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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 
2.1 Tinjauan Teori  

2.1.1 Pengembangan Karier 

2.1.1.1 Pengertian Pengembangan Karier 

Pengembangan karier didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas sepanjang 

hidup (seperti workshop) yang berkontribusi pada eksplorasi, pemantapan, 

keberhasilan, dan pencapaian karier seseorang (Dessler, 2009:5). Definisi ini 

dimaksudkan bahwa pengembangan karier merupakan kegiatan terus-menerus 

berkelajutan yang memberikan manfaat bagi pencapaian karier seseorang. 

Pengembangan karier merupakan salah satu upaya perusahaan dalam menciptakan 

dan mengembangkan SDM yang unggul dan melalui pengembangan karier akan 

memberikan petunjuk tentang siapa diantara karyawan yang wajar dan pantas untuk 

dipromosikan di masa depan. Oleh karena itu untuk mengetahui keinginan 

karyawan tersebut pihak organisasi harus melakukan pengembangan karier secara 

efektif, sehingga karyawan tetap memiliki semangat kerja yang tinggi yang 

berdampak pada kualitas kinerjanya.   

Beberapa pendapat para ahli mengenai pengembangan karier sebagai berikut, 

Rivai (2009) memaparkan pengembangan karier adalah proses peningkatan 

kemapuan kerja individu yang dicapai dalam rangka mencapai karier yang 

diinginkan. Kemudian Raymond (2010) mengemukakan pengembangan karier 

dalam definisi yang lain diartikan sebagai perolehan pengetahuan, ketrampilan, dan 

perilaku yang meningkatkan kemampuan karyawan untuk memenuhi perubahan 

persyaratan pekerjaan serta tuntutan klien dan pelanggan. Dan menurut Handoko 

(2014), pengembangan karier adalah peningkatan pribadi yang dapat di lakukan 

seseorang untuk mencapai suatu rencana karier yang telah direncanakan. 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengembangan 

karier adalah kegiatan-kegiatan dalam pengembangan potensi seorang karyawan 

untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi demi mewujudkan rencana karier 

dimasa yang akan datang. 
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2.1.1.2 Tujuan dan Manfaat Pengembangan Karier 

Pengembangan karier merupakan suatu rangkaian fase atau tahap yang relatif 

dapat dipredisikan. Agar efektif, program pengembangan karier perlu disesuaikan 

guna memenuhi kebutuhan individual pada berbagai tahap kehidupan dan karier 

mereka. Menurut Gomes (2013:215), tujuan pengembangan karier adalah:  

1. Membantu memecahkan persoalan oprasional 

2. Mempersiapkan pegawai untuk promosi 

3. Meningkatkan rangsangan agar pegawai mampu berprestasi secara optimal 

4. Meningkatkan perkembangan pribadi pegawai. 

Berikut ini adalah manfaat Pengembangan karier:  

1. Meningkatkan kemampuan karyawan 

Hal ini dicapai melalui pendidikan dan pelatihan dalam proses 

pengembangan kariernya, karyawan yang sungguh-sungguh mengikuti 

pendidikan dan pelatihan akan mampu meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan mereka, yang dapat di seimbangkan kepada organisasi. 

2. Meningkatkan suplai karyawan yang berkemampuan  

Jumlah karyawan yang lebih tinggi kemampuannya dari sebelumnya akan 

menjadi bertambah sehingga memudahkan pihak pimpinan atau manajemen 

untuk mendapatkan dalam pekerjaan yang lebih tepat sesuai dengan 

kebutuhan. 

 

2.1.1.3 Aspek-aspek dalam Pengembangan Karier 

Setiap karyawan akan berupaya mencapai karier tertinggi dalam organisasi 

tempat kerjanya dan hal ini sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas 

kinerjanya. Rivai dan Sagala (2009:26) mengemukakan aspek-aspek yang terdapat 

dalam pengembangan karier antara lain: 

1. Prestasi Kerja (job erformance) 

2. Pengenalan oleh pihak lain (exposure)  
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3. Jaringan kerja (net working)  

4. Pengunduran diri (resignation) 

5. Kesetiaan terhadap organisasi (organization loyalty) 

6. Pembimbing dan sponsor (mentors and sponsors) 

7. Bawahan yang mempunyai peran kunci (key subordinate) 

8. Peluang untuk tumbuh (growth opportunities) 

9. Pengalaman internasional (international experience) 

 

2.1.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Karier 

Menurut Siagian (2006) faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan 

karier seorang karyawan adalah:  

1. Prestasi Kerja 

Faktor yang paling penting untuk meningkatkan dan mengembangkan 

karier seorang karyawan adalah pada prestasi kerjanya dalam melakukan 

tugas yang dipercayakan kepadanya.  

2. Pengenalan oleh pihak lain 

Adalah berbagai pihak yang berwenang memutuskan layak tidaknya 

seseorang dipromosikan seperti atasan langsung yang mengetahui 

kemampuan dan prestasi kerja seorang karyawan.  

3. Kesetiaan pada organisasi  

Merupakan dedikasi seorang karyawan yang ingin terus berkarya dalam 

organisasi tempatnya bekerja untuk jangka waktu yang lama. 

4. Pembimbing dan sponsor  

Pembimbing adalah orang yang memberikan nasehat-nasehat atau saran-

saran kepada karyawan dalam upaya mengembangkan kariernya. 

Sedangkan sponsor adalah seseorang di dalam institusi pendidikan yang 

dapat menciptakan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan 

kariernya. 

5. Dukungan para bawahan  
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Merupakan dukungan yang diberikan para bawahan dalam bentuk 

mensukseskan tugas manajer yang bersangkutan. 

6. Kesempatan untuk bertumbuh  

Merupakan kesempatan yang diberikan kepada karyawan untuk 

meningkatkan kemampuannya, baik melalui pelatihan-pelatihan, kursus, 

dan juga melanjutkan jenjang pendidikannya. 

7. Pengunduran diri  

Merupakan keputusan seorang karyawan untuk berhenti bekerja dan beralih 

ke institusi pendidikan lain yang memberikan kesempatan lebih besar untuk 

mengembangkan karier. 

 

2.1.1.5 Indikator Pengembangan Karier  

Pengembangan karier adalah peningkatan-peningkatan pribadi yang dilakukan 

seseorang untuk mencapai suatu rencana karier, Rivai dan Sagala (2013: 291-293), 

mengemukakan ada lima faktor yang mempengaruhi seorang karyawan diantaranya 

adalah: 

1. Sikap Hubungan Kerja  

Terkadang orang yang berprestasi dalam pekerjaan sering dicemburui atau 

tidak disukai oleh orang disekeliling tempat ia bekerja, hal ini dapat 

menyebabkan orang tersebut tidak mendapat dukungan untuk meraih karier 

yang lebih baik. Untuk itu, bila seseorang ingin karier yang akan dicapainya 

berjalan mulus, seseorang harus menjaga hubungan baik dengan semua 

orang yang terlibat dalam organisasi tersebut (atasan, bawahan maupun 

rekan sesama kerja) 

2. Pengalaman  

Pengalaman yang disebutkan dalam konteks ini adalah berkaitan dengan 

tingkat golongan kerja atau biasa disebut senioritas. Beberapa pengamat 

menilai bahwa dalam mempromosikan beberapa senior bukan hanya 

mempertimbangkan pengalaman saja tetapi ada semacam pemberian 

penghargaan terhadap pengabdian kepada perusahaan.  
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3. Pendidikan  

Pendidikan merupakan syarat utama untuk duduk disebuah jabatan, maka 

dapat dikatakan bahwa pendidikan mempengaruhi kemulusan karier 

seseorang. Dengan melihat seseorang lebih objektif, bahwa orang yang 

berpendidikan tinggi akan memiliki pemikiran yang lebih baik pula, 

walaupun dalam kenyataan pernyataan ini tidak selalu benar. 

4. Prestasi  

Prestasi bisa saja terdiri dari akumulasi pengalaman, pendidikan, dan 

lingkup kerja yang baik. Namun prestasi yang baik tentunya merupakan 

usaha yang kuat dari dalam diri seseorang, walaupun ada keterbatasan 

pendidikan, pengalaman, dan dukungan rekan-rekan sekerja. Pengaruh 

prestasi dalam menentukan jenjang akan semakin jelas terlihat bila indikator 

atau standar untuk menduduki jabatan tertentu dominan berdasarkan 

prestasi. 

5. Nasib  

Poin terakhir adalah nasib, yang turut menentukan walaupun porsinya 

sangat kecil. Ada faktor nasib yang turut mempengaruhi pengembangan 

karier harus kita yakini adanya, dalam kenyataanya ada seorang yang 

berprestasi namun tidak pernah mendapatkan peluang untuk di promosikan.  

 

2.1.2 Motivasi Kerja  

2.1.2.1 Pengertian Motivasi Kerja  

Hasibuan (2007:92) menjelaskan motivasi berasal dari bahasa latin, movere 

yang berarti dorongan atau daya penggerak seseorang untuk melakukan sesuatu. 

Dengan demikian motivasi berarti suatu kondisi yang mendorong atau menjadi 

sebab seseorang melakukan sesuatu perbuatan atau kegiatan, yang berlangsung 

secara sadar. Lalu menurut Robbins (2006:78) motivasi sebagai suatu kerelaan 

untuk berusaha seoptimal mungkin dalam pencapaian tujuan organisasi yang 

dipengaruhi oleh kemampuan usaha untuk memuaskan beberapa kebutuhan 

individu. Motivasi penting karena dengan motivasi ini, diharapkan setiap individu 

karyawan mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai kinerja yang tinggi. 
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Sedangkan Hariandja (2009) berpendapat motivasi sebagai faktor-faktor yang 

mengarahkan dan mendorong perilaku atau keinginan seseorang untuk melakukan 

suatu kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk usaha yang keras atau lemah. Sikap 

dan nilai tersebut merupakan suatu yang invisible yang memberikan kekuatan untuk 

mendorong individu bertingkah laku dalam mencapai tujuan. Apabila individu 

termotivasi, mereka akan membuat pilihan yang positif untuk melakukan sesuatu, 

karena dapat memuaskan keinginan mereka.  

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa motivasi 

adalah kondisi yang menggerakkan diri karyawan untuk mampu mencapai tujuan 

dan motifnya. Sedangkan Motivasi kerja adalah dorongan untuk melakukan dan 

menyelesaikan suatu pekerjaan dengan cepat dan bersemangat. Dengan cepat di sini 

dimaksudkan cepat yang cekatan dan berhati-hati. Motivasi kerja sangat penting 

bagi karyawan, manajer atau para pemimpin karena dengan motivasi yang tinggi, 

maka pekerjaan akan dilakukan dengan penuh semangat dan gairah yang tinggi 

sehingga akan dicapai suatu hasil yang optimal (kinerja berkualitas tinggi) yang 

tentunya akan mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan dengan efisien dan 

efektif.  

 

2.1.2.2 Tujuan dan Fungsi Motivasi 

Pada umumnya tujuan motivasi adalah untuk meningkatkan semangat kerja para 

karyawan. Tujuan motivasi menurut Hasibuan (2013:146) adalah:  

1. Mendorong gairah dan semangat kerja karyawan. 

2. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan.  

3. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan.  

4. Mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan.  

5. Meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat karyawan. 

6. Mengefektifkan pengadaan karyawan.  

7. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik.  

8. Meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan.  
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9. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan.  

10. Mempertinggi rasa tanggung jawab terhadap tugasnya. 

11. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. 

Berlanjut kepada fungsi motivasi, pada garis besarnya motivasi mempunyai tiga 

fungsi dalam kehidupan manusia. Pertama, motivasi berfungsi mendorong manusia 

untuk berbuat sesuatu. Wibowo (2010) menyatakan motivasi merupakan dorongan 

terhadap serangkaian proses perilaku manusia pada pencapaian tujuan. Sedangkan 

elemen yang terkandung dalam motivasi meliputi unsur membangkitkan, 

mengarahkan, menjaga, menunjukkan intensitas, bersifat terus menerus dan adanya 

tujuan. 

Kedua, motivasi berfungsi menentukan arah perbuatan. Perbuatan seseorang 

mesti mengarah pada suatu tujuan. Tercapainya tujuan tersebut bergantung pada 

kuat atau tidaknya motivasi yang mendorongnya. Apabila motivasinya kuat, maka 

perbuatan tersebut akan bisa sampai pada tujuan, tetapi apabila motivasinya lemah, 

maka kemungkinan besar perbuatan tersebut tidak akan sampai tujuan.  

Ketiga, motivasi berfungsi untuk menyeleksi perbuatan-perbuatan. Dalam 

waktu yang bersamaan, seseorang bisa mempunyai beberapa tujuan. Untuk 

mencapai tujuan-tujuan tersebut diperlukan perbuatan-perbuatan yang harus 

dilakukan. Perbuatan yang akan dilakukan seseorang tergantung pada motivasi 

yang mendorong perbuatan tersebut. Contoh, seseorang menginginkan agar masa 

pendidikannya segera selesai, dengan demikian motivasi ke arah penyelesaian 

pendidikan menjadi lebih kuat. Motivasi penyelesaian pendidikan yang kuat ini 

akan mengalahkan motivasi-motivasi lain yang mengarah pada tujuan-tujuan lain, 

misalnya keinginan menonton film, bermain game, ataupun melakukan liburan. 

Dengan demikian perbuatan yang banyak dilaksanakan adalah perbuatan yang 

mengarah pada penyelesaian dalam pendidikan tersebut.  
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2.1.2.3  Prinsip-prinsip dalam Motivasi  

Mangkunegara (2006) berpendapat bahwa ada beberapa prinsip dalam 

memotivasi kerja karyawan, yaitu: 

a. Prinsip partisipasi 

Dalam upaya memotivasi kerja, pegawai perlu diberikan kesempatan ikut 

berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh pemimpin. 

b. Prinsip komunikasi 

Pemimpin mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

usaha pencapaian tugas, dengan informasi yang jelas, pegawai akan lebih 

mudah dimotivasi kerjanya. 

c. Prinsip mengakui andil bawahan  

Pemimpin mengakui bahwa bawahan (karyawan) mempunyai andil dalam 

usaha pencapaian tujuan. Dengan pengakuan tersebut, karyawan akan lebih 

mudah dimotivasi kerjanya 

d. Prinsip pendelegasian wewenang  

Pemimpin yang memberikan otoritas atau wewenang kepada karyawan 

untuk sewaktu-waktu dapat mengambil keputusan terhadap pekerjaan yang 

dilakukannya, akan membuat karyawan yang bersangkutan menjadi 

termotivasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemimpin. 

e. Prinsip memberi perhatian  

Pemimpin memberikan perhatian terhadap apa yang diinginkan karyawan, 

akan memotivasi karyawan bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh 

pemimpin. 

 

2.1.2.4 Faktor-faktor  yang Mempengaruhi Motivasi 

Menurut Sunyoto (2013:13-17) faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi ada 

tujuh, antara lain: 

1. Promosi 
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Promosi adalah kemajuan seorang karyawan pada suatu tugas yang lebih 

baik, baik dipandang dari sudut tanggung jawab yang lebih berat, martabat 

atau status yang lebih tinggi, kecakapan yang lebih baik, dan terutama 

tambahan pembayaran upah atau gaji. 

2. Prestasi Kerja 

Pangkal tolak pengembangan karier seseorang adalah prestasi kerjanya 

melakukan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya sekarang. Tanpa 

prestasi kerja yang memuaskan, sulit bagi seorang karyawan untuk 

diusulkan oleh atasannya agar dipertimbangkan untuk dipromosikan ke 

jabatan atau pekerjaan yang lebih tinggi di masa depan. 

3. Pekerjaan itu sendiri 

Tanggung jawab dalam mengembangkan karier terletak pada masing- 

masing pekerja. Semua pihak seperti pimpinan, atasan langsung, kenalan 

dan para spesialis di bagian kepegawaian, hanya berperan memberikan 

bantuan, semua terserah pada karyawan yang bersangkutan, apakah akan 

memanfaatkan berbagai kesempatan mengembankan diri atau tidak. 

4. Penghargaan 

Pemberian motivasi dengan melalui kebutuhan penghargaan, seperti 

penghargaan atas prestasinya, pengakuan atas keahlian dan sebagainya. Hal 

yang sangat diperlukan untuk memacu gairah kerja bagi pada karyawan. 

Penghargaan di sini dapat merupakan tuntutan faktor manusiawi atas 

kebutuhan dan keinginan untuk menyelesaikan suatu tantangan yang harus 

dihadapi. 

5. Tanggung Jawab 

Pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan perusahaan kepada para 

karyawan merupakan timbal balik atas kompensasi yang diterimanya. Pihak 

perusahaan memberikan apa yang diharapkan oleh para karyawan, namun 

di sisi lain para karyawan pun harus memberikan kontribusi penyelesaian 

pekerjaan dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab sesuai dengan 

bidangnya masing- masing. 
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6. Pengakuan 

Pengakuan atas kemampuan dan keahlian bagi karyawan dalam suatu 

pekerjaan merupakan suatu kewajiban oleh perusahaan. Karena pengakuan 

tersebut merupakan salah satu kompensasi yang harus diberikan oleh 

perusahaan kepada karyawan yang memang mempunyai suatu keahlian 

tertentu dan dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik pula. Hal ini akan 

dapat mendorong para karyawan yang mempunyai kelebihan di bidangnya 

untuk berprestasi lebih baik lagi.  

7. Keberhasilan dalam Bekerja 

Keberhasilan dalam bekerja dapat memotivasi para karyawan untuk lebih 

bersemangat dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh 

perusahaan. Dengan keberhasilan tersebut setidaknya dapat memberikan 

rasa bangga dalam perasaan karyawan bahwa mereka telah mampu 

mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tugas mereka. 

 

2.1.2.5 Indikator Motivasi  

Indikator-indikator motivasi menurut Maslow (2006) yaitu:  

1. Kebutuhan fisiologis (physiological need). Merupakan hirarki kebutuhan 

manusia yang paling dasar yang merupakan kebutuhan untuk dapat hidup 

seperti makan, minum, perumahan, oksigen, tidur dan sebagainya.  

2. Kebutuhan rasa aman (safety need). Apabila kebutuhan fisiologis sudah 

terpuaskan, maka muncul kebutuhan kedua yaitu kebutuhan akan rasa 

aman. Kebutuhan akan rasa aman ini meliputi keamanan akan perlindungan 

dari bahaya kecelakaan kerja, jaminan akan kelangsungan pekerjaannya dan 

jaminan akan hari tuanya pada saat mereka tidak lagi bekerja. 

3. Kebutuhan sosial (social need) Jika kebutuhan fisiologis dan rasa aman 

telah terpuaskan secara minimal, maka akan muncul kebutuhan sosial. Yaitu 

kebutuhan untuk persahabatan, afiliasi dana interaksi yang lebih erat dengan 

orang lain. Dalam organisasi akan berkaitan dengan kebutuhan akan adanya 
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kelompok kerja yang kompak, supervisi yang baik, rekreasi bersama dan 

sebagainya.  

4. Kebutuhan penghargaan (Esteem need). Kebutuhan ini meliputi kebutuhan 

keinginan untuk dihormati, dihargai atas prestasi seseorang, pengakuan atas 

kemampuan dan keahlian seseorang serta efektifitas kerja seseorang.  

5. Kebutuhan aktualisasi diri (self actualization need). Aktualisasi diri 

merupakan hirarki kebutuhan dari Maslow yang paling tinggi. Aktualisasi 

diri berkaitan dengan proses pengembangan potensi yang sesungguhnya 

dari seseorang. Kebutuhan untuk menunjukkan kemampuan, keahlian dan 

potensi yang dimiliki seseorang. Seseorang yang didominasi oleh 

kebutuhan akan aktualisasi diri senang akan tugas-tugas yang menantang 

kemampuan dan keahliannya. 

 

2.1.3 Kinerja Karyawan 

2.1.3.1 Pengertian Kinerja  

Foker dan Seeker (2001) menyatakan bahwa kinerja adalah hasil yang didapat 

seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. 

Sedangkan Swasto (2003) mengemukakan prestasi kerja atau kinerja merupakan 

tindakan-tindakan pelaksanaan tugas yang telah diselesaikan oleh seseorang dalam 

kurun waktu tertentu dan dapat diukur. Selanjutnya pendapat Nawawi (2008) 

berpendapat bahwa kinerja adalah hasil pelaksanaan suatu pekerjaan, baik bersifat 

fisik/material maupun non fisik/non material.   Kinerja yang baik merupakan suatu 

langkah untuk menuju tercapainya tujuan individu karyawan itu sendiri. Oleh 

karena itu, keberhasilan seorang individu dalam melaksanakan dan menyelesaikan 

tugas akan mengarah kepada kinerja organisasi yang berkualitas.  

Sinambela, dkk (2011), mengemukakan bahwa kinerja karyawan didefinisikan 

sebagai kemampuan karyawan dalam melakukan sesuatu keahlian tertentu. Ini 

berarti bahwa kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan 

kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya baik dari segi kualitas maupun 

kuantitas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan 
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kinerja suatu jabatan secara keseluruhan sama dengan jumlah dari kinerja fungsi 

karyawan atau kegiatan yang dilakukan. Pengertian kinerja disini tidak bermaksud 

menilai karakteristik individu tetapi mengacu pada serangkaian hasil yang 

diperoleh selama periode waktu tertentu.  

Kinerja karyawan dikatakan penting, sebab dengan kinerja ini akan diketahui 

seberapa jauh kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas yang dibebankan 

kepadanya. Gomes (2003:195) menyatakan kinerja adalah ungkapan seperti output, 

efisiensi serta aktivitas yang dihubungkan dengan produktivitas.  Efisiensi dan 

efektivitas merupakan dua aspek penting dalam menilai suatu kinerja. Efisiensi 

adalah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan usaha yang dikeluarkan, 

sedangkan efektivitas adalah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan hasil 

yang diharapkan. Hidayat  (2017) menyatakan hasil kerja yang dicapai oleh suatu 

instansi dalam menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu, akan tercapai 

peningkatan kinerja yang efektif dan efisien, apabila:  

1. keluaran (output) adalah sesuatu yang dicapai dari suatu kegiatan yang 

berupa fisik maupun non fisik yang diharapkan dapat dirasakan langsung 

oleh masyarakat. 

2. hasil adalah mengukur pencapaian atau hasil yang terjadi karena pemberian 

layanan, yakni segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran 

kegiatan pada jangka menengah (efek langsung), maka segala sesuatu 

kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan pada jangka menengah harus 

dapat memberikan efek langsung dari kegiatan tersebut; dan 

3. kaitan usaha dengan pencapaian adalah ukuran efisiensi yang mengaitkan 

usaha dengan keluaran pelayanan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan sangat penting 

ditelaah oleh suatu perusahaan atau organisasi, karena kinerja karyawan memiliki 

dampak yang signifikan dalam menyumbang kinerja organisasi, yang berimplikasi 

bahwa jika ingin meningkatkan kinerja organisasi maka yang harus difokuskan 

terlebih dahulu adalah kinerja karyawannya.  



 

20 
 

2.1.3.2 Karakterisktik Kinerja Karyawan 

Untuk menentukan kinerja karyawan yang objektif perlu dilakukan pengukuran 

dengan memperhatikan dimensi dan indikator yang tepat. Selain itu, perlu juga 

memilih metode dan pendekatan yang tepat. Berikut ini adalah karakteristik kinerja 

karyawan yang dapat dikatakan bahwa karyawan tersebut memiliki kinerja yang 

baik menurut Mangkunegara (2002), yaitu: 

1. Memiliki tingkat tanggung jawab pribadi yang tinggi  

2. Dapat mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi  

3. Memiliki tujuan yang realistis  

4. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berusaha untuk 

merealisasikan tujuannya  

5. Memanfaatkan umpan balik yang konkrit dalam semua aktivitas kerja yang 

dilakukannya  

2.1.3.3 Aspek-aspek Kinerja 

Pendapat Gomes (2003:142) menyatakan bahwa kinerja meliputi beberapa 

aspek, yaitu:  

1. Quantity of work, yaitu jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode 

waktu yang telah ditentukan 

2. Quality of work, yaitu kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat 

kesesuaian dan kesiapannya.  

3. Job knowledge, yaitu luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan 

keterampilannya 

4. Creativeness, yaitu keaslian gagasan yang dimunculkan dan tindakan-

tindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul 

5. Cooperation, yaitu kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain 

6. Dependability, yaitu kesadaran dan dapat dipercaya dalam hal hal kehadiran 

dan penyelesaian kerja 
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7. Initiative, yaitu semangat untuk melaksanakan tugas-tugas dan dalam 

memperbesar tanggung jawabnya 

8. Personal qualities, yaitu menyangkut kepribadian, kepemimpinan, 

keramah-tamahan, dan integritas pribadi 

Jadi dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek kinerja meliputi kualitas dan 

kuantitas kerja, pengetahuan tentang tujuan organisasi, pengetahuan tentang 

pekerjaan, motivasi, ketepatan waktu, kreativitas, komunikasi, kerjasama, prakasa 

dan pertimbangan. 

 

2.1.3.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja  

Menurut Amstrong dan Baron (2012) mengemukakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja sebagai berikut:  

1. Personal Factors, ditunjukkan oleh tingkat keterampilan, kompetensi yang 

dimiliki, motivasi, dan komitmen individu.  

2. Leadership Factors, ditentukan oleh kualitas dorongan dari bimbingan dan 

dukungan yang dilakukan manajer dan team.  

3. Team Factors, ditentukan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan 

kerja dalam organisasi. 

4. System Factors, ditunjukkan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas yang 

diberikan organisasi. 

5. Contextual atau Situational Factor, ditunjukkan oleh tingginya tingkat dan 

perubahan lingkungan internal dan eksternal.  

Selanjutnya menurut Mangkunegara (2006), faktor yang mempengaruhi 

pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi 

(motivation), sebagai berikut:  

a. Faktor Kemampuan (Ability) 

Secara psikologis, kemampuan karyawan terdiri dari kemampuan 

potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge and skill). Artinya 
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karyawan yang memiliki potensi (IQ) di atas rata-rata dengan 

pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam 

mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah 

mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, karyawan perlu 

ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. 

b. Faktor Motivasi (Motivation) 

Motivasi diartikan adalah suatu sikap (attitude) seorang karyawan 

dalam menghadapi situasi (situation) kerja. Karyawan yang bersikap 

positif atau pro terhadap situasi kerjanya akan menghasilkan 

motivasi kerja yang tinggi, begitu sebaliknya karyawan yang 

bersikap negatif atau kontra terhadap situasi kerjanya akan 

menghasilkan motivasi kerja yang rendah. Motivasi merupakan 

kondisi yang mendorong diri karyawan untuk mencapai tujuan 

organisasi.  

 

2.1.3.5 Indikator Kinerja  

Indikator merupakan nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk 

mengukur output atau outcome. Indikator kinerja karyawan berdasarkan pendapat 

Mathis dan Jackson (2006:378) terdiri dari lima indikator, yaitu sebagai berikut. 

1. Kuantitas. 

Kuantitas kerja yaitu pengukuran jumlah hasil kerja dalam istilah 

jumlah unit maupun jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan oleh 

karyawan, sehingga kinerja karyawan dapat diukur melalui jumlah 

unit atau siklus tersebut. 

2. Kualitas 

Kualitas adalah ketaatan dalam prosedur, disiplin dan dedikasi 

tinggi. Kualitas kerja dapat digambarkan dari persepsi yang 

dihasilkan oleh karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan juga 

kemampuan dan keterampilan karyawan dalam mengerjakan tugas 

yang diberikan padanya.  
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3. Keandalan 

Keandalan adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang 

disyaratkan dengan supervisi minimum. Kehandalan mencakup 

konsistensi kinerja dan keandalan dalam pelayanan; akurat, benar, 

tepat. 

4. Kehadiran 

Kehadiran adalah keyakinan akan masuk kerja setiap hari dan sesuai 

dengan jam kerja yang berlaku. 

5. Kemampuan bekerja sama 

Hal ini menunjukkan seberapa jauh tanggung jawab seorang 

karyawan terhadap pelaksanaan pekerjaannya, serta bagaimana 

tingkat kerjasama dengan teman atau atasan dalam menyelesaikan 

tugas-tugas tersebut.  

Sedangkan menurut Sedarmayanti (2014) ada beberapa syarat indikator kinerja, 

dijabarkan sebagai berikut:  

1. Spesifikasi dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan 

kesalahan interpretasi.  

2. Dapat diukur secara obyektif, baik yang bersifat kuantitatif maupun 

kualitatif, yaitu: dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja 

mempunyai kesimpulan sama.  

3. Relevan, harus melalui aspek obyektif yang relevan.  

4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan 

input, output, hasil, manfaat, dan dampak serta proses.  

5. Harus fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian, pelaksanaan 

dan hasil pelaksanaan kegiatan.  

6. Efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang 

bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan biaya yang 

tersedia.  

Dari penjelasan diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa untuk mencapai 

keberhasilan diperlukan indikator yang mendukung terhadap kinerja karyawan. 
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Indikator ini berperan penting dalam penerapan kinerja karyawan apakah akan 

menghasilkan output yang maksimal atau masih ada kekurangan dalam 

pelaksanaannya. Indikator ini juga menjadi salah satu alat untuk mencapai tujuan 

organisasi tersebut.  

 

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini bukan merupakan penelitian pertama yang mengulas tentang 

pengaruh pengembangan karier dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. 

Peneliti menggunakan beberapa karya tulis ilmiah lain sebagai acuan untuk 

mendukung penelitian dari skripsi ini, karya ilmiah tersebut sebagai berikut: 

Putri (2018) meneliti dengan judul “Pengaruh Pengembangan Karier dan 

Motivasi terhadap Kinerja Karyawan Lembaga Kesehatan Cuma-Cuma Dompet 

Dhuafa (LKC DD) Jakarta”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional. Alat analisis menggunakan 

regresi linear berganda, dengan jumlah responden sebanyak 54 orang karyawan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa pengembangan karier memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan, begitu juga motivasi yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa 

hubungan antara pengembangan karier dan motivasi memiliki pengaruh yang 

signifikan secara simultan terhadap kinerja karyawan. 

Samuel, dkk (2018) meneliti dengan judul “Pengaruh Pengembangan Karier, 

Pelatihan dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan pada PT Air Manado”. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Alat analisis menggunakan 

regresi linear berganda. Populasi penelitian berjumlah 237 orang dan diambil 

sampel sebanyak 100 orang sebagai responden dengan menggunakan rumus Slovin. 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Accidental 

Sampling. Hasil penelitian menunjukkan pengembangan karier, pelatihan dan 

motivasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT.Air 

Manado. Selanjutnya, pengembangan karier dan pelatihan secara parsial 
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berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT.Air Manado, sedangkan 

motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.  

Aisyah, dkk (2019) meneliti dengan judul “Pengaruh Pengembangan Karier dan 

Motivasi terhadap Kinerja Karyawan pada Perusahaan Air Minum Tirta 

Mangkaluku Kota Palopo”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Alat analisis menggunakan regresi linear berganda. Populasi dan sampel penelitian 

adalah 170 karyawan pada Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku Kota Palopo. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Pengembangan Karier 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan; (2) Motivasi 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan; (3) secara 

simulatan (keseluruhan) pengembangan karier dan motivasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Permatasari dan Supiyan (2020) meneliti dengan judul “Pengaruh 

Pengembangan Karier dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Unibless 

Indo Multi”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 

explanatory research. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Alat analisis 

menggunakan regresi linear berganda. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 60 

responden PT. Unibless Indo Multi. Teknik pengambilan sampling dalam 

penelitian ini adalah sampel jenuh, dimana semua anggota populasi dijasikan 

sebagai sampel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pengembangan 

karier dan motivasi  berpengaruh signifikan secara parisal terhadap kinerja 

karyawan; (2) pengembangan karier dan motivasi secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan.  

Fuad dan Waloyo (2020) meneliti dengan judul “Pengaruh Pengembangan 

Karier dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Pasuruan”. Penelitian ini menggunakan penekatan kuantitatif. Alat analisis 

menggunakan regresi linear berganda. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada pegawai 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan berjumlah 96 pegawai. Kesimpulan 

hasil penelitian ini adalah: (1) Terdapat pengaruh secara serempak pengembangan 
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karier dan motivasi terhadap kinerja pegawai; (2) terdapat pengaruh secara parsial 

pengembangan karier dan motivasi terhadap kinerja pegawai. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah sama-

sama menguji pengaruh variabel pengembangan karier dan motivasi kerja terhadap 

kinerja karyawan. Namun, terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitian, sampel maupun populasi dan 

peneliti memakai sumber referensi dari jurnal-jurnal yang berbeda-beda sehingga 

indikator variabel bisa bervariasi. 

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Tujuan 

Penelitian 

Variabel 

dan 

Sampel 

Metod

e 

Analis

is 

Kesimpulan 

Hasil 

Putri 

(2018) 

Pengaruh 

Pengemban

gan Karier 

dan 

Motivasi 

terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Lembaga 

Kesehatan 

Cuma-

Cuma 

Dompet 

Dhuafa 

(LKC DD) 

Jakarta 

Untuk 

mengetahui 

dan 

menganalisi

s pengaruh 

Pengaruh 

Pengemban

gan Karier 

dan 

Motivasi 

terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Lembaga 

Kesehatan 

Cuma-

Cuma 

Dompet 

Dhuafa 

(LKC DD) 

Jakarta 

Pengemban

gan Karier 

(X1), 

Motivasi 

(X2) dan 

Kinerja 

Karyawan 

(Y). 

 

Sampel: 54 

orang 

karyawan 

Regres

i linear 

bergan

da  

Pengembanga

n karier 

memiliki 

pengaruh 

yang 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan, 

begitu juga 

motivasi yang 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan. 

Penelitian ini 

juga 

menunjukkan 

bahwa 

hubungan 

antara 

pengembanga

n karier dan 

motivasi 

memiliki 

pengaruh 
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yang 

signifikan 

secara 

simultan 

terhadap 

kinerja 

karyawan. 

Samuel, 

dkk 

(2018) 

Pengaruh 

Pengemban

gan Karier, 

Pelatihan 

dan 

Motivasi 

terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

pada PT Air 

Manado 

Untuk 

mengetahui 

pengaruh 

Pengemban

gan Karier, 

Pelatihan 

dan 

Motivasi 

terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

pada PT Air 

Manado 

Pengemban

gan Karier 

(X1), 

Pelatihan 

(X2), 

Motivasi 

(X3) dan 

Kinerja 

Karyawan 

(Y) 

Sampel:100 

orang 

karyawan  

Regres

i linear 

bergan

da 

Pengembanga

n karier, 

pelatihan dan 

motivasi 

secara 

simultan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

PT.Air 

Manado. 

Selanjutnya, 

pengembanga

n karier dan 

pelatihan 

secara parsial 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

PT.Air 

Manado, 

sedangkan 

motivasi tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan.  
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Aisyah, 

dkk 

(2019) 

Pengaruh 

Pengemban

gan Karier 

dan 

Motivasi 

terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

pada 

Perusahaan 

Air Minum 

Tirta 

Mangkaluk

u Kota 

Palopo 

Untuk 

mengetahui 

pengaruh 

Pengemban

gan Karier 

dan 

Motivasi 

terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

pada 

Perusahaan 

Air Minum 

Tirta 

Mangkaluk

u Kota 

Palopo 

Pengemban

gan Karier 

(X1), 

Motivasi 

(X2) dan 

Kinerja 

Karyawan 

(Y) 

 

Sampel: 

170 orang 

karyawan 

Regres

i linear 

bergan

da  

(1)Pengemban

gan Karier 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan; (2) 

Motivasi 

memiliki 

pengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan; (3) 

secara 

simulatan 

pengembanga

n karier dan 

motivasi 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan. 

Permatas

ari dan 

Supiyan 

(2020) 

Pengaruh 

Pengemban

gan Karier 

dan 

Motivasi 

terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

pada PT. 

Unibless 

Indo Multi 

Untuk 

mengetahui 

pengaruh 

Pengemban

gan Karier 

dan 

Motivasi 

terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

pada PT. 

Unibless 

Indo Multi 

Pengemban

gan Karier 

(X1), 

Motivasi 

(X2) dan 

Kinerja 

Karyawan 

(Y) 

Sampel: 60 

orang  

responden 

Regres

i linear 

bergan

da  

(1)Pengemban

gan karier dan 

motivasi  

berpengaruh 

signifikan 

secara parisal 

terhadap 

kinerja 

karyawan; (2) 

pengembanga

n karier dan 

motivasi 

secara 

simultan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 
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kinerja 

karyawan.  

Fuad dan 

Waloyo 

(2020 

Pengaruh 

Pengemban

gan Karier 

dan 

Motivasi 

terhadap 

Kinerja 

Pegawai 

Badan 

Keuangan 

Daerah 

Kabupaten 

Pasuruan 

Untuk 

mengetahui 

pengaruh 

Pengemban

gan Karier 

dan 

Motivasi 

terhadap 

Kinerja 

Pegawai 

Badan 

Keuangan 

Daerah 

Kabupaten 

Pasuruan 

Pengemban

gan Karier 

(X1), 

Motivasi 

(X2) dan 

Kinerja 

Karyawan 

(Y) 

Sampel: 96 

orang  

pegawai 

Regres

i linear 

bergan

da  

(1) Terdapat 

pengaruh 

secara 

serempak 

pengembanga

n karier dan 

motivasi 

terhadap 

kinerja 

pegawai; (2) 

terdapat 

pengaruh 

secara parsial 

pengembanga

n karier dan 

motivasi 

terhadap 

kinerja 

pegawai. 

 

2.3 Model Konseptual Penelitian 

Keberhasilan karyawan dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas akan 

mengarah kepada kinerja organisasi. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa kinerja 

karyawan sangat penting ditelaah oleh suatu perusahaan atau organisasi, karena 

kinerja karyawan memiliki dampak yang signifikan dalam menyumbang kinerja 

organisasi, yang berimplikasi bahwa jika ingin meningkatkan kinerja organisasi 

maka yang harus difokuskan terlebih dahulu adalah kinerja karyawannya. 

Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan antara pengembangan karier 

dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan, yang artinya jika pengembangan 

karier efektif dilakukan akan berdampak pada tingginya motivasi kerja karyawan, 

hal ini menghasilkan kinerja karyawan yang optimal baik dari segi kualitas maupun 

kuantitas. Maka dapat disusun suatu kerangka pemikiran dalam penelitian ini, 

seperti yang disajikan dalam gambar dibawah ini.  



 

30 
 

 

              

 

       

       

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual 

 

2.4 Pengembangan Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian 

yang kebenarannya harusnya harus diuji secara empiris. Hipotesis menyatakan 

hubungan apa yang kita cari atau yang kita pelajari, diterima secara sementara 

sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya pada saat fenomena dikenal dan 

merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi. Untuk itu peneliti 

merumuskan hipotesis sebagai berikut:  

 

      H1 

      H2 

 

 

Gambar 2. 2 Kerangka Hipotesis 

Pengembangan Hipotesis kemudian dijabarkan lebih lanjut adalah: 

H1 = Diduga ada pengaruh yang positif dan signifikan antara pengembangan 

karier (X1) terhadap kinerja karyawan (Y)  

Pengembangan 

Karier (X1) 

Motivasi Kerja 

(X2) 

Kinerja 

Karyawan (Y) 

Pengembangan 

Karier (X1) 

Motivasi Kerja (X2) 

Kinerja Karyawan 

(Y) 
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Setiap perusahaan perlu mengelola karier dan mengembangkannya dengan baik 

supaya produktivitas karyawan tetap terjaga dan mampu mendorong karyawan 

untuk selalu melakukan hal yang terbaik dan menghindari frustasi kerja yang 

berakibat penurunan kinerja perusahaan (Sunyoto 2012:56).  

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmadhani Kworo Prihandini (2021) yang 

berjudul “Pengaruh Pengembangan Karier dalam meningkatkan Kinerja Karyawan 

dengan mediasi Motivasi Kerja di PT. BPRS Sukowati Sragen” menyimpulkan 

bahwa, pengembangan karier berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan, Sehingga dapat diketahui bahwa pengembangan karier mampu 

mendorong serta meningkatkan kinerja karyawan PT. BPRS Sukowati Sragen.  

 

H2 = Diduga ada pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi kerja 

(X2) terhadap kinerja karyawan (Y) 

Wibowo (2010) menyatakan motivasi merupakan dorongan terhadap 

serangkaian proses perilaku manusia pada pencapaian tujuan. Sedangkan elemen 

yang terkandung dalam motivasi meliputi unsur membangkitkan, mengarahkan, 

menjaga, menunjukkan intensitas, bersifat terus menerus dan adanya tujuan. 

Kemudian Rivai (2004:455) menunjukan bahwa semakin kuat motivasi kerja, 

kinerja pegawai akan semakin tinggi.  

Penelitian yang dilakukan oleh Lidia Lusri dan Hotlan Siagian (2017) dengan 

judul “Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan melalui Kepuasan 

Kerja sebagai variabel mediasi pada karyawan PT. Borwita Citra Surabaya”. Hasil 

penelitian didapatkan bahwa (1) motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan, (2) motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja 

karyawan, (3) kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, dan 

(4) kepuasan kerja berperan sebagai variabel mediasi antara motivasi kerja terhadap 

kinerja karyawan.  

 

 


