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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sumber daya manusia atau SDM merupakan aset terpenting bagi perusahaan 

karena SDM sebagai subyek pelaksana kebijakan dan kegiatan operasional 

perusahaan. Dalam era persaingan dunia usaha yang semakin ketat dewasa ini, 

peran SDM yang berkualitas sangat menentukan keberhasilan perusahaan dalam 

menjaga kelangsungan usahanya.  SDM merupakan kunci bersaing perusahaan 

karena melalui SDM yang unggul, perusahaan akan mampu mereduksi biaya 

produksi, mengefisienkan sistem kerja, dan menciptakan produk yang berkualitas 

sehingga dapat bersaing dengan perusahaan sejenis (Amir 2015). 

Penilaian kinerja merupakan satu komponen penting dalam aktifitas 

manajemen kinerja. Penilaian kinerja menurut Mangkuprawira (2011) adalah alat 

untuk mengevaluasi kinerja karyawan selama satu periode tertentu. Sedangkan 

menurut Mathis dan Jackson (2009), penilaian kinerja adalah proses mengevaluasi 

seberapa baik karyawan melakukan pekerjaannya jika dibandingkan dengan 

seperangkat standar, dan kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut 

kepada karyawan.  

Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V atau PTPN V adalah 

perusahaan perkebunan milik negara yang beroperasi di Propinsi Riau. Sebagai 

perusahaan perkebunan, PTPN V senantiasa menghadapi lingkungan bisnis yang 

dinamis, terutama terkait isu-isu global perdagangan minyak nabati dan fluktuasi 

harga komoditas. Selain itu, saat ini kondisi persaingan industri perkebunan 

kelapa sawit di Propinsi Riau sangat tinggi dengan hadirnya pemain-pemain usaha 

perkebunan kelapa sawit dari perusahaan-perusahaan milik swasta. Hal ini dapat 

dilihat dari data perkembangan luas areal dan produksi kelapa sawit dari 

perusahaan-perusahaan perkebunan yang beroperasi di Propinsi Riau. 

Perkembangan luas areal dan produksi kelapa sawit Perusahaan Besar Negara 

(PBN/PTPN V) dan Perusahaan Besar Swasta (PBS) di Provinsi Riau periode 

2015-2017 disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 Perkembangan luas areal dan produksi kelapa sawit di Provinsi Riau 

2015-2017 

Perusahaan 
Tahun Kenaikan

a
 

2015 2016 2017 % 

Luas Areal (ha)  

PBN 91 854 92.130 92.714 0.47 

PBS 954 519 977.523 1.013.887 3.07 

Produksi (Ton) 

PBN 312.012 322.970 328.159 2,56 

PBS 4.135.981 4.531.989 4.715.000 6,81 

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan RI (2016) 
a
Rataan kenaikan/tahun 

  

Tabel 1 menunjukkan luas areal dan produksi kelapa sawit PTPN V dan 

PBS di Provinsi Riau mengalami peningkatan selama periode 2015-2017. 
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Peningkatan luas areal dan produksi kelapa sawit PBS lebih progresif 

dibandingkan peningkatan PTPN V. Hal ini menggambarkan situasi persaingan 

bisnis industri perkebunan kelapa sawit di Propinsi Riau yang semakin ketat. 

Selain perkembangan kondisi eksternal, secara internal PTPN V mengalami 

kondisi penurunan kinerja dari tahun 2012-2016. Penurunan kinerja PTPN V 

dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

 

Sumber: Annual Report PTPN V 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 

Gambar 1 Grafik perkembangan kinerja produksi (▲) dan laba bersih (●) PTPN  

V 2012-2016. 

 

Grafik perkembangan produksi (CPO atau crude palm oil dan PK atau palm 

kernel) dan laba PTPN V tahun 2012-2016 menunjukkan adanya penurunan 

kinerja perusahaan dari tahun ke tahun. 

Kombinasi kondisi eksternal dan internal di atas merupakan tantangan yang 

dihadapi oleh manajemen PTPN V dalam menjaga eksistensinya. Kondisi ini 

harus disikapi oleh manajemen PTPN V dengan melakukan langkah-langkah 

strategis pengelolaan perusahaan. Peningkatan kinerja karyawan merupakan salah 

satu langkah strategis perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, karena 

kinerja karyawan merupakan salah satu penentu kinerja perusahaan. Oleh karena 

itu, manajemen PTPN V melakukan langkah-langkah strategis pengelolaan SDM 

untuk meningkatkan kinerja karyawan.  

Salah satu langkah strategis pengelolaan SDM yang dilakukan PTPN V 

adalah perbaikan sistem penilaian kinerja. Sejak tahun 2012, sesuai Surat 

Keputusan Direksi No. 07/SKEP/05.D1/05.10/V/2012, manajemen PTPN V 

menerapkan Sistem Manajemen Kinerja Berbasis Kompetensi (Competency 

Based Performance Management atau CBPM) untuk menggantikan sistem 

penilaian DP2K atau Daftar Penilaian Prestasi Karyawan. Perbedaan mendasar 

antara CBPM dan DP2K adalah CBPM menggunakan standar kinerja yang 

ditetapkan untuk masing-masing jabatan, sedangkan DP2K tidak menggunakan 

standar kinerja.  
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Manfaat penilaian kinerja dapat diperoleh apabila sistem penilaian kinerja 

berjalan secara efektif. Salah satu indikator penting efektiviitas penilaian kinerja 

adalah persepsi keadilan dalam penilaian kinerja itu sendiri. Keadilan dalam 

organisasi dikenal dengan istilah keadilan organisasi atau organizational justice.  

Apabila karyawan merasa bahwa sistem penilaian adil, maka penilaian tersebut 

memberi dampak positif kepada karyawan dan dikatakan penilaian kinerja 

tersebut efektif. Dampak positif bagi karyawan adalah penilaian kinerja tersebut 

berpengaruh secara positif terhadap motivasi kerja dan kepuasan karyawan 

(Hodidjah 2008).  

Kepuasan kerja merupakan sikap kerja penting yang berkaitan dengan 

motivasi kerja karyawan. Salah satu sumber kepuasan kerja karyawan adalah 

kepuasan terhadap penilaian kinerja yang diterapkan oleh manajemen. Sampai 

dengan saat ini, belum dilakukan pengukuran terhadap kepuasan penilaian kinerja, 

namun manajemen PTPN V telah melakukan survei kepuasan karyawan. Survei 

kepuasan karyawan menunjukkan tingkat kepuasan karyawan PTPN V tahun 

2013-2015 dan 2017 cenderung tetap, yakni pada tingkat kepuasan sedang 

(menurut kategorisasi laporan survei kepuasan Bagian SDM PTPN V). Grafik 

perkembangan tingkat kepuasan karyawan PTPN V disajikan pada Gambar 2. 

 
Sumber: Laporan survei kepuasan karyawan PTPN V (diolah) 

Gambar 2 Perkembangan tingkat kepuasan karyawan PTPN V 2012-2015 dan 

2017 

 

Gambar 2 menunjukkan kecenderungan tingkat kepuasan karyawan yang 

relatif tetap. Hal ini mengindikasikan perubahan sistem penilaian kinerja yang 

telah dilakukan belum berdampak pada peningkatan kepuasan karyawan. Kondisi 

ini secara prediktif berarti penilaian kinerja yang dilaksanakan belum efektif. 

Menurut penelitian-penelitian terdahulu, salah satu aspek penting yang 

menentukan efektivitas penilaian kinerja adalah persepsi keadilan dalam penilaian 

kinerja. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian tentang keadilan organisasi 

dalam penilaian kinerja di PTPN V saat ini dan pengaruhnya terhadap kepuasan 

penilaian dan kinerja karyawan. 
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Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan, maka 

dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana keadilan organisasi dalam penilaian kinerja di PTPN V? 

2. Bagaimana kepuasan penilaian kinerja yang dirasakan oleh karyawan PTPN 

V? 

3. Bagaimana pengaruh keadilan organisasi dalam penilaian kinerja terhadap 

kepuasan penilaian kinerja karyawan PTPN V? 

4. Bagaimana pengaruh keadilan organisasi dalam penilaian kinerja di PTPN V 

terhadap kinerja karyawan? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian 

yang dilakukan bertujuan: 

1. Menganalisis keadilan organisasi dalam penilaian kinerja di PTPN V 

2. Menganalis kepuasan penilaian kinerja yang dirasakan oleh karyawan PTPN V 

3. Menganalisis pengaruh keadilan organisasi dalam penilaian kinerja terhadap 

kepuasan penilaian kinerja karyawan PTPN V 

4. Menganalisis pengaruh keadilan organisasi dalam penilaian kinerja di PTPN V 

terhadap kinerja karyawan PTPN V 

 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu: 

1. Bagi perusahaan: 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Manajemen PTPN V 

Pekanbaru dalam perbaikan sistem penilaian kinerja untuk peningkatan kinerja 

karyawan dan perusahaan. 

2. Bagi umum: 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai bahan referensi 

berbagai pihak untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang terkait dengan 

sistem manajemen kinerja SDM. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada sistem penilaian kinerja untuk karyawan 

manajerial yang sudah menerapkan sistem CBPM. Karyawan manajerial adalah 

karyawan dengan golongan IIIA s/d IVD. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




