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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadaan lingkungan bisnis yang terus berubah, menuntut setiap pelaku

bisnis untuk senantiasa beradaptasi dengan pola perubahan tersebut agar

mereka tetap kompetitif. Organisasi juga menghadapi dan mengalami berbagai

perubahan sejalan dengan terjadinya perubahan lingkungan bisnis. Munculnya

berbagai perubahan dalam manajemen seiring dengan perubahan organisasi

merupakan tantangan bagi Manajem en Sumber Daya manusia (MSDM) u ntuk

dapat mengantisipasi perubahan yang terjadi se hingga perusahaan tetap survive

dan kompetitif perlu dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu

dan berkualitas.

Perusahaan dan SDM merupakan dua hal yang saling membutuhkan.

Jika SDM berhasil membawa kemajuan bagi perusahaan, keuntungan yang

diperoleh akan dipetik oleh kedua belah pihak. Bagi SDM keberhasilan

merupakan aktualisasi potensi diri sekaligus peluang untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya. Bagi perusahaan, keberhasilan merupakan sarana untuk

menuju pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Seseor ang bekerja karena

ada suatu kebutuhan yang hendak dicapainya, kebutuhan dapat berwujud fisik

biologis serta sosial-psikis, misalnya penghargaan, pengakuan, keselamatan,

perlindungan, keamanan dan jaminan sosial.

Motivasi setiap individu adalah merealisas ikan konsep dirinya, hidup

dalam suatu cara yang sesuai dengan peran yang lebih disukai dengan cara
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mencerminkan penghargaan seseorang atas kemampuannya. hidupnya yang

khas karena individu menghargai pengalaman dan mengelolanya sesuai dengan

lingkungan tersebut ke dalam sistem keyakinan individu.

Motivasi dapat memberi energi yang menggerakkan segala potensi yang

ada, menciptakan keinginan tinggi yang luhur, serta meningkatkan

kebersamaan. perusahaan mempunyai berbagai cara dalam memotivasi

karyawan, dari memberikan bonus, sampai pemberian sanksi yang tegas bagi

para pelanggar peraturan, sehingga setiap tingkah laku karyawan dalam bekerja

diarahkan atau bisa dikatakan diatur oleh perusahaan.

Motivasi sangat mempengaruhi karyawan dalam mengembangkan karir

yang dimilikinya, motivasi memainkan peranan yang sangat penting karena

motivasi akan menggerakkan karyawan tersebut untuk dapat bekerja dengan

baik dan melakukan pengembangan diri melalui pengembangan karir.

Pemenuhan kebutuhan makan, minum, keamanan, hu bungan kerja dan prestasi

merupakan faktor yang dapat menciptakan dorongan atau motivasi terhadap

karyawan di Bank Daerah Lamongan untuk dapat melaksanakan pekerjaanya

dengan baik dan melakukan pengembangan karir dan pada akhirnya tujuan

perusahaaan dan tujuan individu dalam perusahaan dapat tercapai.

Kebutuhan keberadaan  (existance need) yang berkaitan dengan

kebutuhan-kebutuhan dasar karyawan seperti makan, minum, gaji yang

diterima tiap bulan dan kebutuhan kerja.  Kebutuhan berhubungan atau yang

dikenal dengan (relatedness need) adalah suatu kebutuhan untuk menjalin

hubungan dengan dengan individu lain dalam perusahaan untuk menjalin
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hubungan dan melakukan interaksi sosial. Kebutuhan berkembang atau growth

need mengarah pada kebutuhan karyawan dalam ha l penghargaan dan prestasi

yang dicapai karyawan seperti berupa pencapaia target atau kenaikan jabatan.

Bank Daerah Lamongan adalah bank yang pernah meraih penghargaan

sebagai BPR terbaik seindonesia. Dalam hal in i fenomena yang ditunjukkan

Bank Daerah lamongan yang pernah meraih penghargaan terbaik seindonesia

tetapi terdapat karyawan yang ada di bagian biro umum dan perencanaan yang

masih belum mengalami pengembangan karir karyawan selama 3 tahun

terakhir.S. Dalam Bank Daerah Lamongan motivasi terhadap ke butuhan

keberadaan (existance need) seperti makan, minum, gaji dan lain -lain sudah

baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepuasan karyawan yang ada disana,

sedangkan motivasi terhadap kebutuhan berhubungan (relatedness need) yang

ada di Bank Daerah Lamongan sudah cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari

komunikasi dan koordinasi antar karyawan dalam melakukan pekerjaan, seperti

komunikasi dalam pemenuhan data -data yang dibutuhkan.

Sementara itu kebutuhan berkembang (growth need) di Bank Daerah

Lamongan  sepertinya masih kurang diberikan pada karyawan. Hal ini dapat

dilihat dari prestasi yang masih belum dapat ditunjukkan oleh karyawan di

bagian umum dan perencanaan yang ada di BPR Bank Daerah Lamongan ,

terdapat 5 karyawan masih belum mengalami kenaikan jaba tan dalam beberapa

tahun ini, keterangan ini didapat dari kepala biro umum dan perencanaan yang

mengatakan bahwa sebanyak 5 karyawan di bagian biro umum dan
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perencanaan yang masih belum mengalami pergerakan karir selama 3 tahun

ini. pergerakan dan pengembangan karir masih belum terlihat  dalam beberapa

baru ini. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap pengembangan karir

karyawan.

Motivasi sangat penting untuk dilakukan guna  meningkatkan kerja

karyawan yang akan menguntungkan pihak perusahaan dalam mencapai tujuan

yang diinginkan.  Bank Daerah Lamongan bank yang bergerak untuk

membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan

daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah

dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.  Oleh karena itulah, Bank

Daerah Lamongan sangat diharapkan untuk dapat memberikan motivasi yang

baik bagi karyawan-karyawannya. Bank Daerah Lamongan harus mampu

memberdayakan karyawaan dengan melakukan motivasi dengan baik.

Hal yang dapat dilakukan adalah dengan cara memberikan motivasi

secara baik dan memberikan motivasi tersebut secara berkala. Bank Daerah

Lamongan harus memberikan motivasi terhadap seluruh lapisan karyawan.

Motivasi tersebut sangat penting untuk dilakukan, karena moti vasi tersebut

juga berpengaruh terhadap perkembangan karir karyawan. Bila perusahaan

mampu memberikan motivasi secara baik maka kebutuhan karyawan dan

kebutuhan perusahaan dapat berjalan secara selaras.

Bank Daerah Lamongan dalam menerapkan kebijaksanaan k arirnya selalu

berdasarkan dengan prestasi, penghargaan dan masa kerja yang dimiliki

karyawannya. Dalam beberapa waktu ini pengembangan karir yang ada di
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Bank Daerah Lamongan masih belum menunjukkan pergerakan yang

signifikan. Bila ditinjau kembali, hal te rsebut juga dipengaruhi oleh motivasi

yang dimiliki oleh karyawan dalam melakukan pengembangan karir. Hal

tersebut dilihat dengan beberapa baru -baru ini masih belum banyak karyawan

di bagian biro umum dan perencanaan yang mengalami pengembangan karir.

Pengembangan karir  merupakan hal yang penting bagi pegawai maupun

bagi organisasi. Bagi pegawai, karir bahkan dianggap lebih penting dari pada

pekerjaan itu sendiri. Seorang pegawai bisa meninggalkan pekerjaannya jika

merasa prospek karirnya buruk. Sebaliknya , pegawai mungkin untuk sementara

akan tetap rela bekerja di pekerjaan yang tidak disukainya bila perusahaan

tersebut mempunyai prospek yang baik dalam karirnya

Dalam proses pengembangan karir, Bank Daerah Lamongan memberikan

kesempatan yang sebesar-besarnya pada karyawan untuk untuk mempunyai

pekerjaan yang berarti bagi karyawan, dan memberikan kesempatan untuk

berpartisipasi dalam struktur kerja perusahaan. Berdasarkan uraian mengenai

motivasi dan pengembangan karir diatas, terdapat hal yang dapat diungk ap

lebih jauh, sehingga penulis mengangkat judul Pengaruh Motivasi Terhadap

Pengembangan Karir Karyawan (Studi pada PD BPR Bank Daerah

Lamongan Bagian Biro Umum dan Perencanaan)
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B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan di

atas, maka rumusan masalah yang diaj ukan dalam penelitian ini sebagai

berikut:

1. Bagaimana tingkat motivasi kerja karyawan di Bank Daerah Lamongan ?

2. Bagaimana pengembangan karir karyawan di Bank Daerah Lamongan ?

3. Apakah motivasi kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

pengembangan karir karyawan di Bank Daerah Lamongan ?

4. Variabel motivasi kerja apa yang paling kuat pengaruhnya terhadap

pengembangan karir karyawan di Bank Daerah Lamongan?

C. Pembatasan Masalah

Batasan masalah berfungsi untuk membatasi masalah yang diteliti agar

ruang lingkupnya tidak meluas dan menjadi jelas. Penulis membatasi penelitian

ini hanya mengenai pengaruh motivasi kerja terhadap pengembangan karier

karyawan, dengan obyek penelitian khususnya karyawan pada Bank Daerah

Lamongan dan memberikan batasan masalah pada teori motivasi ERG dari

Alderfer.
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a.Untuk mengetahui tingkat motivasi kerja karyawan yang ada di Bank

Daerah Lamongan

b.Untuk mengetahui pengembangan karir karyawan di Bank Daerah

Lamongan.

c.Untuk mengetahui pengaruh tingkat motivasi kerja terhadap

pengembangan karir karyawan di Bank Daerah Lamongan.

2. Manfaaat Penelitian

a. Bagi Bank Daerah Lamongan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, masukan bagi

Bank Daerah Lamongan dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan

pengembangan karier.

b. Bagi Peneliti Lain

Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berminat pada bidang yang

sama.


