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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Ketika seseorang mulai memasuki dunia kerja untuk yang pertama 

kalinya, dapatkah ia menebak bagaimana perjalanan karirnya 10 atau 15 tahun 

mendatang? Tentunya tidak mudah untuk mereka-reka apa yang akan terjadi pada 

karir seseorang dalam rentang waktu yang cukup lama. Terlebih lagi apabila 

seseorang berada dalam suatu organisasi atau perusahaan, dimana tentunya 

terdapat banyak rekan kerja sekaligus kompetitor kerja. Seseorang yang pada awal 

karir menempati posisi sekretaris, bisa jadi 10 atau 15 tahun mendatang akan 

menempati posisi senior secretary atau bahkan supervisor administration. Dalam 

rentang waktu yang cukup lama, banyak hal yang bisa terjadi pada karir 

seseorang. Bisa saja karir mengalami peningkatan ataupun penurunan. Bukanlah 

suatu hal yang mustahil seseorang yang pada saat ini menempati posisi sebagai 

deputy director, beberapa tahun kemudian turun jabatan menjadi manager.  

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan atau penurunan 

karir seseorang dalam suatu organisasi atau perusahaan, antara lain produktivitas 

kerja, performansi kerja, motivasi berkarir, kompetensi kerja dan loyalitas kerja 

seperti yang dikutip Masud (dalam Flippo, 1997). 

Lebih lanjut dikemukakan bahwa aktivitas individu dalam organisasi atau 

perusahaan tidak dapat dipisahkan dari masalah kerja. Kerja adalah salah satu 

perwujudan aktivitas individu, baik fisik maupun mental. Bekerja merupakan 
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suatu kegiatan yang menyangkut aspek fisiologis, psikologis, ekonomis, 

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 yang terwujud dalam bentuk 

kedudukan. Kedudukan yang diberikan organisasi merupakan apa yang disebut 

dengan jenjang karir. 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. Diperlukan proses yang panjang dan bertahap serta kemampuan dan 

motivasi kerja yang tinggi untuk mencapai jenjang karir yang diinginkan. 

Mohyi (2005) mengemukakan bahwa seseorang akan bekerja lebih giat 

apabila mempunyai motivasi kerja yang tinggi. Tanpa adanya motivator yang 

menjadi penggeraknya, maka motivasi untuk bekerja secara produktif tidak akan 

terjadi. Produktivitas kerja yang dihasilkan seseorang mempengaruhi jenjang karir 

yang dicapainya. Produktivitas kerja yang rendah akan mengakibatkan stagnansi 

atau bahkan penurunan jenjang karir. Sebaliknya, produktivitas kerja yang tinggi 

akan menghasilkan jenjang karir yang meningkat pula. Secara tidak langsung 

dapat dikatakan bahwa motivasi yang dimiliki seseorang dalam bekerja, pada 
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akhirnya akan mempengaruhi jenjang karir yang dicapai, sehingga peningkatan 

terhadap motivasi diri dirasa penting untuk lebih mengembangkan karir. 

Dalam suatu organisasi atau perusahaan, peningkatan motivasi bagi 

pengembangan karir karyawan dapat dilakukan dalam berbagai cara, salah 

satunya adalah dengan mengadakan pelatihan kerja bagi karyawan. Sebagai 

contoh dari salah satu perusahaan yang mempunyai peran strategis dalam 

perekonomian Indonesia, PT. Telkom Indonesia khususnya PT. Telkom Solo 

selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia 

perusahaan, karena sumber daya manusia PT. Telkom diharapkan memiliki 

kemampuan mengantisipasi persaingan (competitive competences), kemampuan 

profesional yang tinggi, proaktif, adaptif, inovatif, disiplin, berintegritas tinggi, 

semangat pengabdian, jujur, berwawasan bisnis, dan mampu menyesuaikan diri 

terhadap kemajuan teknologi dan persaingan bisnis. Upaya pengembangan sumber 

daya manusia yang dilaksanakan PT. Telkom melalui 6 tahap proses manajemen 

sumber daya manusia, yaitu (a) perencanaan sumber daya manusia, (b) iklim 

organisasi, (c) sistem imbal jasa dan penghargaan, (d) rekruitasi, seleksi, dan 

penempatan, (e) pengembangan karir, (f) manajemen kinerja seperti yang 

dikemukakan oleh Hardiningtyas (2004). 

Menurut Gomes (dalam Viklund, 2009), pengembangan karir sebagai 

bagian dari tahap-tahap manajemen sumber daya manusia dalam suatu 

perusahaan, akan membuat perusahaan dan karyawan dapat mencapai suatu 

kesepakatan mengenai kompetensi, pelatihan, dan pengembangan serta jenjang 

dan jalur karir yang sesuai untuk mencapai tujuan, baik tujuan perusahaan 
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maupun tujuan pribadi karyawan dalam bentuk kemitraan. Sebagai aktualisasi dari 

proses pengembangan karir, pelatihan kerja mempunyai peran penting dalam 

meningkatkan motivasi kerja karyawan. Menurut Gomes (dalam  Viklund, 2009), 

pelatihan kerja merupakan usaha untuk memperbaiki prestasi kerja pada suatu 

pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawab seseorang. Melalui 

pelatihan kerja, suatu perusahaan dapat memiliki karyawan yang berkompetensi 

untuk bersaing. Lebih lanjut, Nitisemito (1992) mengemukakan bahwa sebagai 

manifestasi dari fungsi pengembangan tenaga kerja, sumber daya manusia yang 

dimiliki organisasi harus diberi pelatihan yang merupakan proses berlanjut karena 

muncul kondisi yang baik dari perkembangan teknologi, perkembangan 

ekonomis, dan non ekonomis dalam perusahaan. Mengantisipasi adanya 

perkembangan-perkembangan lain, mendorong perusahaan untuk menyusun 

program pelatihan kerja secara menyeluruh. 

Radea (2008), telah melakukan studi untuk menguji hubungan antara 

program pengembangan karir dengan motivasi kerja, yang hasilnya menyatakan 

bahwa program pengembangan karir mempunyai peran yang cukup besar terhadap 

motivasi kerja karyawan yaitu sebesar 39,69%. Penelitian lain yang dilakukan 

oleh Wibowo (2007) menyatakan bahwa pelatihan kerja mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas kerja (r²=0,492 dengan 

p<0,01). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hardiningtyas (2004) 

mengenai pentingnya pelatihan kerja terhadap motivasi kerja, menyatakan bahwa 

organisasi atau perusahaan yang kurang giat mengadakan program pelatihan kerja, 

akan berpengaruh terhadap kurangnya motivasi dalam pengembangan karir. 
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Dalam penelitian yang dilakukannya, dikemukakan bahwa program pelatihan 

kerja yang diadakan kurang dari 10 kali dalam satu tahun oleh suatu organisasi 

atau perusahaan, hanya menyumbang sebesar 21,57% terhadap peningkatan 

motivasi pengembangan karir. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dibuat rumusan masalah yaitu 

apakah ada hubungan antara intensitas pelatihan kerja dengan motivasi 

pengembangan karir ? 

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, maka peneliti mengambil judul 

Hubungan Antara Intensitas Pelatihan Kerja Dengan Motivasi 

Pengembangan Karir. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui hubungan antara intensitas pelatihan kerja dengan motivasi 

pengembangan karir. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar sumbangan intensitas pelatihan kerja 

terhadap motivasi pengembangan karir. 

3. Untuk mengetahui kondisi motivasi pengembangan karir . 

4. Untuk mengetahui kondisi intensitas pelatihan kerja. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat dipetik dari penelitian ini antara lain : 
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1. Bagi pimpinan perusahaan PT. Telkom Solo, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan masukan dan informasi mengenai keterkaitan antara 

intensitas  pelatihan kerja dengan motivasi pengembangan karir, sehingga 

dapat dijadikan acuan untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan 

dengan peningkatan motivasi pengembangan karir pada karyawan PT. 

Telkom Solo. 

2. Bagi para karyawan PT. Telkom Solo, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan agar mampu mengevaluasi apakah pelatihan kerja 

yang diikuti mampu meningkatkan motivasi untuk pengembangan karir, dan 

dapat memberikan gambaran mengenai keterkaitan antara intensitas 

pelatihan kerja dengan  motivasi pengembangan karir pada karyawan PT. 

Telkom Solo. 

3. Bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan penelitian sejenis 

dan menambah khasanah pengetahuan ilmu psikologi industri khususnya 

yang berkaitan dengan pelatihan kerja dan motivasi pengembangan karir. 

 




