
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan merupakan suatu organisasi yang bergerak baik 

dibidang industri, perdagangan maupun jasa yang mempunyai berbagai 

macam tujuan aktivitas di dalamnya. Organisasi selalu diarahkan untuk 

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Satu hal yang penting yaitu 

bahwa keberhasilan berbagai aktivitas dalam sebuah perusahaan untuk 

mencapai tujuan, bukan hanya bergantung pada keunggulan teknologi, 

dana operasi yang tersedia, sarana ataupun prasarana yang dimiliki, 

melainkan juga tergantung pada aspek sumber daya manusianya. Faktor 

sumber daya manusia ini merupakan elemen yang harus diperhatikan 

pada sebuah perusahaan, terutama mengingat bahwa era Masyarakat 

Ekonomi Asean (MEA) yang ada pada saat ini, memberikan iklim 

kompetisi yang dihadapi akan sangat berbeda dan semakin kompetitif. 

Hal ini yang menjadikan setiap perusahaan harus dapat bekerja dengan 

lebih produktif, efektif dan efisien.  

Berbagai pengaruh dari perubahan yang terjadi, menuntut 

perusahaan untuk membuka diri terhadap tuntutan perubahan serta 

berupaya menyusun strategi dan kebijakan yang sesuai dengan 

kebutuhan. Perubahan ini akan bergantung pada kemampuan perusahaan 

dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan yang telah 

terjadi. Pada sebuah perusahaan, manusia dapat dianggap sebagai faktor 

penentu karena di tangan manusia segala bentuk inovasi akan di 



 
 

 
 

realisasi dalam upaya mewujudkan visi, misi dan tujuan perusahaan. 

Sebuah perusahaan membutuhkan karyawan yang memiliki semangat 

kerja yang tinggi dan dengan begitu, maka kehidupan organisasi dalam 

sebuah perusahaan akan semakin meningkat. Loyalitas dan semangat 

kerja dapat dilihat dari mereka yang merasa senang dengan pekerjaannya 

dan mampu memaknai bahwa pekerjaan itu adalah sebuah hak dan 

kewajiban yang berjalan secara seimbang.  

Dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya manusia yang 

ada di dalam sebuah perusahaan, kepuasan kerja karyawan adalah sesuatu 

yang harus diperhitungkan. Menurut Soegandhi, Sutanto & Setiawan 

(2013, h. 2) kepuasan kerja adalah tingkat rasa puas individu bahwa 

mereka mendapat imbalan yang setimpal dari bermacam-macam aspek 

situasi pekerjaan dari organisasi tempat mereka bekerja. Definisi yang 

lain menurut Robbins & Judge (2015, h. 46) kepuasan kerja adalah suatu 

perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari suatu proses 

evaluasi pada karakteristik-karakteristiknya. Kepuasan kerja juga berarti 

selisih antara berapa banyak jumlah ganjaran yang diterima seorang 

karyawan dengan seberapa banyak balasan yang diyakini harus mereka 

terima. Kepuasan kerja terjadi apabila kebutuhan-kebutuhan individu 

sudah terpenuhi dan terkait dengan derajat kesukaan dan ketidaksukaan 

yang terkait dengan karyawan. Hal ini merupakan sikap umum yang 

dimiliki oleh karyawan yang erat kaitannya dengan imbalan-imbalan 

yang mereka yakini akan mereka terima setelah melakukan sebuah 

pengorbanan.  



 
 

 
 

Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap 

pekerjaannya. Hal ini dapat dilihat dari sikap positif karyawan terhadap 

pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi pada lingkungan kerjanya, 

sehingga rasa puas akan mendukung efektifitas individu dan organisasi 

dalam mencapai tujuannya. Dalam sebuah pekerjaan, kepuasan kerja 

adalah sesuatu hal yang dapat dinikmati oleh seluruh karyawan dengan 

jabatan apapun seperti halnya memperoleh sebuah pujian dari hasil kerja, 

penempatan, perlakuan, peralatan dan suasana lingkungan kerja yang 

baik, nyaman serta kondusif. Karyawan yang lebih sering menikmati 

kepuasan kerja dalam pekerjaannya akan lebih dapat mengutamakan 

pekerjaan daripada sebuah balas jasa sekali pun balas jasa adalah sesuatu 

hal yang juga penting untuk didapatkan oleh para karyawan. 

Menurut pendapat Ghiselli & Brown (dalam As'ad, 1981, h. 110) 

terdapat lima faktor yang menimbulkan kepuasan kerja dan salah satunya 

adalah kedudukan (posisi) seseorang dalam organisasi tersebut. 

Berdasarkan pendapat dari tokoh tersebut, peneliti memiliki alur berpikir 

bahwa seseorang yang memiliki perencanaan karir yang matang akan 

berpengaruh terhadap beberapa proses karir selanjutnya seperti memiliki 

proses pengembangan karir yang baik, mendapatkan peluang mengikuti 

proses manajemen talenta, dan mempunyai jalur karir yang meningkat. 

Hal tersebut juga akan membawa pengaruh terhadap peluang promosi 

yang dapat memberikan output berupa jabatan, tingkat dan kedudukan 

(posisi) yang lebih tinggi. Peneliti tertarik untuk mengambil salah satu 

faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu pengembangan karir. 



 
 

 
 

Menurut Handoko (1998, h. 123) pengembangan karir adalah 

peningkatan-peningkatan pribadi yang dilakukan oleh sesorang untuk 

mencapai suatu rencana karir. Pengembangan memiliki suatu investasi 

yang berorientasi ke masa depan dalam diri karyawan dan didasarkan 

pada fakta bahwa seorang karyawan akan membutuhkan serangkaian 

pengetahuan, keahlian, serta kemampuan yang berkembang supaya dapat 

bekerja dengan baik dalam posisi yang ditemui selama karirnya. 

Persiapan karir jangka panjang dari seorang karyawan untuk serangkaian 

posisi inilah yang dimaksudkan dengan pengembangan karyawan 

(Simamora, 2001, h. 343). Pengembangan mempunyai lingkup yang luas. 

Pengembangan lebih berfokus pada kebutuhan-kebutuhan jangka panjang 

yang bersifat umum dalam sebuah organisasi. Pengembangan memiliki 

hasil yang bersifat tidak langsung dan hanya dapat diukur dalam kondisi 

jangka panjang. 

Memahami pengembangan karir dalam sebuah organisasi 

membutuhkan suatu pemeriksaan atas dua proses, yaitu bagaimana 

masing-masing individu merencanakan dan menerapkan tujuan-tujuan 

karirnya career planning dan bagaimana organisasi merancang dan 

menerapkan program-program pengembangan karir career management 

(Gomes, 1995, h. 214). Dilandasi oleh pengertian tersebut maka terdapat 

tanggung jawab yang berbeda antara individu dan organisasi dalam 

mengelola karir. Menurut Simamora (dalam Hutasuhut 2014, h. 3) karir 

adalah urutan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dan 

perilaku-perilaku, nilai-nilai, dan aspirasi seseorang selama rentang hidup 

orang tersebut.  



 
 

 
 

Perencanaan dan pengembangan karir merupakan proses yang 

disengaja dimana dengan melaluinya seseorang menjadi sadar akan 

berbagai macam hal yang berhubungan dengan karir personal dan hal 

tersebut merupakan serangkaian langkah sepanjang hidup yang akan 

memberikan sumbangan dalam pemenuhan karirnya. Ciri-ciri seorang 

karyawan yang sudah dapat mengoptimalkan karirnya dapat dilihat dari 

prestasi kerja yang memuaskan, memiliki pengenalan oleh pihak lain, 

kesetiaan pada organisasi, pemanfaatan mentor dan sponsor, memiliki 

dukungan dari para bawahan dan akan berhenti dalam menyelesaikan 

tugas pekerjaan serta mengakhiri masa kerja atas kemauannya sendiri 

(Siagian 2002, h. 215).  

Bank Jateng adalah perusahaan yang bergerak dalam sektor 

perbankan milik pemerintah provinsi Jawa Tengah yang sedang 

melakukan pengembangan dibidang sumber daya manusia. Berdasarkan 

hasil wawancara yang dilakukan tanggal 16 Januari 2017 dengan divisi 

sumber daya manusia, terdapat temuan bahwa ada sebagian besar 

kelompok karyawan yang memiliki keinginan untuk menduduki jabatan 

yang lebih tinggi. Sedangkan, sudah menjadi hal yang pasti sebuah 

perusahaan akan semakin membutuhkan sedikit orang pada posisi yang 

lebih tinggi. Kesempatan untuk mendapatkan proses pengembangan karir 

dan keinginan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi sering kali 

menjadi sebuah permasalahan bagi karyawan yang ada disana, sekalipun 

Bank Jateng sudah mengenal sistem pengembangan karir yang 

dinamakan ‘Menejemen Talenta’. Menejemen talenta adalah suatu 

“wadah” yang digunakan sebagai kesempatan bagi karyawan untuk 



 
 

 
 

meningkatkan karirnya. Pada program tersebut akan didapati orang-orang 

yang memiliki kemampuan dan kesempatan untuk mendapatkan 

dukungan promosi agar karyawan dapat mengembangkan karirnya.  

Proses pelaksanaan program manajemen talenta yang sudah 

berjalan selama lebih kurang dua tahun ini mengalami 

ketidakseimbangan antara jumlah peserta (karyawan) yang menginginkan 

peningkatan karir, dengan ketersediaan jumlah posisi yang dibutuhkan. 

Selain itu, terdapat temuan bahwa kesempatan untuk mendapatkan proses 

pengembangan karir baik secara individu maupun organisasi adalah 

sesuatu hal yang sulit didapatkan diperusahaan ini. Hanya beberapa orang 

tertentu yang notabene disebut sebagai seseorang yang memiliki kenalan 

manajerial dengan pangkat yang tinggi dapat dengan mudah 

mendapatkan proses pengembangan karir dan manajemen talenta di 

perusahaan ini. 

Permasalahan inilah yang membuat terjadinya ketidakpuasan 

sesuai dengan ciri-ciri dari kepuasan kerja yang salah satunya adalah 

adanya kepercayaan bahwa organisasi akan memuaskan dalam jangka 

waktu yang lama. Selain itu, dengan adanya keluhan dari karyawan yang 

tidak lolos mengikuti seleksi atau bahkan belum memiliki kesempatan 

sama sekali untuk mengikuti proses pengembangan karir dan program 

manajemen talenta dapat menunjukan adanya sebuah permasalahan yang 

terjadi sesuai dengan ciri-ciri karyawan dengan pengembangan karir yang 

baik yakni adanya kesempatan untuk bertumbuh.  



 
 

 
 

Kepuasan kerja dan pengembangan karir seseorang di sebuah 

perusahaan memang bisa dikatakan berbeda-beda antara satu individu 

dengan individu yang lainnya. Dalam wawancara dengan tiga orang 

narasumber pada tanggal 15 Maret 2017 yang ada di perusahaan ini, 

terdapat permasalahan mengenai kepuasan kerja dan pengembangan karir 

yang cukup komprehensif. Ketiga narasumber tersebut merasa tidak puas 

dengan proses pengembangan karir yang ada di perusahaan ini. Hal ini 

membuat mereka merasa mau tidak mau harus mampu untuk menerima 

keadaan dan ikhlas mengenai apapun yang terjadi dengan pengembangan 

karirnya. 

Adanya perasaan yang timbul mengenai permasalahan 

pengembangan karir yang terjadi membuat mereka melakukan tugas dan 

pekerjaannya dengan kurang bersemangat. Hal ini dapat ditinjau dari 

jawaban narasumber saat proses wawancara yang berpendapat bahwa 

kesempatan untuk mendapatkan proses pengembangan karir, 

kebijaksanaan promosi dan kesempatan untuk mendapat promosi masih 

sangat kurang. Selain itu adanya pendapat lain seperti tidak adanya 

penghargaan yang diberikan secara langsung kepada karyawan yang 

memaksimalkan hasil kerja, tidak adanya bentuk komunikasi dalam jalur 

karir yang ada di perusahaan, semakin membuat karyawan mengaku 

kurang puas dalam hal proses dan kesempatan pengembangan karirnya. 

Perilaku-perilaku yang muncul dari permasalahan pengembangan karir 

diperusahaan ini adalah sangat beragam seperti karyawan yang kurang 

tepat waktu dalam menyelesaikan tugas pekerjaan, terlambat dan kurang 

tepat waktu saat jam kembali setelah waktu istirahat.  



 
 

 
 

Permasalahan lain yang timbul adalah komunikasi dan partisipasi 

kerja yang pasif antar karyawan yang mana ini disebut dengan istilah 

“urusan kamu ya urusan kamu, urusan ku ya urusan ku” atau bisa dibilang 

‘acuh tak acuh’. Karyawan yang dianggap memiliki jalur karir yang 

lancar dengan yang dianggap jalur karirnya lambat memiliki ‘jarak’ yang 

cukup tinggi. Beberapa contoh perilaku tersebut terjadi dikarenakan 

ketidakpuasan karyawan pada proses pengembangan karir di perusahaan 

yang dipersepsikan oleh karyawan masih menggunakan istilah ‘siapa 

kenal siapa’. Permasalahan yang terjadi juga menyebabkan perasaan takut 

dan segan saat ada seseorang membicarakan tentang proses 

pengembangan karir dan jalur karir yang ada di perusahaan. Dalam proses 

wawancara juga disampaikan bahwa karyawan menjadi kurang memiliki 

minat untuk mengikuti proses pengembangan karir, manajemen talenta 

dan minat untuk dipromosikan karena adanya anggapan secara kognitif 

serta afektif mengenai sulitnya mendapatkan jalur karir yang baik di 

tempat kerja.  

Beberapa penelitian terdahulu juga yang mendukung alur berpikir 

peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Hicks-Clarke (dalam 

Djamaludin, 2009,  h. 17) yang memberikan data bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara pengembangan karir dan kepuasan 

kerja. Ayudiarini (2011, h. 15) menyatakan bahwa pengembangan karir 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja. Kemudian pada 

penelitian berikutnya (dalam Jusuf, Mahfudnurnajamuddin, Mallongi, & 

Latief, 2016, h. 12) menunjukan adanya hubungan yang positif antara 

pengembangan karir dengan kepuasan kerja.  



 
 

 
 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan peneliti serta data 

yang didapatkan dalam proses observasi, wawancara dan penelitian-

penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Hubungan Pengembangan Karir dengan Kepuasan Kerja 

Karyawan Bank Jateng Cabang Utama Semarang”. 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empirik 

hubungan antara pengembangan karir dengan kepuasan kerja karyawan 

Bank Jateng Cabang Utama Semarang.  

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi hasil penelitian 

terkait sebelumnya serta dapat digunakan untuk menambah 

perbendaharaan dan kekayaan akademik khususnya Ilmu Psikologi 

Industri dan Organisasi dalam hal pengembangan karir dan kepuasan 

kerja karyawan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk 

memperoleh data mengenai pengembangan karir dan kepuasan kerja 

karyawan sehingga di kemudian hari perusahaan dapat menyusun 

program untuk pengembangan sumber daya manusia yang terdapat di 

perusahaan. 

 

 


