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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Keberhasilan instansi untuk mengoptimalkan sumber daya yang 

dimiliki, tergantung pada kemampuan instansi untuk merencanakan, 

mengorganisasikan, mengarahkan dan mengawasi asset yang dimiliki. Hal 

tersebut berarti keberhasilan instansi tidak terlepas dari kebijakan yang 

ditetapkan. Melalui perencanaan secara tepat terkait dengan keberadaan 

sumber daya manusia maka dengan sendirinya akan memberikan jaminan 

bahwa aktivitas yang dilakukan pegawai diinstansi dapat dimaksimalkan. 

Sumber daya manusia memiliki peranan yang penting untuk menjalankan 

aktivitas operasional, karena hanya sumber daya manusia yang berkualitas 

maka segala bentuk perencanaan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.  

Kepuasan kerja merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi 

hasil kerja para pegawai di instansi, sebagai pegawai yang memiliki kepuasan 

yang tinggi akan memandang pekerjaannya sebagai hal yang menyenangkan, 

berbeda dengan pegawai yang memiliki kepuasan kerja yang rendah, ia akan 

melihat pekerjaannya sebagai hal yang menjemukan dan membosankan 

sehingga pegawai tersebut bekerja dengan keadaan yang terpaksa. Kepuasan 

kerja menjadi hal penting yang harus dipenuhi oleh instansi sehingga para 

pegawai dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. 
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Upaya instansi untuk menciptakan kepuasan pegawai yaitu melalui 

kebijakan pengembangan karier. Kebijakan pengembangan karier yang tepat 

dapat dijadikan sarana untuk memotivasi para pegawai dan mengembangkan 

usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pengembangan 

karier yang optimal dalam organisasi menentukan kepuasan para pegawai 

dalam bekerja di instansi, dan menjadi sebuah motivasi bagi pegawai untuk 

terus meningkatkan kemampuannya sehingga nantinya bisa mengisi 

kedudukan penting dalam organisasi. 

Pengembangan karier pada suatu instansi dapat memberikan dukungan 

agar pegawai tetap memiliki keinginan untuk bekerja secara maksimal sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengembangan karier juga dapat 

memberikan dukungan dalam meningkatkan kepuasan kerja pegawai, 

sehingga dengan semakin tepatnya pengembangan karier maka dengan 

sendirinya jaminan kepuasan kerja dapat secara maksimal dirasakan pegawai. 

Hasil penelitian Hendra (2008) diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh 

pengembangan karier terhadap kepuasan kerja karyawan. 

Dinas Pendidikan Kota Malang merupakan salah satu dinas di bawah 

naungan Badan Kepegawaian Daerah yang mengurusi masalah pendidikan di 

Kota Malang. Dinas Pendidikan selalu berupaya untuk memaksimalkan 

potensi yang dimiliki oleh pegawai, salah satu upaya yang dilakukan yaitu 

meningkatkan karier para pegawai. Pada dasarnya pengembangan karier 

terdiri dari perencanaan karier dan manajemen karier, dimana perencanaan 

karier meliputi prestasi kerja, exposure, loyalitas, sedangkan manajemen 
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karier meliputi pelatihan, rotasi jabatan, dan mentor. Upaya nyata yang telah 

dilakukan instansi yaitu dengan mendorong para pegawai untuk meningatkan 

pendidikan, mengikutsertakan para pegawai untuk mengikuti diklat, pelatihan, 

studi banding sebagai upaya peningkatan karier dalam bekerja di instansi. 

Pengembangan karier yang dilakukan sebagai upaya peningkatan kepuasan 

kerja para pegawai diinstansi. Selain itu instansi juga memberikan kesempatan 

dalam pengembangan karier kepada pegawai yaitu dengan melakukan rotasi 

jabatan dan mentor dengan harapan dapat meningkatkan karier pegawai dalam 

bekerja diisntansi. Dinas Pendidikan Kota Malang memberikan kesempatan 

secara luas kepada pegawai untuk meningkatkan atau mengembangkan 

kariernya dalam bekerja diinstansi. Pengembangan karier pegawai pada Dinas 

Pendidikan Kota Malang secara lengkap disajikan pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pelatihan/Diklat 

Pada Dinas Pendidikan Kota Malang 

Tahun Jumlah 

Pegawai 

Jumlah Pegawai yang 

mengikuti  

% 

2010 119 92 - 

2011 129 124 34,78% 

2012 135 116 (6,45%) 

 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Malang 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa selama tiga tahun terakhir 

menunjukkan adanya penurunan jumlah pegawai yang mengikuti atau terpilih 

mengikuti pengembangan karier yang ditetapkan oleh instansi. Dasar yang 

digunakan dalam penetapan pegawai yang diikutkan dalam kegiatan pelatihan 

yaitu masa kerja seorang pegawai, dimana pegawai yang memiliki masa kerja 
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di atas 5 tahun yang berhak untuk mengikuti pelatihan. Namun demikian 

dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut belum sepenuhnya dijalankan, hal 

ini dikarenakan terdapat pegawai yang belum memenuhi persyaratan 

diikutsertakan dalam kegiatan pelatihan, ini disebabkan karena mempunyai 

kedekatan dengan pimpinan. 

Penurunan tersebut yaitu terjadi pada tahun 2012 yaitu mencapai 6,45% 

dibandingkan dengan tahun 2011. Penurunan ini dapat diketahui pada proses 

awal dilaksanakan pengembangan karier para pegawai, yaitu dengan 

mengikuti  pelatihan dalam proses awal pengembangan karier para pegawai. 

Selanjutnya setelah kegiatan pelatihan tersebut dilakukan maka langkah 

selanjutnya yaitu dengan melaksanakan pengembangan karier kepada pegawai 

sesuai dengan jabatan yang telah ditetapkan. Kondisi ini dapat memberikan 

gambaran mengenai kebijakan yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kota 

Malang dalam upaya untuk peningkatan kepuasan kerja para pegawai.  

Kepuasan kerja pegawai menjadi tolak ukur atas keberhasilan instansi 

dalam memberikan dukungan melalui kebijakan pengembangan karier. 

Apabila dikaitkan dengan ketidakpuasan para pegawai dalam bekerja dapat 

ditunjukkan adanya beberapa pegawai yang hanya melakukan absen/ check 

lock dalam bekerja dan setelah mereka meninggalkan pekerjaan. Selain itu 

apabila pegawai mendapatkan pekerjaan yang dirasakan berat maka pegawai 

tersebut meninggalkan pekerjaan tanpa ada proses penyelesaian, kondisi ini 

menjadikan proses penyelesaian pekerjaan tidak dapat berjalan sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan instansi. 
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Pengembangan karier para pegawai yang memiliki kedekatan dengan 

pimpinan atau birokrasi yang terdapat diinstansi maka memiliki karier yang 

bagus, sehingga kondisi ini menjadikan terdapat pegawai yang merasa 

dirugikan dengan pengembangan karier yang dilakukan instansi. 

Ketidakpuasan para pegawai juga dapat diketahui dari kurang meratanya 

bagian-bagian yang diikutsertakan pengembangan karier oleh instansi 

sehingga terdapat karyawan yang memiliki masa kerja yang lama dan tingkat 

pendidikan yang memenuhi namun demikian tidak diikutsertakan dalam 

pengembangan karier yang dilakukan instansi.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dalam penyusunan karya ilmiah dengan judul: “ Pengaruh 

Pengembangan Karier Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Pada Dinas 

Pendidikan Kota Malang. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, untuk lebih 

memudahkannya dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengembangan karier yang meliputi perencanaan karier dan 

manajemen karier pegawai pada Dinas Pendidikan Kota Malang? 

2. Bagaimana kepuasan kerja para pegawai Dinas Pendidikan Kota Malang? 

3. Apakah pengembangan karier yang meliputi perencanaan karier dan 

manajemen karier berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

pegawai pada Dinas Pendidikan Kota Malang?  
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4. Variabel pengembangan karier manakah yang berpengaruh paling kuat 

terhadap kepuasan kerja pegawai pada Dinas Pendidikan Kota Malang? 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini terbatas pada pengembangan karier yang dilakukan oleh 

instansi. Dalam penelitian teori kepuasan kerja yang digunakan yaitu 

berdasarkan teori Dua Faktor dari Herzberg. 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 

1. Untuk menjelaskan pengembangan karier pegawai pada Dinas Pendidikan 

Kota Malang 

2. Untuk menjelaskan kepuasan kerja para pegawai Dinas Pendidikan Kota 

Malang. 

3. Untuk menganalisis pengembangan karier yang meliputi perencanaan 

karier dan manajemen karier berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

kerja pegawai pada Dinas Pendidikan Kota Malang. 

4. Untuk mengetahui pengembangan karier yang berpengaruh paling kuat 

terhadap kepuasan kerja pegawai pada Dinas Pendidikan Kota Malang. 

 


