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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Karyawan adalah salah satu sumber daya perusahaan yang hidup dalam 

lingkungan tersebut (lingkungan internal), sehingga perusahaan perlu menjaga 

agar karyawan mendapat kepuasan kerja sehingga kinerja karyawan akan 

meningkat bahkan lebih tinggi dari kinerja  karyawan perusahaan lain. 

 

Untuk meningkatkan kinerja  karyawan, perusahaan memberikan dorongan 

yang berupa motivasi pada karyawan. Untuk memberi motivasi tersebut 

perusahaan mengadakan berbagai program diantaranya seperti pengembangan 

karir yang meliputi pelatihan, promosi, dan mutasi. Dengan program tersebut 

diharapkan para karyawan dapat termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. 

 

Pelatihan adalah dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai 

ketrampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu dalam waktu yang relatif 

singkat atau lebih pendek dari pendidikan yang bersifat formal. Pelatihan 

karyawan dalam organisasi/perusahaan sangat penting artinya dalam rangka 

memajukan organisasi/perusahaan yang bersangkutan, lebih-lebih apabila 

pengetahuan dan teknologi makin berkembang dengan pesat. Pada dasarnya 

pendidikan dan latihan itu merupakan proses yang berlanjut dan bukan proses 

sesaat saja munculnya kondisi-kondisi baru, sangat mendorong pemimpin 

organisasi/perusahaan untuk terus memperhatikan dan menyusun program-
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program latihan dan pendidikan yang kontinyu serta semantap mungkin (Wahyu 

Sumidjo, 2005:20). 

 

Pengertian promosi adalah perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain 

yang mempunyai status dan tanggung jawab yang lebih tinggi, yang biasanya 

disertai dengan peningkatan gaji atau upah lainnya walaupun tidak selalu 

demikian (Edwin B Flippo, 2007:33). Suatu motivasi yang menonjol yang 

mendorong seseorang untuk berpartisipasi aktif dalam suatu organisasi antara lain 

adalah kesempatan untuk berkinerja. 

 

Kiranya merupakan sifat dasar pada manusia pada umumnya untuk menjadi 

lebih baik, lebih maju dari posisi yang dipunya saat ini. Karena itulah mereka 

pada umumnya menginginkan kinerja dalam hidupnya. Kesempatan untuk maju 

itulah di dalam suatu organisasi sering disebut sebagai promosi (penarikan 

jabatan) suatu promosi berarti pula perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan yang 

lain yang mempunyai status dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Hal ini berarti 

bahwa kompensasi (penerimaan upah/gaji dan sebagainya) pada umumnya lebih 

tinggi bila dibanding dengan jabatan lama. Kinerja  karyawan sendiri selain 

dipengaruhi oleh motivasi kerja karyawan itu sendiri, juga dipengaruhi oleh 

lingkungan perusahaan. Motivasi manusia bekerja itu sendiri salah satunya adalah 

karena kebutuhan akan kinerja yaitu suatu keinginan untuk mengatasi atau 

mengalahkan tantangan untuk kemajuan dan pertumbuhan dalam 
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mengembangkan karir bagi setiap karyawan dalam  hal ini adalah pada R&D PT 

Pura Group Kudus. 

Selain promosi, bentuk penghargaan lain yang diberikan organisasi pada 

karyawannya sebagai hasil dari kinerjanya adalah mutasi. Mutasi yang dimaksud 

merupakan suatu perubahan posisi atau jabatan atau pekerjaan yang dilakukan 

secara horisontal di dalam suatu organisasi. Mutasi termasuk dalam 

pengembangan karir karyawan karena bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas kerja karyawan dalam suatu organisasi. Dengan program pendidikan 

dan pelatihan program mutasi diharapkan akan memberi motivasi bagi karyawan 

untuk meningkatkan kinerja sehingga organisasi akan terus berjalan dengan 

sumber daya manusia yang handal (Listi Aldiyanti Kustiadi, 2006). 

 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik                  

untuk mengambil judul penelitian : Analisis Perbedaan Persepsi Pengembangan 

Karir Karyawan Pada Research & Development PT. Pura Group Kudus. 

 

1.2. Ruang Lingkup 

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan penelitian 

diperlukan adanya batasan-batasan terhadap permasalahan yang diteliti. Hal ini 

diperlukan dengan maksud agar penulis tidak kelebihan atau kekurangan dalam 

mengumpulkan data, sehingga penulis hanya mengumpulkan data yang 

diperlukan saja. Untuk itu dalam penelitian ini penulis membatasi masalah 

sebagai berikut ini. 
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1.2.1. Penelitian ini dibatasi pada masalah yang berkaitan dengan 

Pengembangan karir Karyawan. 

1.2.2. Obyek penelitian yang diambil adalah pada R&D PT. Pura Group 

Kudus. 

1.2.3. Penelitian dilakukan selama 4 bulan setelah proposal di setujui. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

Adapun permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai           

berikut : 

1.3.1. Apakah ada perbedaan persepsi karyawan menurut jenis kelamin 

terhadap pengembangan karir pada R&D PT. Pura Group Kudus? 

1.3.2. Apakah ada perbedaan persepsi karyawan menurut jenis pekerjaan 

terhadap pengembangan karir karyawan pada R&D PT. Pura Group 

Kudus? 

1.3.3. Apakah ada perbedaan persepsi karyawan menurut tingkat pendidikan 

terhadap pengembangan karir karyawan pada R&D PT. Pura Group 

Kudus? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1. Untuk menguji perbedaan persepsi karyawan menurut jenis kelamin 

terhadap pengembangan karir karyawan pada R&D PT. Pura Group 

Kudus. 
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1.4.2. Untuk menguji perbedaan persepsi karyawan menurut jenis pekerjaan 

terhadap pengembangan karir karyawan pada R&D PT. Pura Group 

Kudus. 

1.4.3. Untuk menguji perbedaan persepsi karyawan menurut tingkat 

pendidikan terhadap pengembangan karir karyawan pada R&D PT. 

Pura Group Kudus. 

 

1.5. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai bahan  

pertimbangan bagi pimpinan R&D PT Pura Group Kudus dalam menetapkan 

program pengembangan karir karyawan di masa yang akan datang. 

 


