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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Dalam era globalisasi saat ini dunia usaha dihadapkan pada persaingan yang 

semakin ketat. Untuk menghadapi persaingan tersebut diperlukan kerjasama dari 

seluruh bagian anggota dalam organisasi, salah satunya adalah dukungan dari 

Sumber Daya Manusia (SDM). Pentingnya peran SDM dalam suatu organisasi 

adalah sebagai aset yang berharga karena berkontribusi dalam pencapaian tujuan 

organisasi (Riniwati 2016:2). Terkait hal ini, fokus utamanya adalah karyawan. 

Meskipun organisasi memiliki aset lain seperti bangunan dan properti namun peran 

dan fungsi dari karyawan tidak dapat digantikan oleh sumber daya yang lain. Maka 

dari itu, pimpinan sebuah perusahaan atau organisasi harus mampu mendorong 

produktivitas karyawan supaya menghasilkan kinerja yang baik demi tercapainya 

tujuan yang diharapkan tersebut.  Hal ini sejalan dengan pendapat Gomes (2006) 

bahwa tugas manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan upaya mengelola 

unsur manusia dengan segala potensi yang dimilikinya harus dilakukan seefektif 

mungkin sehingga dapat diperoleh sumber daya manusia yang puas (satisfied) dan 

memuaskan (satisfactory) bagi organisasi.  

Untuk membantu mewujudkan tujuan dari organisasi, perusahaan harus 

mempekerjakan karyawan yang berkualitas dalam hal kinerjanya. Kinerja 

merupakan istilah yang berasal dari kata Job Performance atau Actual Performance 

yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang 

(Mangkunegara, 2006). Seorang karyawan akan memiliki rasa bangga atau 

kepuasan tersendiri atas prestasi yang telah dicapai berdasarkan kinerja yang 

diberikannya untuk perusahaan. Secara sederhana Nawawi (2003:3) 

mendefinisikan adalah hasil pelaksanaan suatu pekerjaan, baik bersifat fisik 

maupun non-fisik. Kemudian Sinambela, dkk (2011) berpendapat bahwa kinerja 

karyawan didefinisikan sebagai kemampuan karyawan dalam melakukan sesuatu 

keahlian tertentu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah 
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pelaksanaan serta penyempurnaan pekerjaan tersebut sesuai dengan tanggung 

jawabnya sehingga dapat mencapai hasil dengan kepuasan yang diharapkan.  

 

Kinerja SDM dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah 

pengembangan karier dan motivasi. Pengembangan karier mempengaruhi kinerja 

karyawan, dimana pengembangan karier merupakan pendekatan formal yang 

dilakukan organisasi untuk menjamin karyawan yang mempunyai kualifikasi 

kemampuan baik serta pengalaman yang cocok ketika dibutuhkan (Moekijat, 2004). 

Setiap karyawan pasti mendambakan adanya pengembangan karier dalam 

organisasi tempat ia bekerja, terbukanya kesempatan pengembangan karier yang 

sama bagi setiap karyawan akan memotivasi karyawan untuk lebih meningkatkan 

kinerjanya (Kaengke, dkk 2018). Untuk itu organisasi harus melakukan 

pengembangan karier pada karyawan yang dilaksanakan secara terencana dan 

berkelanjutan.  

Selain pengembangan karier, faktor penting lain yang mempengaruhi kinerja 

karyawan adalah motivasi. Motivasi didefinisikan sebagai dorongan yang 

merupakan suatu gerak jiwa dan perilaku seseorang untuk berbuat. Menurut 

Hasibuan (2006) motivasi penting karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, 

menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan 

antusias untuk mencapai hasil yang optimal. Kontribusi motivasi kerja terhadap 

kinerja tidak boleh diabaikan karena meskipun kemampuan seorang karyawan 

dikatakan sangat baik, tetapi jika motivasi kerjanya rendah maka kinerja yang 

dihasilkan olehnya juga akan rendah.  

Penelitian ini dilakukan pada Wisata Edukasi Kampung Coklat Kabupaten 

Blitar. Beralamat di Jl Banteng Blorok No.18, Desa Plosorejo, Kecamatan 

Kademangan, Kabupaten Blitar. Wisata Edukasi Kampung Coklat menjual 

makanan dan minuman yang terbuat dari coklat lokal hasil produksi sendiri, tak 

hanya itu wisata edukasi ini juga menawarkan fasilitas yang terdiri dari coklat 

gallery, photo area, live music, terapi ikan, prasmanan, taman bermain anak bahkan 

mini studio yang berisi sejarah coklat dari seluruh belahan dunia dan film 
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dokumenter mengenai sejarah dari Kampung Coklat. Sebagai perusahaan yang 

cukup berkembang, perusahaan pengolah coklat lokal ini menunjukan 

eksistensinya dilihat secara langsung melalui jumlah pengunjung yang begitu ramai 

setiap harinya terutama pada weekend atau pada saat libur nasional, pengunjung 

yang datang juga berasal dari berbagai kalangan usia muda hingga tua dan tidak 

kaget bila melihat pengunjung yang berasal dari luar kota. Hal ini membuktikan 

bahwa Wisata Edukasi Kampung Coklat Kab. Blitar mempunyai prospek masa 

depan yang menjanjikan untuk dapat terus dikembangkan.  

Berdasarkan pra-riset yang dilakukan peneliti melalui wawancara dengan pihak 

yang mewakili Wisata Edukasi Kampung Coklat Kab. Blitar didapat data bahwa 

kinerja karyawan dari perusahaan ini dirasa belum optimal yang disebabkan oleh 

faktor kesempatan dan tingkat pengembangan karier yang sempit dan pendek, hal 

tersebut juga mempengaruhi motivasi karyawan menjadi rendah. Dasar 

pengembangan karier karyawan yang berlaku di Wisata Edukasi Kampung Coklat 

meliputi promosi jabatan yang dilakukan oleh pimpinan pada masing-masing 

bagian dengan memperhatikan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh 

karyawan. Pimpinan lebih mengutamakan karyawan dengan latar belakang 

pendidikan tinggi (Sarjana) dibandingkan karyawan dengan latar belakang 

pendidikan SMA/SMK sederajat untuk menduduki posisi manajerial dalam 

masing-masing bidang. Hal ini berarti, meskipun seorang karyawan merupakan 

karyawan tetap dan sudah lama bekerja namun latar belakang pendidikannya tidak 

sesuai dengan kriteria pengembangan karier, maka tetap saja karyawan tersebut 

tidak mendapat kesempatan pengembangan karier. Pihak dari kampung coklat juga 

memaparkan bahwa lebih banyak populasi latar belakang tingkat pendidikan 

karyawannya adalah SMA/SMK sederajat, untuk itulah mengapa pengembangan 

karier ditempat ini cukup pendek karena pengembangan karier ditempat ini  hanya 

sebatas dari karyawan lalu naik jabatan menjadi Kepala Bagian (manajer) saja, yang 

dimana posisi jabatan tersebut stuck dikarenakan Kepala Bagian (manajer) sendiri 

langsung berada dibawah naungan Direksi. 
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Faktor lain yang mengikuti masalah kinerja di Wisata Edukasi Kampung 

Coklat adalah motivasi kerja dimana hal ini berkatian dengan masalah 

pengembangan karier yang telah dijabarkan peneliti. Motivasi rendah disebabkan 

karena rata-rata karyawan ditempat ini merasa bahwa peluang atau kesempatan 

mereka untuk mengembangkan kemampuan dan kariernya sempit. Selain hal 

tersebut indikasi lain motivasi ditempat ini rendah adalah karyawan merasa 

pekerjaannya cenderung membosankan karena masing-masing karyawan hanya 

mengerjakan satu jenis pekerjaan yang merupakan job description dari posisinya. 

Misalkan, dibagian yang menangani loket tiket masuk kedalam tempat wisata 

pekerjaannya hanya berhubungan dengan tiket untuk masuk tersebut, atau dibagian 

lain seperti terapi ikan juga hanya menangani pengunjung yang ingin terapi ikan 

dengan menangani karcis dan memberi bantal sebagai alas untuk pengunjung saat 

melakukan terapi ikan tersebut.  

 

Berikut merupakan data penilaian kinerja karyawan di Wisata Edukasi Kampung 

Coklat Kab. Blitar periode 2018-2020 dijabarkan dalam tabel dibawah ini: 

 

Tabel 1. 1 Data Penilaian Kinerja Karyawan Kampung Coklat  

NO   Kategori Penilaian 2018 2019 2020 

1. Optimal  115 121 101 

2. Cukup Optimal  73 63 68 

3. Kurang Optimal 52 54 61 

4. Tidak Optimal 10 12 20 

Total  250 250 250 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Manajer SDM Kampung Coklat 

 

Dari hasil yang ditampilkan dalam Tabel 1.1 mengenai data penilaian kinerja 

karyawan di Wisata Edukasi Kampung Coklat Kab.Blitar berdasarkan kategori 

menunjukkan bahwa terdapat penurunan jumlah karyawan yang mempunyai 



 

5 
 

kinerja optimal dan diikuti dengan meningkatnya  jumlah karyawan dengan 

kategori kurang dan tidak optimal dari tahun ke tahun. Hal ini membuktikan bahwa 

adanya permasalahan pada rendahnya kinerja karyawan yang berakibat merosotnya 

prestasi kerja karyawan tersebut, maka harus menjadi perhatian dari pihak 

Kampung Coklat untuk meningkatkan kinerja karyawan yang lebih baik agar dapat 

mencapai tujuan perusahaan yang diharapkan. Hal ini sependapat dengan yang 

dikemukakan oleh Amstrong (2010:247) bahwa kinerja karyawan merupakan hasil 

yang ditampilkan oleh suatu perusahaan dan dianggap penting untuk mencapai 

suatu tujuan perusahaan. 

Dilanjutkan dengan pemaparan hasil penelitian terdahulu, mengindikasi 

terjadinya research gap pada penelitian yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Hubungan Pengembangan Karier dan Kinerja Karyawan  

Pengembangan karier merupakan salah satu upaya perusahaan dalam 

menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang unggul. 

Kajian literatur tentang hubungan pengembangan karier dan kinerja 

karyawan dari beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak 

konsisten. Sejumlah penelitian menemukan bahwa pengembangan karier 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (Putri, 2018; Kaengke, 

Tewal, dan Uhing 2018; Aisyah, Risal dan Kasran 2019; Retno dan Dede, 

2020, Fuad dan Waloyo, 2020). Sedangkan beberapa penelitian lainnya 

menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan antara pengembangan 

karier terhadap kinerja karyawan (Santi, Tewal dan Untu, 2017; Onibala, 

Tewal dan Sendow, 2017; Kalesaran, Mandey dan Mekel, 2014). 

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan penelitian lanjutan yang 

membahas tentang pengaruh variabel pengembangan karier terhadap 

kinerja karyawan. 

2. Hubungan Motivasi Kerja dan Kinerja Karyawan 

Motivasi yang dimiliki seseorang akan menentukan kinerjanya dalam 

bekerja. Kajian literatur tentang hubungan motivasi kerja dan kinerja 

karyawan dari beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak 



 

6 
 

konsisten. Sejumlah penelitian menemukan bahwa motivasi memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (Agusta dan Sutanto, 2013; 

Tuage, Tewal dan Uhing, 2014; Yudha, Swasto dan Ruhana, 2013; Karmita, 

Suparta dan Prianti, 2015; Omollo, 2015;). Selanjutnya, ada beberapa 

penelitian menemukan bahwa motivasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan (Julianry, Syarif dan Affandi, 2017; Muchtar, 

2016). Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan penelitian lanjutan yang 

membahas tentang pengaruh variabel motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan. 

Dengan melihat fenomena diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

ini, maka diajukan sebuah penelitian dengan judul “Pengaruh Pengembangan 

Karier dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di Wisata Edukasi 

Kampung Coklat Kab. Blitar”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan hasil pemikiran yang telah disebutkan dalam latar belakang diatas, 

maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut. 

1. Apakah pengembangan karier berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan di Wisata Edukasi Kampung Coklat Kab. Blitar ? 

2. Apakah motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan di Wisata Edukasi Kampung Coklat Kab. Blitar. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Setelah menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengembangan karier terhadap 

kinerja karyawan di Wisata Edukasi Kampung Coklat Kab. Blitar. 
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2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan di Wisata Edukasi Kampung Coklat Kab. Blitar. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diajukan, maka hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun 

dalam bidang praktis. Untuk itu, kegunaan penelitian yang diharapkan adalah 

sebagai berikut. 

Teoritis 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber 

pengetahuan dalam mengembangkan ilmu dan wawasan bagi para mahasiswa atau 

peneliti lain dalam memahami teori manajemen sumber daya manusia khususnya 

yang berkaitan dengan pengaruh  pengembangan karier dan motivasi kerja terhadap 

kinerja karyawan. 

Praktis  

a. Bagi Wisata Edukasi Kampung Coklat Kabupaten Blitar, hasil penelitian 

ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan acuan untuk 

mengetahui hubungan antara pengembangan karier dan motivasi kerja 

dalam membentuk kinerja yang baik sehingga dapat meningkatkan 

produktivitas karyawannya. 

b. Bagi Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi yang bisa dijadikan bahan pengetahuan dan rujukan bagi para 

akademisi yang ingin mendalami ilmu ekonomi manajemen, terkhususnya 

konsentrasi sumber daya manusia. 

c. Bagi Penelitian Selanjutnya, peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan 

salah satu bahan referensi tambahan bagi penelitian yang sejenis, sehingga 

ilmu pengetahuan tentang manajemen sumber daya manusia dapat terus 

diikuti perkembangannya. 


