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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap organisasi atau perusahaan memiliki tujuan yang ingin di raih. 

Tidak terkecuali dengan organisasi pemerintah yang dituntut untuk bisa 

mewujudkan tujuan agar dapat memberikan pelayanan semaksimal mungkin 

kepada masyarakat. Salah satu aspek penting dalam mewujudkan tujuan 

sebuah organisasi adalah manajemen sumber daya manusia. Sumber daya 

manusia (SDM) menjadi sangat penting karena menjadi faktor penggerak 

utama dalam setiap tujuan organisasi. Merujuk dari pentingnya keberadaan 

SDM inilah, organisasi sangat perlu untuk memberikan perhatian lebih kepada 

SDM yang dimilikinya. 

Kerja adalah kondisi- kondisi material dan psikologis yang ada dalam 

organisasi. Maka dari itu organisasi harus menyediakan lingkungan kerja yang 

memadai seperti lingkungan fisik,seperti tata ruang kantor yang 

nyaman,lingkungan yang bersih, pertukaran udara yang baik,warna, 

peneranganyang cukup maupun  musik yang merdu. Selanjutnya adalah 

lingkunyan nonfisik seperti suasana kerja karyawan, kesejahteraan karyawan, 

hubungan antar sesama karyawan, hubungan antar karyawan dengan 

pimpinan, serta tempat ibadah (Heny, 2015). 

Dari beberapa hal yang telah disebutkan diatas , hal penting yang menjadi 

masalah dalam pengelolaan SDM adalah kesejahteraan karyawan. 

Kesejahteraan menjadi hal penting karena berhubungan langsung dengan 
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individu yang menjalankan setiap tugas untuk mencapai tujuan organisasi. 

Dalam kaitannya dengan kesejahteraan karyawan banyak sekali pertimbangan-

pertimbangan perusahaan agar dapat mewujudkan kesejahteraan bagi 

karyawannya. Menaikkan taraf jenjang karir dan pemberian penghargaan 

(reward)adalah salah satu cara yang dilakukan sebuah perusahaandalam 

meningkatkan kinerja karyawannya. Apabila aspek ini terpenuhimaka 

diharapkanakan berimbas positif dalam memotivasi karyawannya untuk dapat 

meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas sehingga terwujudlah rasa 

kepuasan dalam bekerja.  

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 60 Tahun 2016 Bab III Pasal 4 

Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 

mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman dan bidang 

pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang 

ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan agar dapat 

berjalan dengan baik dan maksimal, penempatan Pegawai Negeri Sipil pada 

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rembang sangat perlu 

untuk diperhatikan.  

Kinerja karyawan merupakan tolok ukur perusahaan dalam meningkatkan 

keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi.Berikut merupakan data 

kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rembang : 
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Tabel 1.1 

Laporan Kinerja Pegawai 

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rembang 

Tahun 2017-2019 

Unsur Yang Dinilai Kinerja yang Dicapai Target 

2017 2018 2019 

Perilaku kerja 54,13% 50,25% 49,85% 85% 

Prestasi Kerja 37,35% 35,44% 32,27% 95% 

Total 91,48% 85,69% 84,20% 100% 

Sumber data : Sub. Bag. Kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan 

Pemukiman Kabupaten Rembang 

   

Pada tabel 1.1 ,terlihat bahwa terdapat penurunan kinerja yang semula 

sebesar 91,48% di tahun 2017 turun menjadi 85,69% di tahun 2018 dan 

menjadi 84,20 di tahun 2019. Dapat kita akumulasikan bahwa penurunan 

kinerja dari tahun 2017 sampai tahun 2018 turun sebesar 5.79 %. Meskipun 

penurunan kinerja masih pada kisaran angka yang tidak terlalu signifikan 

namun dapat kita simpulkan bahwa kinerja pegawai pada Dinas Perumahan 

dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rembang di tahun 2017 2018,dan 2019 

masih belum mencapai target yang telah direncanakan. 

Dalam Undang-undang No.5 Tahun 2014, Pasal 82, tentang Aparatur Sipil 

Negara (ASN), yakni menyebutkan bahwa, “Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 

telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, 

dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya, dapat diberikan penghargaan 

atau reward.Saat reward sudah berjalan dengan baik, untuk dilaksanakan 

kepada pegawai yang berprestasi, dan berdampak pada peningkatan karir 

pegawai. Maka peningkatan kinerja akan terwujud dikarenakan ada timbal 

balik reward akan timbul memotivasi pada setiap pegawai untuk memacu 
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mencapai berbagai prestasi (Rr Susana, 2017). Pemberian reward selalu 

berupaya untuk mewujudkan keadilan internal dan eksternal. Keadilan internal 

mensyaratkan bahwa pembayaran dikaitkan dengan nilai relatif sebuah 

pekerjaan sehingga pekerjaan yang sama dibayar dengan besaran yang sama. 

Keadilan eksternal berarti pembayaran terhadap pekerja merupakan yang 

dapat dibandingkan dengan perusahaan lain di pasar kerja. 

Kepuasan kerja merupakan bentuk keluaran atau output dari hasil kerja 

yang baik. Dapat dikatakan bahwa kepuasan kerja menjadi parameter 

keberhasilan dalam mengelola dan memaksimalkan sebuah kinerja. Dengan 

kata lain kepuasan kerja adalah wujud dari keberhasilan pengelolaan dari 

sumber daya manusia dalam sebuah organisasi atau perusahaan. mewujudkan 

keberhasilan dalam organisasi diperlukan adanya perhatian khusus pada 

jenjang karir dan reward pegawai atau karyawan sehingga terwujudlah 

kepuasan pada pegawai atau karyawan. Dengan rasa kepuasan yang terpenuhi 

inilah pegawai akan meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas dan 

tanggungjawab. 

Dari latar belakang ini, penulis ingin mengetahui bagaimanakah pengaruh 

jenjang karir dan reward terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja 

sebagai variabel mediasi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 

Kabupaten Rembang. 

Hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang 

beragam. Hal ini mengindikasikan adanya research gap mengenai pengaruh 
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jenjang karir dan rewardterhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja 

sebagai variabel mediasi. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Meryance, Yudi Rafani dan Dini 

Pratiwi dengan  (2014) bahwa pengembangan karir sebesar 0,202 

menunjukkan pengaruh yang kecil terhadap kinerja pegawai pada Sekretariat 

Daerah Kota Pangkalpinang  dengan nilai t hitung 2,448> t tabel 1,98698. 

Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andi Irawan, 

M. Syamsul Maarif dan M. Joko Affandi (2015) yang menemukan bahwa 

faktor individu, faktor psikologi dan faktor organisasi berpengaruh positif 

secara langsung terhadap kinerja PNS. Pada pengaruh tidak langsung, 

diketahui bahwa faktor individu berpengaruh terhadap kinerja PNS melalui 

faktor psikologi. Sebaliknya, faktor organisasi tidak berpengaruh secara tidak 

langsung melalui faktor psikologi terhadap kinerja PNS. Pemberian 

kompensasi melalui tunjangan kinerja di Ditjen Pendidikan Tinggi sebagai 

indikator dari faktor organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

motivasi dan kepuasan kerja pegawai. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizka Wahyu (2017) menunjukkan 

bahwa reward secara langsung berpengaruh  positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Praptiestrini dan Rohwiyati (2019), yang mengatakan bahwa reward 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Namun pada penelitian 

yang dilakukan oleh Raymond Suak, Adolfina dan Yantje Uhing (2017) yang 
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menemukan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara reward dengan 

kinerja karyawan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Eka Febriansah (2016) mengatakan 

bahwa pengaruh tidak langsung antara perencanaan karir memiliki pengaruh 

hubungan yang signifikan terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan karir. 

Namun hasil temuan dalam penelitian yang dilakukan oleh Dedi Rianto 

Rahadi dan Claudia Octaliani (2019) menunjukkan bahwa secara tidak 

langsung jenjang karir melalui kepuasan kerja mempunyai pengaruh tidak 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan latar belakang meneliti dengan judul Pengaruh jenjang karir 

dan Reward terhadap kinerja pegawai dengan kepuasan kerja sebagai variable 

Intervening pada pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 

Kabupaten Rembang. 

. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 Pasal 20 bahwa 

kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan 

Pemukiman dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas 

untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian Peraturan Bupati 

Nomor 60 Tahun 2016 Pasal 22 (6) yang mengatakan bahwa setiap pimpinan 

unit organisasi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman menerapkan 

sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk 

mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui 
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penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi. 

Atas dasar peraturan inilah kinerja pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan 

Pemukiman Kabupaten Rembang menjadi suatu masalah yang sangat penting 

untuk diperhatikan. Oleh karena itu, merujuk dari data-data pada latar 

belakang diatas bahwa terdapat penurunan pencapaian kinerja pegawai di 

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rembang dari tahun 

2017 sampai tahun 2019. Hal ini membuat peneliti menjadikan masalah ini 

penting untuk dibahas, di mana masalah penurunan pencapaian kinerja yang 

terjadi pada pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten 

Rembang ada kaitannya dengan variabel-variabel yang dibahas dalam 

penelitian ini yaitu pengaruh jenjang karir dan reward terhadap kinerja 

karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada pegawai 

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rembang.Pertanyaan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1 Apakah jenjang karir berpengaruh secara langsung terhadap kinerja pada 

pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten 

Rembang?  

2 Apakah jenjang karir berpengaruh secara langsung terhadapkepuasan 

kerjapada pegawai  Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 

Kabupaten Rembang?  

3 Apakah kepuasan kerja berpengaruh secara langsung terhadap kinerjapada 

pegawai  Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten 

Rembang? 
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4 Apakah  reward berpengaruh  secara langsung terhadap  kinerjapada 

pegawai  Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten 

Rembang?  

5 Apakah reward berpengaruh secara lansung terhadap kepuasan kerja pada 

pegawai  Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten 

Rembang? 

6 Apakah jenjang karir berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja 

dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada pegawai  Dinas 

Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rembang? 

7 Apakah reward berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja 

dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada pegawai  Dinas 

Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rembang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

beriut: 

1 Untuk menganalisis pengaruh langsung jenjang karir terhadap kinerja pada 

pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten 

Rembang. 

2 Untuk menganalisis pengaruh langsung jenjang karir terhadap kepuasan 

kerjapada pegawai  Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 

Kabupaten Rembang. 
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3 Untuk menganalisis pengaruh langsung kepuasan kerja terhadap kinerja 

pada pegawai  Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten 

Rembang. 

4 Untuk menganalisis  pengaruh langsung reward terhadap kinerjapada 

pegawai  Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten 

Rembang. 

5 Untuk menganalisis pengaruh langsung  reward terhadap kepuasan kerja 

pada pegawai  Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten 

Rembang. 

6 Untuk menganalisis pengaruh tidak  langsung  jenjang karir terhadap 

kinerja dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada pegawai  

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rembang. 

7 Untuk menganalisis pengaruh tidak  langsung  reward terhadap kinerja 

dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada pegawai  Dinas 

Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rembang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk : 

1. Manfaat teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah teoritik dan 

berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan 

ilmu ekonomi khususnya dalam bidang manajemen sumber daya 

manusia. 
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2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber rujukan dalam 

pengambilan kebijakan terutama pada masalah pengelolaan sumber daya manusia 

pemerintah khususnya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 

Kabupaten Rembang untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja sehingga 

dapat mencapai tujuan dan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada 

masyarakat 


