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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Perekonomian semakin meningkat karena adanya perubahan jaman yang 

terus menuntut akan adanya perubahan diberbagai aspek. Dengan adanya 

perubahan tersebut tentunya kebutuhan manusia pun akan semakin banyak yang 

harus terpenuhi, demikian juga halnya pada suatu perusahaan harus dapat 

mengikuti perubahan yang ada demi kelangsungan hidup perusahaan. Persaingan 

yang ketat dalam dunia usaha membuat setiap perusahaan untuk dapat 

mengembangkan, memelihara serta menjaga sumber daya manusia yang 

dimilikinya secara terus menerus. 

 Masalah sumber daya manusia merupakan aspek yang paling penting bagi 

kelangsungan hidup suatu perusahaan. Bila aspek ini melemah tentunya tujuan 

dari perusahaan tidak akan tercapai secara efektif dan efisien. Pengembangan 

karyawan sangat berperan dalam penciptaan sumber daya manusia yang lebih 

potensial. Dengan adanya karyawan yang lebih potensial mengakibatkan 

perusahaan menjadi lebih handal dalam menghadapi perubahan zaman yang terus 

meningkat. 

 Kinerja karyawan banyak dipengaruhi oleh perhatian manajemen terhadap 

kebutuhan karyawan, salah satu diantaranya adalah dengan diperolehnya posisi 

pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Masih sedikit 

perusahaan yang merencanakan dan mengembangkan karir karyawan dengan 

dasar dan pertimbangan yang jelas dan terukur. Apabila kondisi tersebut tidak 

segera diperbaiki akan sangat berdampak pada hilangnya motivasi karyawan 

untuk menunjukkan kinerja terbaiknya. (dikutip dari Herlan Suherlan: jurnal SDM 

– STP BANDUNG) 

Dalam persaingan bisnis yang teramat ketat, perusahaan memang dituntut 

untuk memperoleh tenaga kerja atau sumber daya manusia (SDM) yang unggul. 

Namun memperoleh tanpa bisa mempertahankan dan mengelolanya hanya akan 

membuat karyawan kabur. Karyawan akan mencari tempat yang bukan hanya 
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menjanjikan gaji yang lebih baik tapi juga karier yang barangkali lebih jelas dan 

cemerlang.(jurnal SDM: www.listrikindonesia.com ) 

Karier memang merupakan kebutuhan yang harus terus ditumbuhkan 

dalam diri seseorang tenaga kerja, sehingga mampu mendorong kemauan 

kerjanya. Akhirnya prestasi dapat diraih. Dan tentu saja banyak faktor yang 

mendorong karier seseorang seperti faktor kecerdasan intelektual, keterampilan 

kerja, dan kematangan emosi. Kematangan emosi turut mempengaruhi, karena 

kemampuan mengendalikan emosi tertentu secara stabil sesuai dengan 

perkembangan usianya (Tb. Sjafri Mangkuprawira, Guru Besar IPB dan pengamat 

SDM : www.listrikindonesia.com),  

 Fenomena yang terjadi bahwa meningkatnya persaingan bisnis, membuat 

banyak perusahaan merubah cara pandangnya (paradigma) terhadap karir 

karyawan. Merger, akuisisi, dan restrukturisasi, menjadi kebijakan yang harus 

diambil oleh perusahaan agar tetap dapat bertahan di tengah persaingan yang 

ketat. Akibatnya kebijakan Long Live Employment mungkin dianggap kurang 

relevan lagi untuk diterapkan. Di perusahaan-perusahaan Jepang, yang dahulu 

terkenal dengan konsep Long Live Employment-nya, kini telah banyak yang 

meninggalkan konsep tersebut. Akibatnya banyak karyawan yang harus 

kehilangan pekerjaannya, manakala kebijakan tersebut diambil oleh manajemen 

perusahaan. (jurnal Arbono Lasmahadi; Sebuah Cara Pandang Yang Berbeda 

Terhadap Karir Anda) 

Situasi yang telah diuraikan di atas tentunya, akan sangat menyulitkan 

para karyawan, karir yang telah dijalani bertahun-tahun harus berakhir. Setiap 

karyawan akan berpikir bahwa dedikasinya, pengabdian dan masa kerjanya 

selama ini sudah cukup membuatnya aman, dan tidak akan kehilangan pekerjaan. 

Namun ternyata cara pandang perusahaannya dalam melihat karir karyawannya 

telah berubah beberapa tahun belakangan ini. Hal ini terjadi karena tuntutan 

lingkungan bisnis, yang semakin ketat. (jurnal Arbono Lasmahadi; Sebuah Cara 

Pandang Yang Berbeda Terhadap Karir Anda) 

 

http://www.listrikindonesia.com/
http://www.listrikindonesia.com/
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Fenomena yang terjadi di PT Polypin Cangih sebuah perusahaan yang 

menghasilkan chips dan benang polyester, dimana perusahaan banyak 

memperkerjakan karyawan tetapi sangat kurang memberikan kesempatan berkarir 

kepada karyawannya. Hal ini berdasarkan keterangan karyawan bahwa karyawan 

bagian administrasi dan pabrikasi tidak diberikan kesempatan untuk naik jabatan, 

kecuali menggantikan posisi dengan alasan yang kuat seperti meninggal dunia 

atau di PHK. Menurut sumber banyak karyawan yang bekerja lebih dari 10 tahun 

dengan posisi yang sama namun tidak menunjukkan adanya karir yang meningkat 

(sumber: wawancara). Keterangan lebih lanjut dalam pengembangan karir 

karyawan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Masa kerja dan jabatan 

 

Berdasarkan grafik 1.1 bahwa jenjang karir karyawan dari 30 orang data 

yang didapat bahwa masih ada karyawan yang bekerja lebih dari 20 tahun. 

Sedangkan yang menduduki jabatan di staf dengan masa kerja 1- 10 tahun hanya 

dua orang. Hal ini dinilai sangat lambat dibandingkan dengan masa kerja 

karyawan.  

Kondisi tersebut disinyalir karena perusahaan tidak memberikan pelatihan, 

tidak mengedepankan pendidikan formal yang tinggi, akan tetapi memberikan 

kesempatan berkarir apabila memiliki skil atau keterampilan yang baik yang 
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mampu memberikan kontribusi yang lebih bagi perusahaan. Selain itu perusahaan 

memberikan kesejahteraan yang layak dan sesuai kepada karyawan sehingga 

karyawan tidak menuntut, hal ini terbukti dari tidak pernah terjadinya tuntutan 

karyawan terhadap perusahaan untuk menuntut kenaikan pangkat. 

Walau demikian tuntutan karyawan terhadap pengembangan karir di 

perusahaan tampaknya akan menjadi kendala dalam bekerja, rasa jenuh dan bosan 

akan berdampak pada loyalitas kerja karyawan yang menurun.  

Maka dari itu disinilah perlunya setiap perusahaan menyadari pentingnya 

kebijakan pengembangan karir bagi karyawannya. Setiap karyawan tidak mau 

terperangkap dalam suatu pekerjaan tanpa adanya pengembangan karir yang jelas, 

karena salah satu dari hubungan karyawan adalah adanya penghargaan diri 

sebagai salah satu pengakuan dari hasil kerja yang dilakukan. Dengan adanya 

kejelasan dalam karirnya maka karyawan akan loyal untuk bekerja sesuai dengan 

visi dan misi perusahaan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat serta 

dapat memenangkan persaingan tersebut. 

Berdasarkan fenomena di atas, penulis akan meneliti mengenai program 

pengembangan karir dan loyalitas kerja, yang disajikan dengan judul : 

“Hubungan Pengembangan Karir Dengan Loyalitas Kerja Karyawan pada 

PT Polypin Canggih” 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka perlu kiranya 

mengidentifikasi masalah yang akan timbul. Adapun masalah-masalah yang perlu 

diidentifikasikan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana program pengembangan karir di PT Polypin Canggih 

Bandung? 

2. Bagaimana tingkat loyalitas karyawan di PT Polypin Canggih Bandung ? 

3. Seberapa kuat hubungan pengembangan karir dengan loyalitas karyawan 

di PT Polypin Canggih Bandung ?   
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengembangan karir pada PT Polypin Canggih 

Bandung . 

2. Untuk mengetahui tingkat loyalitas karyawan pada PT Polypin Canggih 

Bandung . 

3. Untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan pengembangan karir dengan 

loyalitas karyawan pada PT Polypin Canggih Bandung . 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dari informasi yang berhasil dikumpulkan, diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan manfaat bagi penulis pribadi, perusahaan maupun pihak lainnya. 

Manfaat yang penulis harapkan dapat terwujud antara lain : 

1. Bagi penulis 

Penelitian ini merupakan kesempatan untuk menambah dan memperkaya 

pengetahuan serta untuk menerapkan teori-teori manajemen sumber daya 

manusia yang berkaitan dengan masalah yang dibahas oleh penulis, 

khususnya mengenai pengembangan karir dan pengaruhnya terhadap 

loyalitas kerja karyawan. 

2. Bagi perusahaan 

Diharapkan dapat menjadi tambahan masukan dan informasi mengenai 

permasalahan ketenagakerjaan di perusahaan, sehingga pihak perusahaan 

dapat membuat kebijaksanaan tentang pengembangan karir dan loyalitas 

kerja karyawan di perusahaan. 

3. Bagi pihak lain 

Sebagai bahan informasi dan bahan perbandingan dalam melaksanakan 

penelitian pada bidang yang sama. 

 


