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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang disusun oleh  Dicky (2009) yang

berjudul “Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT PLN

(PERSERO) APJ Malang ”. hasil analisis menunjukkan bahwa moti vasi yang

terdiri dari kebutuhan keberadaan (X1), kebutuhan berhubungan (X2) dan

kebutuhan pertumbuhan (X3) berpengaruh signifikan terhadap kinerja

karyawan di PLN APJ Malang. Berdasarkan koefisien regresi masing -masing

variabel independent antara lain keb utuhan keberadaan (X1), kebutuhan

berhubungan (X2) dan kebutuhan pertumbuhan (X3) maka dapat diketahui

bahwa kebutuhan keberadaan mempunyai koefisien yang lebih besar

dibandingkan dengan kebutuhan berhubungan dan kebutuhan pertumbuhan,

dimana kebutuhan keberadaan sebesar 0,424, kebutuhan berhubungan sebesar

0,220 dan kebutuhan pertumbuhan sebesar 0,273.

Dari hasil tersebut maka dapat diketahui bahwa kebutuhan keberadaan

lebih besar dibandingkan kebutuhan berhububungan dan kebutuhan

pertumbuhan terhadap kine rja karyawan di PLN APJ Malang. Dalam

penelitian ini terdapat beberapa perbedaan, perbedaan antara peneltian

sekarang dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1:
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Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

Perbedaan Penelitian Terdahulu Penelitian Sekarang

Variable Terikat Kinerja Karyawan Pengembangan Karir

Lokasi Penelitian PT PLN (Persero) Cabang

Malang

PD BPR Bank Daerah

Lamongan

Populasi Seluruh karyawan Seluruh pegawai

Jumlah Sampel 54 orang 42 orang

Berdasarkan tabel 1 maka dapat diketahui bahwa perbedaan antara

penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pada varabel terikat

yang digunakan. Pada penelitian terdahulu variabel terikat yang digunakan

adalah kinerja, sedangkan penelitian sekaran g adalah pengembangan karir

karyawan. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang

terletak pada topik yang sama yaitu motivasi

B. Landasan teori

1. Definisi Motivasi

Pemahaman tentang motivasi telah salah diartikan dengan pengertian -

pengertian yang sulit untuk dipisahkan. Untuk mempermudah pemahaman

tentang motivasi, maka perlu dibedakan antara pengertian motiv, motivasi

dan motivasi kerja.
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Perbedaan dari masing-masing istilah tersebut akan dijelaskan sebagai

berikut. Motiv. Abraham Sperling (1987:183) motiv didefinisikan sebagai

suatu kecenderungan untuk beraktivitas, dimulai dari dorongan dalam diri

(drive) dan diakhiri dengan penyesuaian diri. Motivasi. Dipandang dari arti

katanya, motivasi berarti pemberian motif, penimbulan motif , penimbulan

motif atau hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang

menimbulkan dorongan. Jadi, motivasi merupakan kondisi yang

menggerakkan seseorang agar mencapai tujuan dari motifnya.

Motivasi kerja sangat berkaitan dengan lingkungan kerja. M otivasi

kerja dapat didefinisikan sebagai kondisi yang berpengaruh yang

membangkitkan, mengarahkan dan memelihara perilaku yang berhubungan

dengan lingkungan kerja. Seseorang yang memiliki motivasi yang kerja

dalam organisasi akan memb antu organisasi dalam menca pai kinerja yang

baik, sedangkan sebaliknya motivasi kerja yang rendah akan berpengaruh

pada kinerja yang tidak maksimal.

2. Proses Motivasi

Kebutuhan yang tidak terpenuhi merupakan dasar utama bagi

seseorang untuk melakukan aktifitas pekerjaannya. Kebutuh an itu sendiri

dipandang sebagai suatu kesenjangan atau pertentangan yang dialami antara

suatu kenyataan dengan dorongan yang ada dalam diri. Kebutuhan yang

tidak terpenuhi menyebabkan orang lain mencari jalan untuk memenuhi

kebutuhan itu. Rasa tidak senan g dan ketegangan muncul ketika kebutuhan

itu tidak terpenuhi. Oleh karena itu, seseorang akan memilih suatu tindakan
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tertentu untuk mengurangi ketegangan dan tekanan -tekanan, sehingga

timbul perilaku yang mengarah pada pencapaian tujuan (goal -directed

behavior). Hal inilah yang nantinya akan mendorong timbulnya proses

motivasi pada individu yang ada dalam perusahaan atau organisasi untuk

menuju ke arah yang lebih baik.

3. Pendekatan Terhadap Motivasi

Pendekatan terhadap motivasi dapat dikelompokkan dalam ti ga

pendekatan yaitu:

a. pendekatan tradisional

Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan klasik dan

pertama kali dikenalkan oleh Frederik Winslow Tailor. Disebut juga

sebagai pendekatan klasik atau tradisional atau tradisional karena tailor

memandang bahwa motivasi para pekerja hanya dipandang dari sudut

pemenuhan kebutuhan fisik/biologi saja.

b. Pendekatan Hubungan Manusia

Pendekatan hubungan manusia menyangkal argument dari

pendekatan tradisional. Pendekatan ini beranggapan bahwa manusia tidak

hanya membutuhkan uang saja. Manusia juga membutuhkan interaksi

dengan orang lain dan uang tidak bisa memberikan semua itu. Orang

yang pertama kali memperkenalkan pendekatan ini adalah Elton mayo

seorang psikolog dari Harvard university.
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c. Pendekatan sumber daya manusia

Pendekatan sumber daya manusia berpandangan bahwa manusia

tidak dikehendaki (teori Y) melainkan justru pekerjaan merupakan suatu

kesempatan atau peluang yang perlu dikerjakan untuk memperoleh karier

dan kepuasan. Tiga prinsip utama dalam pend ekatan sumber daya

manusia adalah sebagai berikut:

a. Pekerja cenderung memperoleh kepuasan dari prestasi yang baik.

b. Mereka berprestasi bukan karena insentif dan pengakuan sosial.

c. Motivasi kerja menurut pendekatan sumber daya manusia lebih

disebabkan karena adanya kesadaran untuk meraih prestasi kerja itu

sendiri.

2. Teori Motivasi

Teori kebutuhan ERG (Existance, Relatedness, Growth ) Clayton P.

Alderfer. Menurut Alderfer, kebutuhan dibedakan menjadi 3 yaitu:

a. Kebutuhan Akan Keberadaan (Existance Need)

Kebutuhan keberadaan merupakan kebutuhan manusia yang

berhubungan dengan kebutuhan akan kelangsungan hidup seseorang .

Dalam hal ini, kebutuhan akan keberdaan mencakup dua hal yaitu

fisiologikal dan material. Pemenuhan kebutuhan sangat penting

dilakukan untuk dapat bertahan hidup. Hal tersebut yaitu kebutuhan

fisiologis dan rasa aman atas hal -hal yang bersifat materi seperti makan,

air dan tempat tinggal. Pada dasarnya kebutuhan ini sama dengan

kebutuhan fisik yang dikemukakan oleh Maslow.
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b. Kebutuhan Berhubungan

Kebutuhan berhubungan merupakan kebutuhan seseorang untuk

betalian dengan kebutuhan seseorang untuk berinteraksi dengan orang

lain baik berupa hubungan antar pribadi maupun hubungan sosial seperti

kebutuhan sosial dan kebutuhan penghormatan d ari maslow.

c. Kebutuhan Pertumbuhan

Kebutuhan pertumbuhan (Growth) berkenaan dengan kebutuhan

untuk mengembangkan diri. Kebutuhan ini juga berhubungan dengan

keinginan intrinsik dari seseorang untuk mengembangkan dirinya seperti

keinginan untuk berprestasi dan meraih penghargaan. Kebutuhan ini

berkaitan dengan hal-hal pengembangan diri yaitu status dan aktulaisasi

diri.

C. Pengembangan Karir Karyawan

1. Pengertian karier

Menurut Handoko (1998:121), karier digunakan untuk menjelaskan

orang pada masing-masing peranan dan status, dan dalam literatur ilmu

pengetahuan perilaku, karier memiliki 3 pengertian antara lain:

a. karier sebagai suatu urutan promosi atau pemindahan lateral kejabatan -

jabatan yang lebih menuntut tanggung jawab atau lokasi -lokasi yang

lebih baik dalam menyilang hirarki hubungan kerja selama kehidupan

kerja seseorang.
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b. karier sebagai petunjuk pekerjaan -pekerjaan yang membentuk suatu pola

kemajuan yang sistematik dan jelas.

c. karier sebagai sejarah pekerjaan seseorang, atau serangkaian posisi yang

dipegangnya selama kehidupan kerja. Dalam konteks ini, semua orang

dengan sejarah kerja disebut memiliki karier.

Terdapat banyak definisi-definisi tentang karier yang diartikan secara

berbeda-beda oleh para ahli sesuai dengan tempat dan kondisi . Menurut

handoko (1998;123) bahwa karier adalah seluruh pekerjaan (jabatan) yang

ditangani atau dipegang selama kehidupan kerja ses eorang. Berikutnya

Flippo (1998: 271) mendefinisikan karier sebagai suatu rangkaian kegiatan

kerja yang terpisah tapi berkai tan, yang memberikan kesinambungan,

ketentraman, dan arti dalam hidup seseorang.

Sedangkan menurut Simamora (2001: 505) karier adalah urutan

aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dan perilaku -perilaku,

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

tersebut. Mathis dan Jackson (2002: 62) mendefinisikan karier sebagai

urutan posisi yang terkait dengan pekerjaan yang diduku ng oleh seseorang

sepanjang hidupnya.

Dari beberapa pengertian dan definisi diatas, maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa karier adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan

suatu pekerjaan yang dijabat atau diduduki oleh seseorang dalam masa kerja

yang dimilikinya.
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2. Pengertian Pengembangan Karier

Pengembangan karir bagi seorang karyawan merupaka n suatu bentuk

aktualisasi diri mereka terhadap pekerjaan yang mereka jalankan. Motivasi

seorang individu dalam mengembangkan karirnya lebih cenderung

disebabkan oleh kebutuhan individu tersebut dalam memenuhi apa yang

diinginkannya dan apa yang hendak dic apai. Menurut pendapat Simamora

(2001:505) pengembangan karier adalah hasil -hasil yang muncul dari

interaksi antara perncanaan karier dan manajemen karier institusional.

Terdapat hal-hal yang harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan

atau organisasi dalam melakukan pengembangan karier antara lain sebagai

berikut:

a. Kesetiaan pada organisasi

Dalam hal ini seorang pegawai atau karyawan akan terus berkarya dan

bekerja untuk organisasinya untuk jangka waktu yang lama.

b. Prestasi kerja yang memuaskan

Pengembangan karier yang dimiliki oleh karyawan akan bergantung pada

prestasi yang dimiliki oleh karywan tersebut selama masa kerjanya.

c. Pengenalan oleh pihak lain

Dalam hal ini pengenalan hak lain yaitu tentang layak atau tidaknya

seseorang yang akan dipromosikan dalam suatu jabatan.

d. dukungan dari para bawahan

Dukungan dari para bawahan akan mendukung seseorang yang ada

dalam posisi tertentu untuk memiliki rencana karier yang akan dicapai,



16

maka dalam hal ini dukungan dari bawahan berperan penting dalam

pengembangan karier.

e. Berhenti atas permintaan dan kemauan sendiri

Dalam hal ini berhenti atas permintaan dan kemauan sendiri dapat

menjadi rencana karier seseorang dalam mencapai rencana karier yang

ingin dicapai.

f. pemanfaatan mentor dan sponsor

keberadaan mentor akan memberikan masukan tentang pengembangan

karier yang akan dilakukan karyawan.

g. pemanfaatan kesempatan untuk berkembang

Pengembangan karier yang dilakukan oleh karyawan dalam sebuah

organisasi memiliki dua proses pemeriksaan yang saling berka itan satu

sama lain. Menurut pendapat Simamora (2001:504) pengembangan

karier mencakup dua hal yaitu manajemen karier (career management)

dan perencanaan karier (career planning). Dalam hal ini perlu dipahami

bahwa pengembangan karier memerlukan analisa ya ng jelas yaitu:

bagaimana seorang karyawan merencanakan dan mencapai tujuan -tujuan

kariernya (perencanaan karier) dan bagaimana sebuah organisasi atau

perusahaan dalam mendesain dan menerapkan program -program

pengembangan kariernya.

Perencanaan karier merupakan suatu proses yang dialami oleh

seorang individu atau karyawan dalam sebuah perusahaan untuk

mewujudkan tujuan-tujuan kariernya. Hal ini melibatkan identifikasi
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tujuan-tujuan yang berhubungan dengan karier dan  penyusunan rencana

untuk mewujudkan tujuan yang yang telah ditetapkan sebelumnya.

Manajemen karier merupakan suatu proses atau tahapan dari sebuah

organisasi untuk memilih, menilai, menugaskan dan mengembangkan

para karyawannya untuk menyediakan sumber daya manusia yang

memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan

perusahaan di masa yang akan datang.

` Efektifitas pengembangan karier sangat ditentukan oleh kebijakan

yang dibuat oleh perusahaan dalam pengembangan karier yang dilakukan

pada karyawan yang ada pada perusahaan tersebut. Selain itu juga

dipengaruhi oleh hasil kerja yang ditunjukkan oleh karyawan untuk

mewujudkan karier yang ingin dicapai.

3. Tujuan Pengembangan Karier

Menurut Mangkunegara (2001:77), tujuan pengembangan karier

antara lain sebagai berikut:

a.  Membantu dalam pencapaian tujuan individu dan perusahaan

Dalam hal ini pengembangan karier membantu perusahaan dan

individu dalam merealisasikan tujuan perusahaan dan individu. Seorang

karyawan dengan hasil kerja dan prestasi yang baik dan menjabat posisi

yang lebih tinggi di perusahaan. Hal ini memperlihatkan bahwa tujuan

individu dan perusahaan tercapai dengan baik.

b.  Menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai
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Perusahaan merencanakan karier karyawan dengan meningkatkan

kesejahteraan supaya karyawan memiliki loyalit as yang tinggi terhadap

perusahaan.

c. Memperkuat hubungan antara pegawai dan perusahaan

pengembangan karier dapat memperat hubungan dan ikatan antara

pegawai dan perusahaan.

d. Membantu karyawan dalam menyadari kemampuan potensi mereka

Pengembangan karier akan memudahkan karyawan dalam menyadari

potensi yang dimiliki oleh karyawan tersebut.

e. Membuktikan tanggung jawab social pengembangan karier dapat

menciptakan iklim organisasi yang sehat dan karyawan dalam

perusahaan akan memiliki jiwa dan mental yang baik.

f. Mengurangi turnover dan biaya kepegawaian

Dalam hal ini, pengembangan karier dapat menjadikan turnover rendah

dan mengurangi biaya kepegawaian.

g. Membantu memperkuat pelaksanaan program -program perusahaan

Pengembangan karier dapat memenuhi kebut uhan perusahaan untuk

pelaksanaan progranm yang akan dilakukan perusahaan.

h. Mengurangi keusangan profesi dan manajerial

Pengembangan karier dapat menghindarkan karyawan dari kebosanan

dan keusangan profesi dan manajerial.

4. Manfaat Pengembangan Karir
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Pengembangan karier sangat bermanfaat bagi karyawan dan organisasi.

Bagi organisasi manfaat dari pengembangan karier antara lain:

a. Menjamin ketersediaan bakat yang diperlukan

b. Mengurangi adanya kebosanan dan keusangan karyawan

c. Menjamin bahwa kaum kecil yang ada di perusahaan memiliki

kesempatan yang sama untuk dapat meningkatkan kariernya dalam

organisasi.

d. perusahaan dapat memperoleh karyawan yang memiliki kualitas yang

diinginkan oleh perusahaan.

e. pengembangan karier membantu perusahaan dalam keputusan -

keputusan penempatan karyawan yang ada dalam organisasi.

Bagi karyawan, manfaat pengembangan karier antara lain:

a. Perbaikan prestasi kerja yang dimiliki

b. Kesempatan kerja yang adil

c. Dapat mengembangkan potensi yang dimiliki

d. Meningkatkan kualitas yang dimiliki oleh karyawan.

D. Hubungan Antara Motivasi Terhadap Pengembangan Karir

Motivasi akan medorong individu dalam perusahaan atau organisasi

untuk merealisasikan konsep dirinya, motivasi seorang individu dalam

perusahaan akan mendorong individu tersebut untuk d apat mencapai tujuan

yang diinginkan misalnya kenaikan jabatan atau pengembangan karir

individu tersebut dalam organisasi. Individu yang memandang bahwa

pengembangan karir menjadi suatu kebutuhan maka individu tersebut
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memiliki motivasi dalam melakukan pen gembangan karir tersebut. Dengan

demikian terdapat hubungan antara motivasi dan pengembangan karir.

Motivasi akan memberikan keuntungan bagi perusahaan atau

organisasi, seorang individu akan termotivasi dalam melakukan

pengembangan karir karena individu tersebut memandang bahwa dengan

melakukan pengembangan karir maka individu tersebut dapat memenuhi

kebutuhan yang belum ia dapatkan sebelum melakukan pengembangan

karir.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaiman a

teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai

masalah penting (Sugiyono, 2007: 60). Hubungan antara motivasi kerja

dengan pengembangan karir merupakan suatu hubungan yang saling

berkaitan, karena motivasi kerja akan berpengaruh terha dap pengembangan

karir yang akan dialami karyawan PD BPR Bank Daerah Lamongan.

Motivasi kerja akan berpengaruh pada pengembangan karir karena

motivasi kerja akan  mendorong karyawan untuk mengembangkan karir

guna memenuhi keinginan dan kebutuhan yang belu m dicapai sebelum

mengembangkan karirnya. Bentuk kerangka pikir yang digunakan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut: Hubungan moti vasi dengan

pengembangan karir.
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Gambar 2.1

Kerangka pikir hubungan motivasi kerja dengan pengembangan karir karyawan .

Dari kerangka pikir diatas dapat dijelaskan bahwa variabel X memiliki

pengaruh terhadap variabel Y.

F.  Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap hubungan antar

variabel dalam penelitian. Arikunto (2006: 07) sehingga hipotesa yang

dapat ditarik dalam penelitian ini adalah diduga motivasi yang terdiri dari

kebutuhan keberadaan, kebutuhan berhubungan dan kebutuhan

pertumbuhan berpengaruh signifikan terhadap pengembangan karir

karyawan di PD BPR Bank Daerah Lamongan dan diduga krbutuh an

pertumbuhan yang terdiri dari prestasi dan penghargaan mempunyai

pengaruh dominan terhadap pengembangan karir karyawan.

Motivasi (X)

Kebutuhan Keberadaan (X1)

a. Gaji

b. Keamanan

Kebutuhan berhubungan (X2)

a. Hubungan Kerja

b.Kondisi Kerja

Kebutuhan Pertumbuhan (X3)

a. Penghargaan

b. Prestasi

Pengembangan Karir (Y)

a. Perencanaan Karir (Y1)

b. Manajemen Karir (Y2)


