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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Pengelolaan sumber daya manusia secara profesional dapat 

mewujudkan keseimbangan antara kebutuhan para karyawan dengan tuntutan 

dan kemampuan perusahaan. Dengan demikian perkembangan sebuah 

perusahaan sangat dipengaruhi keberadaan tenaga kerja yang dimiliki oleh 

perusahaan. Dalam aktivitas perusahaan penggunaan tenaga kerja yang efektif 

dan terarah merupakan kunci keberhasilan perusahaan, untuk itu dibutuhkan 

kebijakan dalam menggunakan tenaga kerja agar mau bekerja lebih produktif 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Keberadaan faktor manusia 

merupakan faktor yang dominan sebagai sumber penggerak perusahaan, maka 

peningkatan kapasitas dan keterampilan individual sangat penting dilakukan 

untuk memperoleh hasil kerja karyawan yang  lebih baik.  

Tanpa adanya faktor manusia sebuah organisasi atau perusahaan 

tidak akan ada, dengan demikian pada intinya tantangan-tantangan maupun 

peluang-peluang dalam pembentukan dan pengelolaan suatu organisasi sering 

bersumber dari masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah sumber daya 

manusia. Berdasarkan kenyataan tersebut maka diperlukan suatu kepuasan 

kerja agar para karyawan dapat bekerja secara maksimal di perusahaan, salah 

satunya usaha yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan melaksakan 

program pengembangan karier. 
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Pengembangan karier menjadi kebutuhan karyawan untuk 

meningkatkan kariernya dapat mendukung atas aktivitas para pegawai dalam 

organisasi, maka perlu bagi organisasi untuk terlibat dalam perencanaan 

karier karyawan, dengan maksud agar terdapat kesesuaian dan kebutuhan 

organisasi. Pengembangan karier yang jelas akan memberikan suatu kepuasan 

kerja pada seorang karyawan untuk bekerja secara maksimal. Dengan adanya 

pengembangan karier maka secara langsung dapat menyelaraskan kebutuhan-

kebutuhan, kemampuan-kemampuan dan tujuan-tujuan karyawan dengan 

kesempatan-kesempatan dan tantangan-tantangan yang terjadi pada saat ini 

dan masa yang akan datang di dalam perusahaan. Dengan demikian program 

perencanaan karier pada seorang karyawan dilakukan untuk menserasikan 

keahlian-keahlian, pengetahuan, kemampuan dan tuntutan pekerjaan dengan 

kepribadian serta minat pada seorang karyawan.  

Pengembangan karier juga diperlukan oleh seorang karyawan untuk 

selalu siap menggunakan kesempatan karier yang ada didalam jalur kariernya 

dan akan sangat membantu karyawan untuk pengembangan kariernya di masa 

depan dalam organisasi tersebut. Pengembangan karier dapat dijadikan sarana 

untuk kepuasan kerja para karyawan dan mengembangkan organisasi. 

Program pengembangan karier yang optimal dalam organisasi berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja para karyawan yang pada akhirnya diharapkan dapat 

meningkatkan prestasi kerja karyawan. Dengan demikian melalui 

pengembangan karier yang jelas maka secara langsung akan berdampak 
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kepada kepuasan karyawan dalam bekerja di instansi dan pada akhirnya 

mempengaruhi prestasi kerja yang dihasilkan para karyawan. 

Pengembangan karier dapat memberikan suatu dukungan untuk bekerja 

secara maksimal kepada para karyawan, hal tersebut dikarenakan melalui 

pengembangan karier secara jelas para karyawan merasa dihargai atas 

keberadaannya di perusahaan. Melalui pengembangan karier para karyawan 

dapat merasa terpuaskan atas hasil kerja sehingga dapat meningkatkan prestasi 

kerjanya. Usaha peningkatan prestasi kerja merupakan hasil dari perencanaan 

yang tepat sehingga memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan 

perusahaan. Prestasi kerja sangat tergantung pada kesadaran dari tiap-tiap 

karyawan dan peningkatan tersebut dapat dilihat pada perilaku pada suatu 

lingkungan kerja yang ada. Salah satu usaha untuk meningkatkan prestasi 

kerja karyawan tersebut adalah dengan melakukan pengembangan karier 

karyawan selama bekerja di instansi. Kepolisian Resort Jombang merupakan 

salah satu instansi pemerintah yang bertujuan untuk memberikan jaminan 

perlindungan keamanan bagi masyarakat. Bentuk jaminan pelindungan 

tersebut yaitu Tourjawali (Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli), 

bentuk pelayanan tersebut merupakan pengabdian kepada masyarakat yang 

bertujuan memberikan perlindungan yang terbaik kepada masyarakat terutama 

jaminan atas keselamatan jiwa dan harta.  

Upaya untuk menciptakan atau mencapai tujuan tersebut maka langkah-

langlah perubahan selalu dilakukan oleh Kepolisian Resort Jombang untuk 

meningkatkan kinerja masing-masing anggota. Langkah nyata yang telah 
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dilakukan yaitu dengan memberikan jejang karier secara jelas kepada setiap 

anggota yang berada dalam naungan Kepolisian Resort Jombang. Selain itu 

untuk meningkatkan kompetensi para anggota maka Kepolisian Resort 

Jombang menetapkan syarat yang wajib dipenuhi oleh anggota dalam rangka 

pengembangan karier mereka. Syarat wajib yang harus dilakukan yaitu 

berdasarkan tingkat pendidikan dan masa kerja dimana untuk pendidikan 

SMA/ Sederajat pengembangan karier dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali 

sedangkan untuk tingkat pendidikan sarjana yaitu setiap 1 (satu) tahun sekali. 

Rotasi jabatan juga dilakukan oleh instansi pada dasarnya terbagi 

menjadi dua yaitu perpindahan tugas atau jabatan yang dikarenakan adanya 

prestasi dan pelanggaran tugas atau kasus. Bagi anggota yang memiliki 

prestasi yang baik maka akan dipromosikan atau ditempatkan di tempat atau 

posisi yang lebih baik sehingga dapat mendukung proses peningkatan jabatan. 

Namun demikian bagi anggota yang memiliki atau melangar peraturan maka 

anggota akan dipindahkan ke polsek pelosok yang bertujuan untuk 

memberikan pembelajaran atas kasus yang telah dilakukan dan hal tersebut 

menjadi salah satu hukuman yang harus dijalakan oleh anggota. 

Upaya Kepolisian Resort Jombang untuk memberikan jaminan 

kepuasan kepada para anggota maka segala bentuk kebijakan dilakukan untuk 

menciptakan tujuan tersebut. Langkah yang dilakukan yaitu dengan 

menempatkan anggota sesuai dengan bidang pekerjaan dan keahlian yang 

dimiliki. Kebijakan gaji dan tunjangan sesuai dengan pangkat yang telah 

dimiliki masing-masing anggota. 
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Kepolisian Resort Jombang menetapkan dasar dalam penilaian prestasi 

kerja para anggota yaitu mencakup enam elemen pokok yaitu meliputi 

kemampuan untuk mengendalikan emosi, integritas, empati, pengelolaan 

administrasi, kreativitas dan kemandirian. Enam dasar tersebut menjadi dasar 

dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh instansi kepolisian. Salah satu indikator dalam melakukan 

penilian atas prestasi kerja para anggota yaitu dengan proses penanganan 

kasus yang  berhasil diseleaaikan. Prestasi kerja para aparat di Kepolisian 

Resort Jombang selama periode tahun 2009 sampai 2011 menunjukkan 

adanya penurunan prestasi, dimana kondisi tersebut dibuktikan dengan adanya 

penurunan jumlah penyelesaian kasus atau tindak kejahatan yang terjadi. 

Kondisi tersebut dapat ditunjukkan dengan perbandingan antara jumlah tindak 

kejahatan dengan yang terselesaikan, yang dapat disajikan pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

Jumlah Kasus dan Yang Terselesaikan 

Pada Kepolisian Resort Jombang Tahun 2009 sampai 2011 

 

Tahun Jumlah Kasus Terselesaikan Persentase 

2009 423 400 94,56% 

2010 502 423 84,26% 

2011 643 598 93,00% 

 Sumber: Kepolisian Resort Jombang 

 

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa selama tahun 2009 sampai 

2011 menunjukkan bahwa Kepolisian Resort Jombang belum mampu 

sepenuhnya untuk menyelesaikan kasus yang terjadi. Jenis kasus yang terjadi 

tersebut terkait dengan permasalahan pencurian biasa, pencurian dengan 
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kekerasan, pencurian dengan pemberatan, pencurian kawat telepon, kasus 

pembunuhan, pengelapan, penipuan, kekerasan dalam rumah tangga, tipikor 

dan tindak pidana asusila dan penyalahgunaan narkotika, elegal loging dan 

traficking (perdagangan wanita). Dari kesekian kasus tersebut maka dapat 

dikatehui bahwa kasus pencurian dengan pemberatan mencapai 48%. 

Ketidakmampuan para anggota dalam proses penyelesaian kasus tersebut 

dapat menunjukkan masih rendahnya prestasi kerja para anggota dalam 

bekerja. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa selama ini upaya instansi 

dalam pengebangan karier anggota belum secara maksimal dilakukan 

sehingga kemampuan pencapaian prestasi kerja para anggota belum maksimal.  

Apabila dikaitkan dengan tingkat kepuasan kerja para pegawai dengan 

kebijakan pengembangan karier yang telah ditetapkan oleh Kepolisian Resort 

Jombang menunjukkan bahwa selama ini para anggota banyak yang merasa 

telah memiliki masa kerja yang lama namun demikian tidak memiliki 

peningkatan karier sesuai dengan harapan. Dimana selama ini instansi lebih 

mengutamakan tingkat pendidikan formal lebih diutamakan dalam 

peningkatan karier dalam bekerja diinstansi.  

Adanya penurunan tingkat kepuasan dalam bekerja tersebut maka 

menjadikan kurang maksimalya para pegawai dalam bekerja di instansi. 

Beberapa indikator tersebut digunakan untuk penilaian atas prestasi kerja para 

pegawai. Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: “PENGARUH PENGEMBANGAN 
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KARIER TERHADAP KEPUASAN DAN PRESTASI KERJA 

PEGAWAI PADA KEPOLISIAN RESORT JOMBANG” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengembangan karier karyawan yang terdiri dari perencanaan 

karier dan manajemen karier pada Kepolisian Resort Jombang? 

2. Bagaimana kepuasan kerja para pegawai Kepolisian Resort Jombang? 

3. Bagaimana prestasi kerja pegawai Kepolisian Resort Jombang? 

4. Apakah pengembangan karier yang terdiri dari perencanaan karier dan 

manajemen karier berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

pegawai Kepolisian Resort Jombang?  

5. Apakah pengembangan karier yang terdiri dari perencanaan karier dan 

manajemen karier berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja pegawai 

Kepolisian Resort Jombang? 

C. Batasan Penelitian 

Batasan penelitian ini yaitu mengenai pengembangan karier khususnya 

bagian operasional pada Kepolisian Resort Jombang dengan masa kerja 

selama lebih dari 4 tahun. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan pengembangan karier karyawan yang terdiri 

dari perencanaan karier dan manajemen karier pada Kepolisian 

Resort Jombang. 
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b. Untuk mendeskripsikan kepuasan kerja para pegawai Kepolisian 

Resort Jombang. 

c. Untuk mendeskripsikan prestasi kerja para pegawai Kepolisian 

Resort Jombang. 

d. Untuk menganalisis pengembangan karier yang terdiri dari 

perencanaan karier dan manajemen karier berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja pegawai Kepolisian Resort Jombang. 

e. Untuk menganalisis pengembangan karier yang terdiri dari 

perencanaan karier dan manajemen karier berpengaruh signifikan 

terhadap prestasi pegawai Kepolisian Resort Jombang 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Kepolisian Resort Jombang  

Dharapkan dapat digunakan sebagai masukan instansi dalam rangka 

untuk meningkatkan kepuasa kerja pegawai dan pada akhirnya dapat 

meningkatkan prstasi kerjanya. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Dapat digunakan sebagai dasar pemikiran dan acuan bagi peneliti 

selajutnya. 

 


