individu pada dasarnya terdiri atas dua 

kelompok , yaitu intelektual dan fisik. Kemampuan Intelektual (intellectual ability) 

adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktifitas mental – 

berfikir, menalar, dan memecahkan masalah. Pada tingkat yang sama dimana 

kemampuan intelektual memainkan sebuah peran yang lebih besar dalam pekerjaan 

kompleks dengan tuntutan kebutuhan pemrosesan informasi. Sedangkan,kemampuan 

fisik, (physical ability) adalah kemampuan tertentu bermakna penting bagi 

keberhasilan pekerjaan yang kurang membutuhkan keterampilan dan lebih terstandar. 
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Pada umumnya disiplin kerja yang baik terdapat apabila karyawan datang ke 

kantor atau perusahaan dengan teratur dan tepat pada waktunya, apabila mereka 

berpakaian serba baik pada tempat pekerjaannya, apabila menggunakan bahan bahan 

dan perlengkapan dengan hati hati, apabila mereka menghasilkan jumlah dan kualitet 

pekerjaan yang memuaskan, dan mengikuti cara keria yang ditentukan oleh 

perusahaan dan apabila menyelesaikan dengan semangat yang baik. Disiplin 

merupakan keadaan yang menyebabkan atau memberikan dorongan kepada karyawan 

untuk berbuat dan melakukan segala kegiatan sesuai dengan norma norma atau aturan 

aturan yang telah ditetapkan. Pengertian disiplin kerja adalah suatu ketaatan 

karyawan terhadap suatu aturan atau ketentuan yang berlaku dalam suatu perusahaan 

atas dasar adanya kesadaran atau keinsyafan bukan adanya unsur paksaan.  

 Lingkungan kerja adalah tempat di mana karyawan melakukan aktivitas setiap 

harinya. Lingkungan kerja dikatakan baik atau sesuai apabila karyawan dapat 

melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman dan nyaman. Supardi (2010:37), 

menyatakan lingkungan kerja merupakan keaadaan sekitar tempat kerja baik secara 

fisik maupun non fisik yang dapat memberikan kesan menyenagkan, mengamnakan, 

menentramkan dan kesan betah bekerja dan lain sebagainya. Lingkungan kerja 

memegang peranan penting terhadap baik buruknya kualitas hasil kinerja karyawan. 

Bila lingkungan kerja nyaman dan komunikasi antar karyawan berjalan lancar, maka 

bisa dipastikan performa yang dihasilkan pun akan maksimal. 

 Dari beberapa pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain dari sumber daya manusianya yang 

harus dapat sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Oleh karena itu, 

kinerja karyawan harus didukung dengan adanya beberapa pelatihan yang bisa 

menentukan kemampuan karyawan sesuai dibidangnya sehingga, perusahaan dapat 

menentukan posisi dimana karyawan ditempatkan. Bukan hanya hal itu melainkan 

lingkungan kerja yang kondusif membuat karyawan menjadi nyaman bekerja 
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sehingga, dapat meningkatkan kinerja karyawan tersebut. Berdasarkan kenyataan 

diatas inilah yang menarik peneliti untuk mengambil judul penelitian  

”ANALISIS KEMAMPUAN KERJA, DISIPLIN KERJA DAN LINGKUNGAN 

KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PLTU TANJUNG JATI B 

JEPARA”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini ialah bahwa karyawan yang belum dapat 

memenuhi faktor yang ditentukan oleh PLTU Tanjung Jati B tersebut sehingga masih 

banyak karyawan yang harus mendapatkan pelatihan khusus untuk menunjang suatu 

keahlian karyawan tersebut. Sehingga, dapat bekerja sesuai dibidang mereka masing-

masing. Lingkungan pekerjaan di PLTU Tanjung Jati B juga bisa mempengaruhi 

kinerja karyawan yang bekerja didalamnya. Dan juga Fasilitas yang baik akan 

meningkatkan kinerja karyawan PLTU Tanjung Jati B. Dalam permasalahan tersebut 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1) Apakah kemampuan kerja dapat mempengaruhi kinerja karyawan di PLTU 

Tanjung Jati B Jepara ?  

2) Apakah disiplin kerja dapat mempengaruhi kinerja karyawan di PLTU Tanjung 

Jati B Jepara ? 

3) Apakah Lingkungan Kerja dapat mempengaruhi kinerja karyawan di PLTU 

Tanjung Jati B Jepara ? 

1.3  Tujuan dan Kegunaan Penelitian   

   1.3.1 Tujuan Penelitian 

a. Untuk menganalisis pengaruh faktor Kemampuan kerja terhadap 

kinerja karyawan di PLTU Tanjung Jati B Jepara 

b. Untuk menganalisis pengaruh faktor Kedisiplinan kerja terhadap 

kinerja karyawan di PLTU Tanjung Jati B Jepara. 

c. Untuk menganalisis pengaruh faktor Lingkungan kerja terhadap 

kinerja karyawan di PLTU Tanjung Jati B Jepara. 
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1.3.2  Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis : 

a. Dengan penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan   dan 

 pengalaman dalam mempraktekkan penelitian mengenai analisis 

 faktor kinerja karyawan. 

b. Sebagai sarana untuk menerapkan kemampuan kinerja karyawan 

 yang sesuai dibidangnya 

2. Bagi STIMART “AMNI” Semarang : 

a. Sebagai cara untuk menerapkan teori - teori yang diperoleh di bangku 

 kuliah, menerapkan dan mengaplikasikan dengan kenyataan yang ada 

 di lapangan untuk menambah pengalaman dan wawasan baru di 

 bidang transportasi khususnya transportasi darat. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi penelitian 

 selanjutnya yang berhubungan dengan permasalahan ini, serta judul 

 penelitian ini. 

3. Bagi Perusahaan : 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perusahaan sebagai bahan 

 tambahan dalam meningkatkan kinerja karyawan. 

b. Sebagai acuan perusahaan agar dapat memberikan fasilitas karyawan 

 sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan tersebut. 

4. Bagi Pembaca : 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi dan masukan  

bagi pembaca. 
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1.4  Sistematika Penulisan 

 Bab 1  : PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang masalah yang menunjukan  mengapa dan alasan 

apa sehingga penelitian perlu dilakukan. Selanjutnya rumusan 

masalah yaitu membahas masalah–masalah yang terkait. Tujuan dan 

kegunaan penelitian juga diuraikan dalam bab ini. Sub bab terakhir 

dari pendahuluan adalah sistematika penulisan. 

Bab 2  : TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi sub bab satu tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, 

membahas tentang pengertian Kinerja karyawan, Pendidikan dan 

pelatihan, lingkungan kerja, dan kemampuan kerja. Sub bab dua 

mengenai hipotesis dan sub bab tiga mengenai kerangka penelitian. 

 Bab 3 : METODOLOGI PENELITIAN  

Meliputi sub bab satu yaitu variabel penelitian dan definisi 

operasional variabel, sub bab dua yaitu populasi dan sampel, sub bab 

tiga yaitu jenis  dan sumber data, sub bab empat yaitu  metode 

pengumpulan data dan sub bab lima yaitu metode analisis data. 

Bab 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Sub bab satu membahas tentang deskripsi obyek penelitian, sub bab 

dua berisi tentang analisis data dan pembahasan, dan sub bab tiga 

membahas tentang implikasi manajerial.  

Bab 5 : PENUTUP 

Di dalam penutup berisi tentang kesimpulan dan saran. 

   Daftar Pustaka 

   Lampiran 


