
1  PENDAHULUAN 

Latar belakang 

Pada era globalisasi ini  hampir  semua perusahaan berusaha keras untuk 

mewujudkan kemajuan dengan meningkatkan kinerjanya. Perusahaan yang 

fleksibel dan adaptif serta mempunyai budaya berprestasi  dengan kinerja tinggi 

yang mampu bersaing dalam persaingan global yang ketat dan sebagai dampak 

dari terbukanya kesempatan bagi pelaku bisnis  dari berbagai negara. 

Peningkatkan kinerja sangat ditentukan oleh sumber daya manusia  yang berada di 

dalamnya. Apabila sumber daya manusianya memiliki motivasi tinggi, kreatif dan 

mampu mengembangkan inovasi, kinerjanya akan semakin baik. Oleh karena itu, 

diperlukan upaya pemgembangan dan pembaharuan terhadap  kemampuan dan 

keahlian yang dimiliki  karyawan agar setiap anggota perusahaan mampu  

merespon  dan peka terhadap  arah perubahan  yang terjadi sehingga setiap 

anggota perusahaan mendukung terjadinya pembaharuan organisasi (organization 

renewal)(Harvey dan Brown 1996). 

Sumber daya manusia merupakan faktor yang paling menentukan dalam 

perusahaan, karena sumber daya manusia sebagai salah satu unsur kekuatan daya 

saing perusahaan. Sumber daya manusia juga menjadi penentu utama pada 

kemajuan perusahaan. Oleh sebab itu, sumber daya manusia harus memiliki 

kompetensi dan kinerja tinggi demi kemajuan perusahaan. Sumber daya manusia 

juga dituntut untuk menjadi lebih profesional (Sedarmayanti 2007). Komponen  

kompetensi sumber daya manusia tersebut berupa pengetahuan, keterampilan, 

sikap dan perilaku serta pengalaman. Ada berbagai strategi yang digunakan yang 

dapat digunakan perusahaan untuk mengembangkan dan memperbaharui 

kompetensi karyawan dalam menghadapi berbagai permasalahan perusahaan 

terutama dalam hal sikap dan perilaku berorganisasi(Spencer  dan Spencer 1993).  

Pada masa sebelumnya, untuk meningkatkan kompetensi sumber daya 

manusia dilakukan melalui program pelatihan, pengembangan, reengineering, 

continuous improvements sampai total quality management (TQM). Metode 

tersebut secara bertahap mulai ditinggalkan  disebabkan bersifat top-down 

sehingga kurang mampu menghasilkan karyawan yang mampu meningkatkan 

kinerja perusahaan dan menjamin konsistensi performa yang tinggi dalam 

perusahaan. Cara pendekatan baru yang dapat dipergunakan untuk 

mengembangkan sumber daya manusia sekarang ini lebih dikenal sebagai  

pemberdayaan, yaitu pendekatan yang bersifat bottom-up (Argyris 1998; Wibowo 

2014). 

Pemberdayaan menjadi salah satu upaya yang dianggap efektif pada saat 

ini dan merupakan elemen vital dalam lingkungan bisnis modern.  Melalui 

pemberdayaan diharapkan akan memberikan suatu dorongan bagi karyawan untuk 

bekerja  lebih giat dan juga meningkatkan perasaan self-efficacy atau perasaan 

yang berkenaan pada keyakinan karyawan bahwa karyawan mampu dalam 

menyelesaikan tugas-tugasnya (Wibowo 2014). Karyawan yang diberdayakan, 
secara psikologis membuat karyawan merasakan kebermaknaan dalam bekerja 

dan  berorganisasi. Karyawan juga akan merasa keberadaannya lebih dihargai 

dalam suatu perusahaan. Pemberdayaan dalam situasi seperti saat ini, menjadi 
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salah satu teknik yang direkomendasikan untuk meningkatkan kinerja di antara 

teknik-teknik yang lainnya (Garnero et al. 2013). Pemberdayaan karyawan dalam 

perusahaan berkaitan dengan tingkat optimalisasi keterlibatan karyawan dalam 

menciptakan keberhasilan bisnis perusahaan. Disamping itu pemberdayaan 

merupakan komponen penting dari suksesnya suatu perusahaan, berhubungan erat 

dengan bagaimana manajemen perusahaan melalui berbagai cara memperlakukan 

karyawan agar mampu bekerja secara efektif (Alwi 2001) 

Agar kinerja sumber daya manusia  mencapai yang terbaik maka karyawan 

harus memiliki keterlekatan dengan perusahaan (Gallup 2004).  Dalam jangka 

panjang keterlekatan karyawan telah dianggap sangat penting karena dapat 

memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dan menjadi salah satu faktor 

penentu dalam kesuksesan perusahaan (Vance 2006).  Menurut Bakker et al. 

(2008) karyawan yang mempunyai keterlekatan akan bekerja keras dan berpikiran 

positif, maka karyawan tersebut lebih cepat atau lebih banyak menyelesaikan 

tugas-tugas. Ketika karyawan mempunyai keterlekatan, secara otomatis karyawan 

akan meningkatkan kinerjanya selaras dengan tujuan yang ingin dicapai oleh 

perusahaan. 

Keterlekatan  karyawan dalam perusahaan juga diyakini memiliki potensi 

yang besar dalam meningkatkan kinerja. Keterlekatan  karyawan kepada 

perusahaan menjadi ciri utama keberhasilan perusahaan dalam menangani 

masalah sumber daya manusia (Mangkuprawira 2003). Keterlekatan karyawan 

juga membawa pada efektifitas manajemen, pencapaian target perusahaan dan 

hubungan sosial keseharian karyawan di dalam kehidupan berorganisasi.  

Perusahaan akan mendapat keuntungan jika karyawan mempunyai keterlekatan 

yang tinggi (Kreitner dan Kinicki 2005). Karyawan yang  mempunyai tingkat 

keterlekatan yang tinggi sangat memihak dan benar-benar peduli dengan bidang 

pekerjaannya (Cooper dan Schindler 2008). Keterlekatan karyawan juga memiliki 

peranan dalam mengimplementasikan perubahaan dalam perusahaan, terutama 

perubahan  berskala besar dan melibatkan seluruh elemen dari perusahaan (Vidal 

2007). Karyawan yang mempunyai keterlekatan  akan memiliki dedikasi yang 

kuat kepada perusahaan yang ditandai oleh adanya keterlibatan tinggi dalam 

usaha-usaha kemajuan perusahaan (Schaufeli et al.2002) 

Selain pemberdayaan dan keterlekatan karyawan, sekarang ini kepuasan 

kerja menjadi masalah yang menarik dan penting tidak hanya bagi karyawan 

tetapi  juga bagi  perusahaan dan masyarakat. Kepuasan kerja  menjadi tolok ukur 

terhadap masalah etika yang memengaruhi reputasi perusahaan dalam komunitas 

dunia bisnis modern. Banyak komunitas masyarakat  di berbagai negara yang 

memonitor peringkat perusahaan-perusahaan terbaik yang dapat memberikan 

kepuasan kerja bagi karyawannya, karena kepuasan kerja dapat menyebabkan 

peningkatan kinerja karena karyawan yang puas akan lebih produktif (Gibson et 

al. 2000). 

Bagi karyawan, salah satu tujuan yang legitimate dari berorganisasi atau 

bekerja  adalah kepuasan kerja. Bekerja  merupakan suatu bentuk aktivitas yang 

bertujuan untuk mendapatkan kepuasan kerja (Asad 2004). Kepuasan kerja juga 

merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mendapat kinerja yang 

optimal. Karyawan yang mempunyai tingkat kepuasan kerja lebih tinggi cederung 

akan melakukan pekerjaan lebih baik dalam memenuhi kewajibannya  

sebagaimana yang tertuang di dalam job description,  berusaha semaksimal 



3 
 

mungkin dengan segenap kemampuan yang dimiliki untuk menyelesaikan tugas 

pekerjaannya dan juga mempunyai tingkat perilaku kontra produktif lebih rendah 

(Colquit et al. 2011).  

Dalam perusahaan, komitmen organisasional juga menjadi persyaratan 

utama untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Komitmen organisasonal 

menjadi penting bagi perusahaan karena dari komitmen organisasional inilah 

perusahaan dapat mengetahui tingkatan di mana loyalitas karyawan mengkaitkan 

dirinya ke perusahaan dan berusaha untuk tetap  mempertahankan 

keanggotaannya dalam perusahaan tersebut di masa depan. Komitmen 

organisasional yang dibutuhkan sekarang ini adalah komitmen totalitas dari 

seluruh karyawan perusahaan demi eksistensi dan kepentingan perusahaannya. 

Karyawan yang memiliki komitmen tinggi pada perusahaan cenderung lebih 

stabil, loyal, bekerja sebaik dan seproduktif mungkin (Newstrom 2011). 

Persaingan bisnis yang semakin ketat membuat pemerintah  melakukan 

konsoldasi bisnis di tahun 2014 melalui pembentuk holding Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) sektor perkebunan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 

72 tahun 2014. Pada awal penggabungan tahun 2015 PTPN III (persero) setelah 

melakukan konsolidasi seluruh PTPN masih mengalami kerugian, dengan total  

kerugian sekitar Rp 615 miliar meskipun penjualan mencapai Rp 37 trilliun. Dari 

14 PTPN hanya 6 perusahaan yang membukukan keuntungan antara lain PTPN 

III, PTPN IV, PTPN VI. Sedangkan sebanyak 8 PTPN, menderita kerugian. 

Kerugian ini meningkat tiap tahunnya. Tingkat produktivitas PTPN saat ini 

mencapai rata-rata 18,5 ton per hektar, masih jauh lebih rendah dibanding 

produktivitas perkebunan swasta yang mencapai 24 ton per hektar. Selain masalah 

produktivitas, harga jual atau Harga Pokok Penjualan (HPH) rata-rata PTPN juga 

masih lebih tinggi atau 35 persen dibandingkan dengan kompetitor sektor sejenis 

(Tempo 2016). 

PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) juga merupakan anak perusahaan 

holding  PTPN III dari 14 PTPN. Perusahaan dengan komoditas utama kelapa 

sawit dan karet, seluruh wilayah kerjanya berada di Propinsi Riau. Sebagai 

perusahaan BUMN perkebunan, PTPN V semenjak bergabung dengan PTPN III 

(Persero) pada tahun 2014 berusaha dan  turut bersama-sama dengan holding 

menetapkan program transformasi perusahaan (corporate turnaround) sebagai 

arah kebijakan PTPN V ke depan. Transformasi perusahaan tersebut bertujuan 

agar perusahaan bisa lebih efisien dan mampu bersaing dengan perusahaan 

perkebunan swasta. Dari lima program transformasi yang dijalankan oleh PTPN 

V, salah satu program  transformasi adalah di bidang sumber daya manusia yaitu 

dengan melakukan organization and human resources restructuring (PTPN III 

2016). 

PTPN V sebagaimana BUMN perkebunan  merupakan perusahaan padat 

karya dengan jumlah karyawan tahun 2016 sebanyak 12.492 orang.  Hampir 

semua kegiatan banyak melibatkan tenaga kerja sehingga sumber daya manusia 

mempunyai peran utama dan sangat vital dalam setiap kegiatan perkebunan, 

sekaligus menjadi investasi penting bagi perusahaan. Sebab sumber daya manusia 

menjadi pelaku utama perusahaan diharapkan mampu membawa perusahaan agar 

tetap bertahan dalam era globalisasi. Transformasi di bidang sumber daya manusia 

akan  sukses apabila visi perusahaan di bidang sumber daya manusia terlaksana 

dengan baik yaitu menciptakan keunggulan kompetitif di bidang sumber daya 
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manusia melalui pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan praktek-praktek 

terbaik dan sistem manajemen sumber daya manusia terkini. PTPN V 

mengarahkan pada terciptanya Human Capital Excellence di seluruh lini 

organisasi perusahaan guna meningkatkan kompetensi inti perusahaan (PTPN V 

2016).  

Dari kajian teoritis dan informasi di atas peneliti merasa perlu dan tertarik 

untuk mengkaji dan melakukan penelitian tentang sejauh mana pengaruhnya 

pemberdayaan dan keterlekatan  karyawan terhadap kepuasan kerja dan komitmen 

organisasional dan dampaknya terhadap kinerja  PTPN V. 

 

 

Perumusan Masalah 

Kinerja BUMN sektor perkebunan sebagaimana BUMN sektor yang lain 

menjadi sorotan dari berbagai kalangan bisnis dan masyarakat. Bahkan, berbagai 

media massa menyoroti dan sering memberitakan tentang buruk kinerja semua 

perusahaan BUMN. Stigma buruk itu umumnya ditujukan kepada para karyawan 

di hampir seluruh BUMN perkebunan.   Tingkat kinerja karyawan dan perusahaan 

secara umum belum mencapai standar profesionalisme sebagaimana kinerja 

karyawan dan  perusahaan perkebunan swasta nasional.  

Sebagaimana BUMN perkebunan,  PTPN V mempunyai unit usaha 

terkecil yang disebut dengan  afdeling.  PTPN V pada saat sekarang ini 

mempunyai 115 unit afdeling atau yang disebut juga divisi (division) (PTPN V 

2018).  Istilah afdeling umumnya dipakai pada BUMN perkebunan, sedangkan 

istilah divisi banyak dipakai di perkebunan swasta. Afdeling merupakan unit atau 

satuan yang terkecil yang berada di kebun (estate) menjadi unit produksi yang 

paling utama sebagai penghasil bahan baku Crude Palm Oil (CPO) maupun 

lateks. Dinamika kinerja perusahaan perkebunan bergantung langsung kepada 

kinerja keseluruhan afdeling. Afdeling merupakan wilayah administrasi sekaligus 

unit kerja yang mengelola agronomi tanaman perkebunan seluas 500-1000 hektar. 

Seluruh pekerjaaan atau kegiatan di afdeling secara keseluruhan melibatkan 

banyak tenaga kerja. Sehingga sumber daya manusia menjadi sangat penting dan  

jumlah tenaga kerja terbesar di perusahaan perkebunan berada di afdeling. 

Sehingga peranan sumber daya manusia di afdeling  sangat menentukan dinamika 

kinerja perusahaaan secara keseluruhan. Kelangsungan hidup dan kemajuan 

perusahaan memang sangat bergantung kepada kinerja afdeling sebagai garda 

terdepan perusahaan. Kinerja afdeling merupakan penentu baik tidaknya kinerja 

perusahaan. 

Pemberdayaan, keterlekatan karyawan, kepuasan kerja dan komitmen 

organisional dirasakan menjadi penting di afdeling pada saat sekarang ini. 

Karyawan di afdeling adalah karyawan yang secara langsung  merasakan 

perubahan lingkungan ekternal dan sekaligus menghadapi segala  permasalahan 

internal perusahaan dengan berbagai kesulitan untuk mencapai produksi dan 

peningkatan kinerja. Problem unit afdeling sangat kompleks karena hampir 

keseluruhan karyawan berdomisili di kebun.  Berdasarkan kondisi di atas, maka 

dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:  
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1. Bagaimana persepsi karyawan terhadap pemberdayaan, keterlekatan 

karyawan, kepuasan kerja, komitmen organisasional dan kinerja  PT 

Perkebunanan Nusantara V. 

2. Bagaimana hubungan karakteristik karyawan terhadap pemberdayaan, 

keterlekatan karyawan, kepuasan kerja, komitmen organisasional dan kinerja  

PT Perkebunanan Nusantara V. 

3. Bagaimana pengaruh pemberdayaan dan keterlekatan karyawa terhadap  

kepuasan kerja,  komitmen organisasional dan dampaknya terhadap kinerja  

PT Perkebunanan Nusantara V. 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang ada maka tujuan penelitian disusun: 

1. Menganalisis persepsi karyawan terhadap pemberdayaan, keterlekatan 

karyawan, kepuasan kerja, komitmen organisasional dan kinerja  PT 

Perkebunanan Nusantara V. 

2. Menganalisis hubungan karakteristik karyawan terhadap pemberdayaan, 

keterlekatan karyawan, kepuasan kerja, komitmen organisasional dan kinerja  

PT Perkebunanan Nusantara V. 

3. Menganalisis pengaruh pemberdayaan dan keterlekatan karyawan terhadap  

kepuasan kerja,  komitmen organisasional dan dampaknya terhadap kinerja  

PT Perkebunanan Nusantara V. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, 

yaitu:  

1. Bagi perusahaan: penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan PT 

Perkebunan Nusantara V dalam manajemen sumber daya manusia dan 

hubungan dengan manajemen kinerja.   

2. Bagi umum: hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai bahan 

referensi berbagai pihak untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang terkait 

dengan manajemen sumber daya manusia dan kinerja pada  perusahaan sektor 

perkebunan.  

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini memiliki batasan, difokuskan hanya pada karyawan PT 

Perkebunan Nusantara V  pada unit  afdeling.  Penelitian ini  membahas lima 

variabel yaitu (1) pemberdayaan (empowerment), (2) keterlekatan karyawan 

(employee engagement),  (3) kepuasan kerja  (job satification),  (4) komitmen 

organisasional (commitment organization) dan  (5) kinerja (performance). 
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