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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Aktivitas individu dalam perusahaan tidak dapat dipisahkan dari masalah 

kerja, kerja sebagai salah satu perwujudan aktivitasnya, baik fisik maupun mental. 

Bekerja merupakan suatu kegiatan uyang unik, menyangkut aspek fisiologis, 

psikologis, ekonomi, masyarakat, kematangan kepribadian dan aspek kekuasaan, 

sehingga dapat dikatakan bahwa manusia tidak dapat dilepaskan dari pekerjaan dan 

kerja merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia baik yang 

bersifat fisik, psikologis, maupun sosial. Kesempatan yang ditawarkan oleh 

organisasi merupakan kebutuhan psikologis karyawan yang terwujud dalam bentuk 

kedudukan. Kedudukan yang diberikan organisasi merupakan apa yang sering disebut 

“jenjang karir” (Kusumawati, 2006) 

Pengembangan karir merupakan upaya perusahaan dalam rangka memberikan 

kesempatan kepada pegawai untuk meniti karirnya ke jenjang karir yang lebih tinggi 

dalam rangka mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Bentuk pengembangan karir 

pegawai terdiri dari mutasi, promosi tingkat (grade) dan promosi jabatan. Upaya 

pengembangan karir pegawai dilakukan  melalui peningkatan kompetensi pegawai 

sesuai area karir dan jalur karir melalui pendidikan dan pelatihan, dan pemberian 

pengalaman kerja 



 

Karir merupakan suatu hal yang penting karena dapat memperkuat dan 

meningkatkan identitas dan status individu, serta meningkatkan harga diri, karir juga 

merupakan rangkaian pengalaman peran yang apabila diurut dengan tepat menuju 

pada tingkat tanggung jawab, status, kekuasaan dan ganjaran, namun untuk mencapai 

tingkat karir tertentu bukanlah suatu hal yang sederhana. Pengembangan  karir 

seringkali tidak diterima secara positif oleh karyawan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh 

banyak faktor antara lain kemampuan atau keahlian, dalam hal ini disebut kompetensi 

kerja  (Handoko dalam Mohyi, 2005) 

 Flippo (1987) menyebutkan bahwa suatu program pengembangan karir yang 

dirancang dengan tepat menyangkut beberapa faktor utama, yaitu: a) Penilaian 

kebutuhan karir. Karir seseorang adalah suatu kehidupan yang sangat pribadi dan 

sangat penting. Sikap dasar organisasi haruslah mengijinkan setiap orang untuk 

mengambil keputusannya sendiri dalam hubungan ini peran dari manajer personalia 

adalah membantu dalam proses pengambilan keputusan dengan menyediakan 

sebanyak mungkin informasi kepada karyawan itu sendiri;  b) Kesempatan-

kesempatan karir. Timbulnya kesadaran dari para karyawan bahwa mereka 

mempunyai kebutuhan karir tertentu, wajarlah jika selanjutnya terdapat kewajiban 

untuk membuat bagan jalur-jalur karir tertentu melalui organisasi. Pekerjaan yang 

berplafon rendah, dimana terdapat kesempatan-kesempatan yang terbatas untuk 

kemajuan yang berarti, harus diketahui dan diberitahukan kepada karyawan (calon 

pelamar). Para karyawan yang sangat dipengaruhi oleh keterjaminan dasar karir 

mungkin sangat mengharapkan pekerjaan semacam itu. Karyawan perlu mengetahui 



 

jenis-jenis pekerjaan yang ada sekarang dan yang akan tersedia dalam waktu yang 

dekat, demikian juga dalam jangka sedang dan jangka panjang. c) Penyelarasan 

kebutuhan-kesempatan. Menghubungkan kebutuhan dan kemampuan-kemampuan 

karyawan dengan kesempatan-kesempatan karir.  

Keinginan individu bersumber pada kebutuhan masing-masing individu. 

Masing-masing individu meletakkan titik berat yang berlainan mengenai kebutuhan 

dan keinginannya. Apabila kebutuhan dan keinginan tersebut tidak dapat dicapai, 

manusia akan berusaha mencapainya dengan bekerja sama dengan orang lain atau 

memasuki suatu organisasi dan di sini pulalah dimulai karir seseorang sebagai 

anggota organisasi. Robbins (1996) mengemukakan kebutuhan merupakan satu dari 

tiga unsur kunci dalam definisi ‘motivasi’, sementara dua unsur yang lain adalah 

upaya dan tujuan organisasi. Banyak orang keliru memandang motivasi sebagai suatu 

ciri pribadi, dimana beberapa orang memilikinya, sementara yang lain tidak. 

Beberapa manajer dalam praktiknya mencap karyawan yang tampaknya kekurangan 

motivasi sebagai malas. Cap semacam ini mengandaikan seorang  individu selalu 

malas atau kekurangan motivasi, walau sebenarnya motivasi merupakan akibat dari 

interaksi individu dengan situasi. 

Berdasarkan analisis dari Robbins (1996) di atas maka tidak terlalu 

mengherankan apabila dalam suatu organisasi akan banyak melihat ada individu yang 

begitu  rajin dan tekun dalam bekerja, selalu berusaha mencapai prestasi yang lebih 

baik, dan tidak mudah puas dengan hasil yang telah dicapai, sementara ada pula orang 

sudah merasa puas dengan prestasi yang sedang-sedang saja dan tidak terdorong 



 

untuk meraih prestasi yang lebih baik lagi. Bahkan ada juga individu yang terlihat 

asal-asalan saja dalam bekerja, mudah putus asa, dan menganggap tugas yang 

diterima sebagai beban. 

Motivasi berhubungan erat dengan bagaimana perilaku itu dimulai, disokong, 

dikuatkan dan diarahkan. Motivasi yang lebih berhasil adalah dorongan yang timbul 

atau datang dari individu itu sendiri (Gibson, 1995). Oleh karena itu dasar untuk 

memotivasi karyawan antara lain adalah membuat suasana kerja yang dapat 

menimbulkan atau membuat karyawan dapat bertindak dan melakukan sesuatu. 

Karyawan bekerja bukan hanya untuk memperoleh imbalan yang tinggi, tetapi juga 

memikirkan untuk menyatakan dirinya (self actualization). Sedangkan dari pihak 

perusahaan persyaratan-persyaratan yang diminta semakin tinggi. Tenaga-tenaga 

yang mempunyai tingkat ketrampilan tinggi makin banyak diminta. Jelaslah bahwa 

hubungan timbal balik karyawan dan perusahaan menimbulkan perkembangan yang 

positif. Perusahaan yang memperhatikan kebutuhan karyawannya akan membuat 

karyawan termotivasi untuk berprestasi lebih tinggi.   

 Menurut Greenhaus (Irianto, 2001)  terdapat dua pendekatan untuk 

memahami makna karir, yaitu : pendekatan pertama memandang karir sebagai 

pemilikan (a property) dan/atau dari occupation atau organisasi. Pendekatan ini 

memandang bahwa karir sebagai jalur mobilitas di dalam organisasi yang tunggal 

seperti jalur karir di dalam fungsi marketing, yaitu menjadi sales representative, 

manajer produk, manajer marketing distrik, manajer marketing regional, dan wakil 

presiden divisional marketing dengan berbagai macam tugas dan fungsi pada setiap 



 

jabatan. Pendekatan kedua memandang karir sebagai suatu properti atau kualitas 

individual dan bukan occupation atau organisasi. Pendekatan ini memandang bahwa 

karir merupakan perubahan-perubahan nilai, sikap, dan motivasi yang terjadi pada 

setiap individu/pegawai 

Di era perkembangan industri yang semakin menglobal dan kompetitif 

muncul suatu bentuk status yang membedakan antara karyawan tetap dan karyawan 

kontrak (tidak tetap). Secara sederhana dapat diartikan bahwa karyawan tetap 

merupakan karyawan yang diangkat oleh perusahaan untuk bekerja secara penuh 

dalam tempo waktu yang tidak dibatasi, sedangkan karyawan kontrak merupakan 

karyawan yang bekerja berdasarkan kontrak yang dibuat oleh perusahaan dan 

disepakati bersama, dan karyawan tersebut bekerja kepada perusahaan dalam tempo 

yang dibatasi. 

Pembedaan status antara karyawan tetap dan karyawan kontrak yang 

diberikan perusahaan kepada karyawannya merupakan salah satu indikasi dalam 

pembentukan persepsi karyawan. Persepsi yang muncul (baik itu positif ataupun 

negatif karyawan terhadap perusahaan) akan mempengaruhi bagaimana perilaku 

karyawan tersebut dalam bekerja demi perusahaan, dan sehingga akan mempengaruhi 

kinerja karyawan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan perusahaan. 

Adanya diskriminasi antara karyawan kontrak dan karyawan tetap dapat 

memunculkan terjadinya permasalahan di perusahaan. Karyawan kontrak merasa 

tidak nyaman dalam bekerja  karena status merasa tidak jelas dan hanya memperoleh 

sedikit kemudahan-kemudahan dibandingkan karyawan tetap, seperti tunjangan-



 

tunjangan dan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Selain itu karyawan 

kontrak hanya bekerja  ketika perusahaan membutuhkan saja, dan sewaktu waktu 

dapat diberhentikan oleh pihak perusahaan tanpa diberi pesangon atau kompensasi 

yang memadai sehingga dapat menyebabkan karyawan kontrak tidak nyaman dan 

optimal dalam bekerja yang  pada akhirnya akan berpengaruh terhadap motivasi 

mengembangkan karir. 

Perbedaan situasi dan kondisi pada karyawan kontrak dan tetap dapat 

menyebabkan individu memiliki motivasi yang berbeda dalam pengembangan 

karirnya di perusahaan.. Karyawan tetap dapat bekerja dengan fasilitas pendukung 

tanpa mempunyai beban untuk diberhentikan, karena pemberhentian karyawan tetap 

memerlukan proses dan berbagai pertimbangan. Selain itu proses pelatihan rutin 

senantasia diadakan, sehingga perkembangan informasi dan teknologi dapat terus 

diperoleh oleh karyawan tetap.  Berbeda dengan karyawan kontrak, dimana setiap 

pelaksanaan tugas/kerja harus selalu berhati-hati karena resiko diberhentikan lebih 

besar jika melakukan kesalahan. Saksono (1988) mengungkapkan  bahwa karyawan 

dengan status kontrak secara yuridis umumnya mempunyai kedudukan yang lemah di 

dalam suatu perusahaan. Apabila seseorang dengan status karyawan kontrak 

melakukan kesalahan, hubungan kerjanya dengan suatu instansi dapat dengan mudah 

diputuskan tanpa syarat. Selain itu dalam hal yang berhubungan dengan lingkungan 

kerja, karyawan dengan status tetap berhak mendapatkan berbagai fasilitas 

pendukung (kantor, ruang khusus, mobil dinas), gaji yang dibayar penuh beserta 

tunjangannya (tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan), hingga tunjangan pensiun. 



 

Berbeda dengan tenaga kontrak, gaji yang diterima tidak sebesar gaji yang diterima 

oleh karyawan tetap. 

Di sisi lain keinginan untuk meraih prestasi kerja berkualitas yang 

berorientasikan pada kesuksesan di masa depan mendorong tenaga kontrak untuk 

selalu berusaha keras melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan dengan 

sebaik-baiknya agar dapat membuktikan bahwa dengan fasilitas yang minim 

karyawan kontrak dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik dibandingkan 

karyawan tetapi sehingga motivasi yang timbul dari dalam diri individu mengarahkan 

kepada perilaku yang mencerminkan perilaku karir yang lebih baik. 

   Penelitian tentang motivasi mengembangkan karir adalah hal yang sangat 

penting untuk dilakukan karena kebermanfaatannya bagi kemajuan karyawan dan 

perusahaan itu sendiri. Pada perusahaan swasta umumnya bagian personalia yang 

berperan menyusun dan menyesuaikan rencana karir bagi individu yang disesuaikan 

dengan kebutuhan perusahaan atau organisasi. Pada saat perencanaan karir pihak 

personalia secara normatif  seringkali terbentur  masalah “senioritas” dan bukan 

karena potensi individu, sehingga apabila perusahaan tidak fleksibel maka akan 

mengalami kemunduran dan kalah bersaing dengan organisasi lain. Sebagai contoh 

satu jabatan lowong seringkali yang diprioritaskan untuk menjabatnya adalah 

karyawan yang senior, meskipun sebenarnya ada karyawan yunior yang lebih mampu 

dibandingkan senior tersebut. Dengan demikian penentuan karir yang ditetapkan oleh 

perusahaan dapat menimbulkan kompetisi yang kurang sehat dengan menghalalkan 

segala cara untuk meraih jenjang karir yang lebih tinggi.  



 

  Mengacu dari ulasan di atas maka kajian yang mendalam tentang motivasi 

mengembangkan karir di perusahaan sangat penting untuk diteliti. Hal ini agar dalam 

penentuan karir tidak menimbulkan persoalan di antara karyawan itu sendiri. Padahal 

karir merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan bisnis 

perusahaan.  

Sesuai dengan paparan teori di atas maka dapat dibuat rumusan masalah 

sebagai berikut: apakah ada perbedaan motivasi mengembangkan karir antara 

karyawan tetap dengan karyawan kontrak? Berdasarkan rumusan masalah tersebut 

peneliti tertarik  untuk meneliti lebih mendalam dengan mengadakan penelitian 

berjudul : “ Perbedaan motivasi mengembangkan karir antara karyawan tetap dengan 

karyawan kontrak”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui perbedaan motivasi mengembangkan karir antara karyawan kontrak 

dengan karyawan tetap 

2. Mengetahui tingkat motivasi mengembangkan karir karyawan karyawan kontrak 

dan karyawan tetap. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis , khususnya bagi para ilmuwan psikologi penelitian ini 

menambah wawasan terhadap bidang psikologi, khususnya psikologi industri 



 

yang berkaitan dengan perbedaan motivasi mengembangkan karir antara 

karyawan kontrak dengan karyawan tetap. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi pimpinan perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan dan informasi mengenai perbedaan motivasi 

mengembangkan karir antara karyawan kontrak dengan karyawan tetap, 

sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengambil kebijakan-

kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan karir terutama pada 

karyawan yang memiliki status yang berbeda. 

b. Bagi karyawan. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran 

mengenai perbedaan motivasi mengembangkan karir antara karyawan 

kontrak dengan karyawan tetap, sehingga karyawan sedikit banyak dapat 

memahami apakah ada diskriminasi yang terlalu tajam antara karyawan 

kontrak dengan karyawan tetap. 
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