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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.      Akuntansi 

2.1.1.   Pengertian Akuntansi 

Akuntansi 

Menurut Yusuf dari Universitas Gajah Mada dalam bukunya "Dasar-Dasar 

Akuntansi" (2003;4&5), ditinjau dari Sudut Pemakainya Akuntansi didefinisikan 

sebagai: 

"Suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk 

melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan 

suatu organisasi".  

Jika ditinjau dari Sudut Kegiatannya Akuntansi didefinisikan sebagai: 

"Proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan 

penganaiisaan data keuangan suatu organisasi".  

 

Dari definisi sudut pemakainya dapat disimpulkan bahwa: 

1. Akuntansi diselenggarakan dalam suatu organisasi (biasanya organisasi 

perusahaan); 

2. Informasi akuntansi sangat penting dalam menyelenggarakan kegiatan 

perusahaan, informasi ini digunakan dalam pengambilan keputusan intern 

organisasi (oleh Manajemen- yaitu orang yang diberi tugas untuk memimpin 

perusahaan) dan juga untuk pengambilan keputusan oleh pihak ekstern organisasi 

(oleh Investor- yaitu orang-orang yang menanamkan uangnya dalam 

perusahaan untuk mendapatkan laba oleh Kreditur- yaitu orang-orang yang 

memberi pinjaman kepada perusahaan dan pihak lainnya). 

  Dari definisi sudut proses kegiatannya dapat disimpulkan bahwa pada 

dasarnya akuntansi harus: 

1. Mengidentifikasikan  data  mana  yang  berkaitan  /  relevan  dengan keputusan 

yang akan diambil; 
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2.   Memproses / menganalisis data yang relevan; 

3.   Mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan  

      keputusan.    

2.1.2. Akuntansi Sebagai Suatu Sistem Informasi 

Akuntansi dilaksanakan baik dalam perusahaan yang bertujuan mencari laba 

maupun dalam organisasi-organisasi yang tidak mencari laba. Salah satu penyebabnya 

adalah karena hal ini diharuskan oleh undang-undang. Namun demikian alasan utama 

mengapa akuntansi dilaksanakan dalam berbagai organisasi adalah karena semakin 

rumitnya variabel-variabel yang dihadapi, walau di dalam perusahaan kecil sekalipun. 

Keadaan ini menyebabkan para pengambil keputusan menjadi semakin tergantung pada 

data akuntansi. Dalam akuntansi, transaksi-transaksi keuangan diolah sedemikian rupa 

sehingga menjadi laporan yang siap digunakan untuk pengambilan keputusan 

manajemen. Dengan demikian akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang sangat 

diperlukan oleh perusahaan modern sewasa ini. 

   Sebagai suatu  sistem informasi, akuntansi dibutuhkan oleh berbagai pihak, 

baik dari kalangan intern maupun dari luar organisasi yang menyelenggarakan 

akuntansi tersebut. Secara garis besar pihak-pihak tersebut adalah: 

 

1.   Manager 

 Manager perusahaan menggunakan akuntansi untuk mrnyusun perencanaan 

perusahaannya, mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam uasaha mencapai tujuan, 

dan melakukan tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan; 

2.   Investor 

Mengevaluasi pendapatan yang diperkirakan akan dapat diperoleh dari 

investasi, setelah itu mereka melakukan monitoring terhadap perusahaan dengan 

menganalisis laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan. Sumber berita 

keuangan ini adalah laporan-laporan akuntansi; 

3.   Kreditur 

 Memberikan kredit kepada calon penerima kredit yang dipandang mampu 

membayar bunga dan mengembalikan kredit tepat pada waktunya, untuk itu kreditur 



 

 

10 

selalu meminta laporan keuangan para calon nasabah untuk dimilai dan masih 

meminta laporan keuangan para pengambil kredit untuk menilai apakah kredit telah 

digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati; 

 

4.    Instansi Pemerintah 

Badan-badan Pemerintah (Kantor Pelayanan Pajak / Bapepam) membutuhkan 

informasi keuangan dari perusahaan wajib pajak / perusahaan yang menjual 

sahamnya melalui pasar modal. Informasi akuntansi merupakan sumber utama bagi 

badan pemerintah untuk menetapkan pajak perusahaan atau mengawasi perusahaan; 

5.    Organisasi Nirlaba 

Walaupun organisasi semacam ini tidak mencari laba, namun mereka tetap berurusan 

derngan soal-soal keuangan karena harus rnempunyai anggaran. Semua hal tersebut berkaitan 

dengan akuntansi; 

6.    Pemakai lainnya 

Diperlukan oleh berbagai pihak untuk kepantingan-kepentingan tertentu. 

 

2.1.3. Bidang-bidang Akuntansi 

Menurut Yusuf  dalam  bukunya  “Dasar-dasar Akuntansi” (2003;8), dalam 

prakteknya dijumpai berbagai bidang pekerjaan akuntansi: (1) Akuntan Publik (2) Akuntan 

Intern  

 

Akuntan Publik 

 Akuntan Publik  Menurut Yusuf  dalam  bukunya  “Dasar-dasar Akuntansi” 

(2003;7), adalah :  

”Akuntansi yang memberikan jasanya untuk melayani kebutuhan masyarakat”.  

 

Bidang pekerjaan Akuntan Publik meliputi: 

1. Pemeriksaan Laporan Keuangan  (Auditing) adalah: “Bidang pekerjaan profesi 

akuntansi paling utama yang diberikan kepada publik (umum). Pemeriksaan 

secara independen untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang disusun 

manajemen bagi para investor, kreditur, dan pihak luar lainnya”. 
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2. Akuntansi Perpajakan adalah: "Jasa akuntan publik yang banyak dibutuhkan 

masyarakat". Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian jasa ini: 

1.   Untuk memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku; 

2.   Untuk menekan pajak seminim mungkin. 

3. Konsultasi Manajemen adalah "Pemberian jasa yang meliputi aspek yang 

luas". Biasanya jasa ini diberikan bersamaan dengan pemeriksaan akuntan. 

 

Akuntan lntern  

Akuntan Intern menurut Yusuf  dalam  bukunya  “Dasar-dasar Akuntansi” (2003;8), 

adalah:  

”Akuntan yang bekerja dalam suatu perusahan tertentu”. 

 

 Bidang pekerjaan Akuntan Intern meliputi: 

1. Akuntansi Biaya adalah "Menganalisis biaya perusahaan untuk memhantu 

manajemen dalam pengawasan biaya". Biasanya Akuntansi Biaya ditekankan pada 

bidang produksi, tetapi akhir-akhir ini penekanan atas biaya pemasaran juga 

meningkat. 

2. Penganggaran adalah "Menetapkan sasaran penjualan dan laba, serta 

perencanaan yang terinci untuk mencapai  sasaran tersebut". 

3. Perancangan Sistem Informasi adalah "Mengidentifikasi kehutuhan 

informasi untuk kepentingan intern maupun ekstern, selanjutnya dirancang 

dan dikembangkan sistem yang sesuai". Sistem Informasi Akuntansi sangat 

membantu dalam mengawasi jalannya operasi snatu perusahaan. 

4. Pemeriksaan Intern adalah "Pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan 

Intern perusahaan, bertugas untuk mengevaluasi sistem akuntansi dan 

manajemen". Tujuan pokoknya adalah untuk membantu manajemen dalam 

memperbaiki efisiensi operasi dan untuk menjamin bahwa para karyawan dan 

bagian-bagian perusahaan telah melaksanakan proses dan rencana yang ditetapkan 

manajemen. 

5. Akuntansi Keuangan adalah "Akuntansi yang bertujuan utama 

menghasilkan informasi keuangan untuk kepentingan pihak luar".  
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6. Akuntansi Manajemen adalah "Akuntansi yang bertujuan utama 

menghasilkan informasi untuk kepentingan manajemen". 

 

 

2.1.4. Proses Akuntansi 

 Menurut Yusuf  dalam bukunya ”Dasar-dasar  Akuntansi” (2003;11)  Proses 

Akuntansi meliputi: 

1. Pencatatan; 

2. Penggolongan; 

3. Peringkasan; 

4. Pelaporan; 

5. Penganalisaan data keuangan dari suatu organisasi. 

 

 Kegiatan Pencatatan dan Penggolongan adalah proses yang dilakukan secara rutin 

dan berulang-ulang setiap kali terjadi transaksi keuangan. Sedangkan kegiatan Pelaporan dan 

Penganalisaan biasanya hanya dilakukan pada waktu tertentu.   

 

2.1.5.   Bentuk-Bentuk Organisasi Perusahaan  

 

1.  Perusahaan Perseorangan 

Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu orang, 

pemilik perusahaan biasanya merangkap juga sebagai manajer. Perusahaan 

perseorangan umumnya berupa perusahaan pengecer yang berskala kecil / perusahaan 

jasa perseorangan. Perusahaaan semacam ini jarang berkembang menjadi perusahaan 

besar karena modalnya  sangat terbatas. 

2. Persekutuan 

 Persekutuan adalah suatu organisasi perusahaan yang merupakan gabungan 

dari beberapa orang pemilik untuk menyelenggarakan usaha dengan menggunakan 

nama bersama. Secara hukum para sekutu mempunyai tanggung jawab penuh atas 

utang-utang persekutuan, tetapi di lain pihak mereka mempunyai hak atas laba 

perusahaan; 
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3.   Perseroan 

 Perseroan adalah perusahaan yang modalnya terdiri atas saham-saham, 

merupakan suatu badan hukum yamg dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum 

atas namanya sendiri. 

 

2.1.6. Prinsip-prinsip Akuntansi 

 Menurut Yusuf dalam bukunya “Dasar-dasar Akuntansi” (2003;14)  Prinsip-

prinsip Akuntansi terdiri dari: 

 

1.   Konscp Entitas 

Konsep Entitas adalah suatu organisasi / bagian dari organisasi yang berdiri 

sendiri, terpisah dari organisasi lain / individu lain. Ini berarti kejadian keuangan 

yang menyangkut satu kesatuan usaha, tidak boleh dicampur dengan kesatuan usaha 

lain / dengsan pemiiiknya, dan sebaliknya; 

2.   Prinsip Objektivitas 

 Prinsip Objektitas adalah catatan dan laporan akuntansi yang didasarkan 

pada data yang bisa dipercaya sehingga laporan menyajikan informsi yang tepat 

dan berguna lanjut. Data tersebut telah diverifikasi (diperiksa kebenarannya) dan 

harus dikonfirmasi oleh pengamat yang independent; 

3.   Prinsip Biaya 

 Prinsip Biaya adalah prinsip yang menetapkan bahwa harta / jasa yang 

dibeli / diperoleh harus dicatat atas dasar biaya yang sesungguhnya disepakati dalam 

transaksi yang bersangkutan. 

 

2.1.7.   Sejarah Akuntansi 

Teori akuntansi telah berkembang melalui revolusi yang besar. khususnya 

selama tahun 1960-an dan tabun 1970-an , dan terus berlanjut sampai tahun 1980-an . 

Selama periode yang sama ini dan sekitar 50 tahun yang lalu, pemikiran akuntansi 

juga telah berkembang rnelalui proses evolusi. Perlunya telaah sejarah pemilkiran 

akuntansi berasal dari hubungan masa lalu. 

Akan tetapi, teori akuntansi sangat erat hubungan dengan praktek akuntansi, 
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entah itu berupa evaluasi praktek dan pengaruhnya, penjelasan praktek, atau 

pengembangan kerangka acuan sebagai pedoman untuk mengadakan perubahan 

dalam praktek akuntansi dan adaptasinya terhadap lingkungan yang baru, sebelum 

tahun 1930. 

 

 Teori Akuntansi sebagai suatu penalaran logis yang dirumuskan dengan 

baik biasanya tidak mendahului praktek akuntansi, jikapun benar, maka sekaranglab 

hal itu dapat dilakukan. 

Akuntansi berkembang sejalan dengan bertambahnya kebutuhan, dan 

perubahan terjadi secara bertahap dalam konsep dan teknik akuntansi. Tetapi 

praktek akuntansi yang baru harus tetap diselaraskan dengan hubungan dan 

lembaga ekonomi yang berubah serta tujuan akuntansi. Nama banyak teknik dan 

konsep tetap digunakan walaupun tidak sesuai lagi dengan kondisi. 

 

2.2.  Karier 

2.2.1.  Pengertian Karier 

Menurut FIippo yang dialih bahasakan oleh Bambang dalam bukunya 

"Manajemen Sumber Daya Manusia" (2002;162) Karier adalah : 

"Sederetan   kegiatan   kerja   yang   terpisah-pisah    namun    masih 

merupakan   atau   mempunyai  hubungan   yang  saling  melengkap, 

berkelanjutan, dan memberikan makna bagi kehidupan seseorang". 

 
Sedangkan menurut Wayne yang telah dialih bahasakan oleh Wahyudi dalam 

bukunya "Manajemen Sumber Daya Manusia" (2002; 162) mengartikan Karier 

dalam 3 pengertian yang berbeda, yaitu: 

 

1. Karier sebagai "Suatu rangkaian promosi jabatan / mutasi ke jabatan yang lehih 

tinggi dalam jenjang hirarki yang di alami oleh seorang tenaga kerja selama masa 

dinasnya"; 

2. Karier  sebagai "Suatu pekerjaan yang memiliki gambaran/pola pengembangan 

yang jelas dan sistematis"; 
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3. Karier  sebagai "Suatu sejarah jabatan dari seseorang, suatu rangkaian pekerjaan / 

posisi yang pernah dipegang oleh seseorang selama masa kerjanya". 

 Menurut Moekijat  dalam bukunya "Manajemen Personalia dan 

Manajcmen  Sumber Daya  Manusia"  (1995;83)     Karier    adalah 

 "Semua jabatan yang dipegang selama orang hidup bekerja". 

2.2.2.   Perencanaan Karier 

Menurut Moekijat dalam bukunya "Manajemen Personalia Dan Sumber 

Daya Manusia"   (1995;84) Perencanaan Karier adalah : 

 "Proses yang digunakan oleh seseorang untuk memilih sasaran karier dan 

jalur untuk mencapai sasaran tersebut”. 

 

Sedangkan menurut Handoko dalam bukunya "Manajemen Personalia Dan 

Sumber Daya Manusia" (93;83)  Perencanaan Karier adalah: 

 "Proses melalui mana seseorang memilih sasaran karier dan jalur ke 

sasaran tersebut". 

 

Manfaat perencanaan karier bagi perusahaan: 

1. Mengembangkan para karyawan yang dapat di promosikan 

Perencanaan   karier  rnembantu  untuk  mengembangkan   suplai   karyawan 

internal;  

2. Menurunkan perputaran karyawan 

Perhatian    terhadap    karier    individual    akan    meningkatkan    kesetiaan 

organisasional dan oleh karena itu menurunkan perputaran karyawan; 

3. Mengungkap potensi karyawan 

Perencanaan   karier   mendorong   para   karyawan   untuk   lebih   menggali 

kemampuan-kemampuan   potensial   mereka   karena   mereka   mempunyai 

sasaran-sasaran karier tertentu; 

4. Mengurangi penimbunan 

Tanpa perencanaan karier para manager akan mudah "menimbun" bawahan-

bawahan kunci yang berketrampilan dan berprestasi kerja tinggi. Perencanaan 



 

 

16 

karier menyebabkan karyawan, manager, dan departemen personalia menjadi sadar 

akan kualifikasi karyawan; 

5. Memuaskan kebutuhan karyawan 

Dengan sedikit penimbunan dan meningkatnya kesempatan-kesempatan untuk 

tumbuh bagi karyawan, kebutuhan-kebutuhan penghargaan individual, seperti 

penghargaan dan prestasi, akan lebih terpuaskan; 

6. Mendorong pertumbuhan 

Berbagai rencana dan sasaran karier memotivasi para karyawan untuk tumbuh dan 

berkembang; 

7. Membantu pelaksanaan rencana-rencana kegiatan yang telah disetujui 

Perencanaan karier dapat membantu para anggota kelompok agar siap untuk 

jabatan-jabatan yang lebih penting.  

 

Persiapan ini akan membantu pencapaian rencana-rencana   kegiatan   yang   

telah   disetujui.   Departemen   Personalia mendorong perencanaan karier dengan 3 

cara: 

1.   Pendidikan Karier 

Meningkatkan kesadaran karyawan akan pentingnya perncanan karier melalui 

berbagai macam teknik pendidikan; 

2.   Informasi pada perencanaan karier 

Memberikan kepada karyawan berbagai informasi yang mereka butuhkan untuk 

merencanakan karier; 

3.   Konseling Karier 

Membantu karyawan menetapkan sasaran-sasaran karier dan menentukan jalur-

jalur karier yang tepat. Departemen personalia bisa menawarkan bimbingan 

karier. 

 

2.2.3.   Pengembangan Karier 

Merupakan upaya-upaya pribadi seorang karyawan untuk mencapai suatu 

rencana karier. 

Taktik yang dapat digunakan para karyawan dalam pengembangan karier: 
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1.  Prestasi kerja 

Hal ini mendasari semua kegiatan pengembangan karier lainnya. Kemajuan 

karier sangat tergantung pada prestasi kerja (Performance); 

2.  Exposure 

Menjadi dikenal oleh orang-orang yang memutuskan promosi, transfer, dan 

kesempatan-kesempatan kariernya; 

3.   Permintaan berhenti 

Bila seorang karyawan melihat kesempatan karier yang lebih besar ditempat 

lain, permintaan berhenti mungkin merupakan suatu cara untuk mencapai 

sasaran-sasaran karier; 

4.  Kesetiaan organisasional 

Orang-orang meletakan kemajuan karier tergantung pada kesetiaan organisasional. 

Kesetiaan organisasional rendah umumnya ditemui pada diri para sarjana baru dan 

para professional; 

5.  Mentors dan Sponsors 

Mentors adalah "Orang yang menawarkan bimbingan karier informal". 

Sedangkan Sponsors adalah "Orang dalam organisasi yang dapat 

menciptakan kesempatan-kesempatan pengembangan karier bagi orang-orang 

lain”; 

6.   Kesempatan-kesempatan untuk tumbuh 

Hal ini berguna dalam pengembangan Sumber Daya Manusia internal maupun bagi 

pencapaian rencana karier karyawan. 

  

 Disamping itu, departemen personalia perlu mengusahakan dukungan 

manajemen, memberikan umpan balik kepada karyawan dan membangun suatu 

lingkungan yang kohesif untuk meningkatkan kemampuan dan keinginan karyawan 

dalam melaksanakan pengembangan karier. 

 Dukungan manajemen adalah "Berbagai usaha departemen personalia 

untuk mendorong pengembangan karier akan mempunyai dampak kecil tanpa 

dukungan dari para manager". 

Umpan balik adalah "Program penempatan karyawan secara periodik 
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melalui hasil prestasi kerja mereka".  Tujuan umpan balik: 

1. Untuk menjamin para karyawan yang tidak dipromosikan bahwa mereka masih 

bernilai dan akan dipertimbangkan untuk promosi-promosi selanjutnya bila mereka 

"Qualified"; 

2. Untuk menjelaskan mengapa mereka tidak terpilih; 

3. Untuk menunjukan apa kegiatan-kegiatan pengembangan karier yang 

harus diambil. 

 Kelompok kerja kohesif adalah "Lingkungan yang memuaskan, bila 

mereka merasa sebagai bagian kelompok kerja kohesif, usaha-usaha 

pengembangan karier mereka akan lebih terarah menuju peningkatan 

kesempatan-kesempatan karier dalam organisasi'. 

 

2.2.4.  Perkembangan Profesi Akuntansi 

 Perkembangan profesi akuntansi sejalan dengan jenis jasa yang diminta oleh 

masyarakat yang makin lama makin kompleks, sementara itu jasa yang diminta 

sangat dipengaruhi oleh perkembangan dunia usaha. Dengan kata lain perkembangan 

akuntansi adalah sejalan dengan perkembangan dunia usaha.  

 Pada akhir abad ke-15, tepatnya 1494, keluar buku pertama yang membahas 

mengenai akuntansi. Buku itu berjudul ”Summa De Arithmatica, Geometrica, 

Proportioni, et Proportionalita” yang dikarang oleh Luca Pacioli. Buku ini merupakan 

tonggak sejarah dalam bidang akuntansi. Di dalamnya memuat cara-cara pembukuan 

yang sampai kini masih banyak dianut. 

        

2.2.5. Pekerjaan Akuntan 

 Menurut Soemarso dalam bukunya ”Akuntansi Suatu Pengantar” 

(2004;6) Akuntan dikelompokan menjadi: (1) Akuntan Publik (2) Akuntan 

Manajemen (3) Akuntan pemerintah (4) Akuntan Pendidik. 

1.   Akuntan Puhlik 

Seorang Akuntan Publik bertugas: 

       1.   Memberikan jasa pemeriksaan (Audit); 

2.   Memberikan jasa perpajakan (Tax Services); 
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3.   Memberikan jasa konsultasi manajemen (Management Advisory Services); 

4.   Memberikan jasa akuntansi (Accounting Services). 

2.   Akuntan Manajemen 

Seorang Akuntan Manajemen bertugas: 

1.   Menyusun si stem akuntansi; 

2.   Menyusun laporan akuntansi kepada pihak-pihak diluar perusahaan; 

3.   Menyusun laporan akuntansi kepada manajemen; 

4.   Menyusun anggaran; 

5.   Menangani masalah perpajakan; 

6.   Melakukan pemeriksaan intern. 

3.   Akuntan Pemerintah 

Seorang Akuntan Pemerintah bertugas: 

1.   Mengawasi keuangan dan pembangunan; 

2.   Memeriksa keuangan; 

3.   Melakukan pemerikasaan intern. 

4.  Akuntan Pendidik 

Seorang Akuntan Pendidik bertugas: 

1.   Mengajar pendidikan akuntans; 

2.   Menyusun kurikulum pendidikan akuntansi; 

3.   Melakukan penelitian di bidang akuntansi; 

2.2.6.  Faktor-faktor yang Mendorong Pemilihan Karier 

Menurut Siswanto dalam bukunya "Manajemen Tenaga Kerja Indonesia" 

(2001 ;268) faktor pendorong dalam pemilihan karier adalah: 

1. Kinerja (Achievement) 

Seseorang yang memiliki keinginan berkinerja sebagai suatu "kebutuhan" atau 

needs, dapat mendorongnya mencapai sasaran melalui suatu Achievement 

Motivation Training (AMT). Maka entrepreneur'ship•, sikap hidup untuk 

berani mengambil resiko untuk mencapai sasaran yang lebih tinggi dapat 

dikembangkan; 
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2.   Penghargaan (Recognition) 

Penghargaan atau pengakuan dalam bentuk piagam penghargaan /medali, 

dapat menjadikan dorongan yang lebih kuat dibandingkan dengan hadiah 

berupa barang /uang; 

3.   Tantangan (Challenge) 

Tantangan demi tantangan biasanya menumbuhkan dorongan untuk 

mengatasinya. Suatu sasaran yang tidak menantang atau dengan mudah dapat 

dicapai biasnya tidak mampu menjadi dorongan, bahkan cenderung menjadi 

kegiatan rutin; 

4.   Tanggung jawab (Responsibility) 

Suatu proses produksi sebagai mata rantai dalam suatu "sistem" akan sangat 

ditentukan oleh "tanggung jawab" subsistem "mata rantai" dalam proses 

produksi. Adanya rasa ikut memiliki akan menimbulkan motivasi untuk turut 

merasa bertanggung jawab; 

5.   Pengembangan (Development) 

Pengembangan kemampuan seseorang, baik dari pengalaman kerja / kesempatan 

untuk maju, dapat merupakan dorongan kuat bagi tenaga kerja untuk bekerja 

lebih giat / lebih sernagat; 

6.   Keterlibatan (Involvement) 

Rasa terlibat akan menumbuhkan rasa ikut tanggung jawab, rasa dihargai, 

yang merupakan "tantangan" yang harus dijawab melalui peran serta berkinerja 

untuk pengembangan usaha dan pengembangan pribadi. Rasa terlibat juga 

menimbulkan rasa mawas diri untuk bekerja lebih baik, menghasilkan produk 

yang lebih bermutu; 

7.   Kesempatan {Opportunity) 

Kesempatan untuk maju dalam bentuk jenjang karier yang terbuka, dari 

tingkat bawah sampai tingkat manajemen puncak merupakan dorongan yang 

cukup kuat bagi tenag kerja. Bekerja tanpa harapan / kesempatan untuk meraih 

kemajuan atau perbaaikan nasib, tidak akan merupakan dorongan berkinerja / 

bekerja produktif. 
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2.2.7.   Bentuk Motivasi  dalam Pemilihan Karier 

Menurut  Siswanto dalam bukunya ”Manajemen Tenaga Kerja 

Indonesia”(2001;270), Pada umumnya bentuk motivasi yang sering dianut perusahaan 

meliputi empat unsur utama, yaitu: (1) Kompensasi bentuk uang (2) Pengarahan dan 

Pengendalian (3) Penerapan pola kerja yang efektif (4) Kebijakan. 

1.    Kompensasi bentuk uang  

Salah satu bentuk yang paling sering diberikan kepada tenaga kerja adalah 

berupa kompensasi. Kompensasi yang diberikan kepada tenaga kerja biasanya 

berwujud uang. 

Sebenarnya pemberian kompensasi bentuk uang sebagai motivasi kerja para 

tenaga kerja memiliki dua pengaruh perilaku. Keanggotaan adalah pengaruh yang 

paling luas, yang mempengaruhi tenaga kerja pada semua tingkat pendapatan. 

Pengaruh yang kedua adalah negatif dari sudut pandangan perusahaan, dan 

cenderung terbatas hanya pada tenaga kerja yang pendapatannya tidak lebih dari  

tingkat ”standar kehidupan yang layak” dan cenderung menganggap kompensasi 

bentuk uang tidak seimbang; 

2.    Pengarahan dan pengendalian 

Pengarahan maksudnya menentukan apa yang harus mereka kerjakan / tidak 

mereka kerjakan. Sedangkan Pengendalian maksudnya menentukan bahwa 

tenaga kerja harus mengerjakan hal-hal yang telah diinstruksikan; 

3.  Penetapan pola kerja yang efektif 

Agar karyawan dapat bekerja sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka 

perusahaan harus membuat pola kerja agar menjadi efektif, diantaranya:   

a) Memperkaya pekerjaan, yaitu penyesuaian tuntutan pekerjaan dengan                                                         

kemampuan tenaga kerja; 

b) Manajemen partisipatif, yaitu penggunaan berbagai cara untuk melibatkan 

pekerjaan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi pekerjaan 

mereka; 

c) Mengalihkan perhatian para pekerja dari pekerjaan yang membosankan 

kepada instrumrnen (alat) waktu luang untuk istirahat / sarana lain yang 
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lebih fantastis. 

4.   Kebajikan 

Suatu tindakan yang diambil dengan sengaja oleh manajemen untuk 

mempengaruhi sikap / perasaan para tenaga kerja. 

Hasil  berbagai usaha untuk menganalisis perhatian, menghibur, serta 

menyenangkan hati  para tenaga kerja lebih baik dipadukan. Sering usaha tersebut 

dikembangkan selama masa depresi, dimana setiap sikap kebajikan sangat dihargai. 

 


