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ABSTRAK

Perusahaan PTPN XI dihadapkan pada situasi perubahan yang besar
diantaranya perubahan iklim makro, penurunan kesuburan tanah, liberalisasi
perdagangan, dan kebebasan petani untuk mengusahakan komoditas tanaman
pangan menurut asas profitable. Dalam upayanya mengatasi permasalahan
tersebut diperlukan adanya perubahan struktural mendasar bagi perusahaan PTPN
XI dalam hal ini perubahan struktural bagian penelitian dan pengembangan usaha.
agar mampu menjadi instrument vital dalam organisasi, merupakan tempat orang
pilihan terbaik yang berkontribusi terhadap kemajuan perusahaan.

Suatu sistem penilaian kinerja yang baik harus bisa menampung berbagai
tantangan eksternal yang dihadapi oleh para karyawan, terutama yang mempunyai
dampak kuat terhadap pelaksanaan tugasnya. Tidak dapat disangkal bahwa
berbagai situasi yang dihadapi oleh seseorang di luar pekerjaannya, seperti
masalah keluarga, keadaan keuangan, tanggung jawab sosial dan berbagai
masalah pribadi lainnya pasti berpengaruh terhadap kinerja seseorang. Sistem
penilaian tersebut harus memungkinkan para karyawan untuk mengemukakan
berbagai masalah yang dihadapinya itu.

Berdasarkan berbagai kajian tentang kinerja karyawan maka dapat
dijelaskan pentingnya pengelolaan SDM perusahaan sehingga harus mampu
memahami karakter Sumber Daya Manusia terutama yang berhubungan dengan
faktor-faktor SDM yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan antara lain iklim
organisasi dan motivasi kerja. Untuk menguji permasalahan tersebut, kuisioner
disebarkan pada 35 staf bidang penelitian dan pengembangan usaha PT.
Perkebunan Nusantara XI (Persero). Data yang terkumpul kemudian dianalisis
menggunakan teknik analisis SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa iklim organisasi berpengaruh
signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian iklim organisasi yang
baik akan menyebabkan karyawan meningkatkan kinerja. Iklim organisasi yang
baik dan senantiasa berorientasi hubungan pekerjaan dalam membentuk perilaku
karyawan bisa memotivasi karyawan sehingga akan menghasilkan kinerja optimal
karyawan dalam bekerja.

Atas dasar hasil penelitian ini, saran manajerial Iklim Organisasi yang
diterapkan di PTPN XI (Persero) Staf Penelitian dan Pengembangan Usaha
hendaknya lebih diperjelas lagi, yaitu mengarah pada terbentuknya departemen
reasearch and development. Meningkatkan motivasi kerja pegawai dengan jalan
tidak mengabaikan hak dan kepentingan pegawai yang bersangkutan.
Dibentuknya perencanaan penelitian jangka panjang dan jangka pendek, serta
memberikan dukungan sepenuhnya seluruh staf PPU dalam melakukan upaya
diseminasi teknologi seluruh unit usaha PTPN XI.
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