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BAB II 

 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 
 
 
 
 

Bab ini membahas berbagai hasil penelitian serta berbagai literatur yang 

menguji pengaruh pengembangan karir terhadap kepuasan kerja serta dampaknya 

terhadap terhadap kinerja pegawai customer service. Kajian hasil penelitian dan 

literatur selanjutnya menjadi landasan teoritis bagi peneliti untuk mengembangkan 

model pada kerangka pemikiran teoritis dan perumusan hipotesis dalam 

melakukan penelitian ini. 

 

 

2.1 Kajian Pustaka  

 

2.1.1 Pemasaran Internal (Internal Marketing)  

 

Internal  Marketing  merupakan  penanaman  konsep  teori  dan  praktek  

 

pemasaran terhadap orang yang melayani pelanggan (pegawai) sehingga 

menghasilkan tenaga kerja yang baik. Agar rencana pemasaran sebuah perusahaan 

berjalan baik maka sebelumnya perlu dilakukan pembinaan terhadap pegawai. 

Gagal atau suksesnya pemasaran, sangat tergantung pada pegawai. Oleh sebab itu 

para pegawai harus dilatih untuk memberikan pelayanan yang terbaik secara 

konsisten. Dalam konteks perusahaan, internal marketing mencakup hal- hal 

sebagai berikut: 

 
1. Kesiapan 
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Kesiapan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai job description-nya 

merupakan aspek penting yang harus dipenuhi, karena hal itu mendasari 

kinerja pegawai dalam perusahaan. 

 
2. Kepedulian  

 

Kepedulian berdasarkan kinerja adalah kunci sukses yang dimiliki 

perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Wujud kepedulian dapat 

juga diungkapkan dengan perasaan senang ketika terjadi kemajuan dalam 

perusahaan. Kepedulian dan perhatian satu sama yang lain merupakan 

salah satu tolak ukur tentang pengabdian dan dedikasi seseorang terhadap 

perusahaan.  

 
3. Pelayanan  

 

Pelayanan infomasi dengan sistematis dan memadai akan mampu menarik 

pelanggan. Konsumen akan menjadi cermin dan tolak ukur dari eksistensi 

perusahaan. Hasil jangka panjangnya, konsumen kelak akan memberikan 

respon yang positif untuk membeli produk/jasa ke perusahaan yang 

bersangkutan. Sebaliknya, jika mereka tidak mendapatkan pelayanan dan 

informasi yang memadai, justru itu akan menjadi bumerang yang 

merugikan bagi perusahaan.  

 

 

2.1.2 Jasa / Service  

 

Industri jasa memainkan perana penting dalam perekonomian dunia, di 

negara maju seperti Amerika Serikat sektor jasa menyumbang sekitar 2/3 dari 

 
Gross Domestic Product (GDP) dan lebih dari 505 total pengeluaran jonsumen 
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dibelanjakan untuk jasa (Etzel, Walker, Stanton, 2001). Selain itu jasa juga 

merupakan salah satu sumber lapangan kerja bagi sebagi besar penduduk Amerika 

Serikat diperkirakan mencapai 79% dari total lapangan kerja. Perkembangan pesat 

di sektor jasa ini diyakini akan berkesinambungan, sejumlah tren pemasaran jasa 

telah diidentifikasi oleh Laing et al. (2002), mencerminkan kompleksitas dan 

keanekaragaman sektor jasa, menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi para 

pemasar untuk memasarkan jasa. 

 
Kotler & Keller (2012), berpendapat bahwa jasa merupakan tindakan atau 

perbuatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pibleihak lain 

yang bersifat intangible dan tidak menghasilkan kepemilikan. 

 

Haksever et al (Ariani, 2009:11), jasa atau pelayanan (services) 

didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan waktu, tempat, 

bentuk, dan kegunaan psikologis. 

 
Sedangkan menurut Zeithaml dan Bitner (2007 : 243) yaitu : 

 

“Jasa adalah suatu kegiatan ekonomi yang outputnya bukan produk 

dikonsumsi secara bersamaan dengan waktu produksi dan memberikan 

nilai tambah (seperti kenikmatan, hiburan, santai, sehat) bersifat tidak 

berwujud”. 

 
Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa jasa 

adalah kegiatan yang ditawarkan dari satu pihak ke pihak lain, yang pada intinya 

tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun untuk dapat 

memuaskan kebutuhan konsumen. 
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2.1.3 OCB (Organization Citizenship Behavior ) 

 

Organizational citizenship behavior (OCB) merupakan perilaku individu 

yang ekstra, yang tidak secara langsung atau eksplisit dapat dikenali dalam suatu 

sistem kerja yang formal, dan yang secara agregat mampu meningkatkan 

efektivitas fungsi organisasi (Organ, 1988). Organisasi pada umumnya percaya 

bahwa untuk mencapai keunggulan harus mengusahakan kinerja individual yang 

setinggi-tingginya, karena pada dasarnya kinerja individual mempengaruhi kinerja 

tim atau kelompok kerja dan pada akhirnya mempengaruhi kinerja organisasi 

secara keseluruhan. OCB memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan 

komunitasnya, transformasi sumber daya, keinovasian dan keadaptasian (Organ, 

1988) serta kinerja organisasi secara keseluruhan (Netemeyer, dkk., 1997) 

termasuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengerahan sumber daya langka, 

waktu dan pemecahan masalah di antara unit-unit kerja dengan cara kolektif dan 

interdependensi. 

 
Kemudian juga akan mempengaruhi keputusan kompensasi, promosi dan 

pelatihan serta memiliki efek yang penting terhadap kinerja keuangan 

(MacKenzie, dkk., 1998; Motowidlo dan Van Scotter, 1994). Selain itu OCB akan 

menerangkan proporsi halo effect dalam penilaian kinerja (Organ, 1988) dan 

merupakan determinan bagi program manajemen sumber daya manusia dalam 

mengawasi, memelihara, dan meningkatkan sikap kerja (Organ dan Ryan, 1995) 

yang akumulasinya akan berpengaruh pada kesehatan psikologi, produktivitas dan 

daya pikir pekerja (Vandenberg dan Lance, 1992). Perilaku tersebut tidak akan 

mendapat imbalan langsung atau sanksi baik dilakukan atau tidak, namun sikap 
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konstruktif yang ditunjukkan pegawai melalui OCB akan memberikan penilaian 

positif atasan seperti penugasan dan promosi (Bateman dan Organ, 1983). 

Eisenberger (1990) mengungkapkan bahwa perilaku ini berkembang sejalan 

dengan seberapa besar perhatian organisasi pada tingkat kesejahteraan guru dan 

penghargaan organisasi terhadap kontribusi mereka. 

 
Beberapa penelitian menemukan bukti bahwa OCB berhubungan dengan 

perilaku etikal, dan juga menyangkut esensi dari performa kerja individual. Dua 

dimensi OCB yang penting menurut Williams dan Anderson (1991) dikenal 

sebagai OCB-Individual (OCBI, altruism, mendahulukan kepentingan orang lain) 

yang segera memberikan manfaat khusus individual dan secara tidak langsung 

melalui kontribusi terhadap organisasi (misalnya membantu rekan yang tidak 

masuk bekerja, memberikan perhatian secara pribadi kepada pekerja lain) dan 

OCB-Organizational (OCBO, compliance, kerelaan) yang memberikan manfaat 

terhadap organisasi secara umum (misalnya memberikan nasihat kepada pegawai 

yang mangkir bekerja).Dimensi yang paling sering digunakan untuk 

mengonseptualisasi OCB adalah dimensi-dimensi yang dikembangkan oleh Organ 

(1988). Menurut Podsakoff studi dari Katz pada tahun 1964 tentang perilaku 

inovatif dan spontanitas mempengaruhi penelitian-penelitian OCB saat ini 

sehingga dimensi-dimensi dari OCB terkait dengan dimensi dari studi yang 

dilakukan oleh Katz (Hannah, 2006). Katz menyebutkan ada lima dimensi, yaitu: 

 
1. Cooperating with others,  

 
2. Protecting the organization,  

 
3. Volunteering constructive ideas,  
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4. Self-training,  

 
5. Maintaining a favorable attitude toward the company.  

 
 
 

Podsakoff ada tujuh jenis atau dimensi OCB yang pernah digunakan oleh 

para peneliti (Hannah, 2006). Ketujuh dimensi tersebut meliputi: 

 
1. Perilaku menolong (helping behavior), merupakan bentuk perilaku 

sukarela individu untuk menolong individu lain atau mencegah 

terjadinya permasalahan yang terkait dengan pekerjaan 

(workrelated problem). Organ (1983) membagi dimensi ini dalam 

dua kategori yaitu altruism dan courtesy,  

 
2. Sportsmanship, didefinisikan kemauan atau keinginan untuk 

menerima (toleransi) terhadap ketidaknyamanan yang muncul dan 

imposition of work without complaining,  

 
3. Organizational loyalty, merupakan bentuk perilaku loyalitas 

individu terhadap organisasi seperti menampilkan image positif 

tentang organisasi, membela organisasi dari ancaman eksternal, 

mendukung dan membela tujuan organisasi,  

 
4. Organizational compliance, merupakan bentuk perilaku individu 

yang mematuhi segala peraturan, prosedur, dan regulasi organisasi 

meskipun tidak ada pihak yang mengawasi,  

 
5. Individual initiative, merupakan bentuk self-motivation individu 

dalam melaksanakan tugas secara lebih baik atau melampaui 

standar/level yang ditetapkan. Organ (1983) menamakan dimensi  
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ini sebagai conscientiousness dan mengatakan bahwa dimensi ini 

 
sulit dibedakan dengan kinerja in-role, 

 

6. Civic virtue, merupakan bentuk komitmen kepada organisasi secara 

makro atau keseluruhan seperti menghadiri pertemuan, 

menyampaikan pendapat atau berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

organisasi,  

 
7. Self-development. George dan Brief mendefinisikan dimensi ini 

sebagai bentuk perilaku individu yang sukarela meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan dan kemampuan sendiri seperti 

mengikuti kursus, pelatihan, seminar atau mengikuti 

perkembangan terbaru dari bidang yang ia kuasai (Podsakoff, 

2000).  

 

Sementara ada empat faktor yang mendorong munculnya OCB dalam diri 

pegawai. Keempat faktor tersebut adalah karakteristik individual, karakteristik 

tugas/pekerjaan, karakteristik organisasional dan perilaku pemimpin (Podsakoff, 

2000). Karakteristik individu ini meliputi persepsi keadilan, kepuasan kerja, 

komitmen organisasional dan persepsi dukungan pimpinan, karakteristik tugas 

meliputi kejelasan atau ambiguitas peran, sementara karakteristik organisasional 

meliputi struktur organisasi, dan model kepemimpinan. Menurut Organ (1988), 

OCB dibangun dari lima dimensi yang masing-masingnya bersifat unik, yaitu: 

 

1. Altruism, kesediaan untuk menolong rekan kerja dalam menyelesaikan 

pekerjaannya dalam situasi yang tidak biasa,  
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2. Civic virtue, menyangkut dukungan pekerja atas fungsi-fungsi 

administratif dalam organisasi,  

 
3. Conscientiousness, menggambarkan pekerja yang melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab lebih dari apa yang diharapkan,  

 
4. Courtesy, perilaku meringankan problem-problem yang berkaitan dengan 

pekerjaan yang dihadapi orang lain,  

 
5. Sportsmanship, menggambarkan pekerja yang lebih menekankan untuk 

memandang aspek-aspek positif dibanding aspek-aspek negative dari 

organisasi, sportsmanship menggambarkan sportivitas seorang pekerja 

terhadap organisasi.  

 

Dalam pengukuran ini menggunakan skala Morison dalam Dwi (2007) 

yang dapat dijadikan sebagai kisi-kisi instrumen yang dijelaskan sebagai berikut: 

Kategori 1 Altruism meliputi: 

 
1. Perilaku membantu orang tertentu,  

 
2. Menggantikan rekan kerja yang tidak masuk atau istirahat,  

 
3. Membantu orang lain yang pekerjaannya overload,  

 
4. Membantu proses orientasi pegawai baru meskipun tidak diminta,  

 
5. Membantu mengerjakan tugas orang lain pada saat mereka tidak masuk  

 

6. Meluangkan waktu untuk membantu orang lain berkaitan dengan 

permasalahan-permasalahan pekerjaan,  

 
7. Menjadi volunteer untuk mengerjakan sesuatu tanpa diminta,  
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8. Membantu orang lain di luar departemen ketika mereka memiliki 

permasalahan,  

 
9. Membantu pelanggan dan para tamu jika mereka memiliki permasalahan,  

 

 

Kategori 2 Consceintiousness meliputi: 

 
1. Kehadiran, kepatuhan terhadap aturan dan sebagainya,  

 
2. Tiba lebih awal sehingga siap bekerja pada saat jadwal kerja dimulai,  

 

3. Tepat waktu setiap hari tidak peduli pada musim ataupun lalu lintas dan 

sebagainya,  

 
4. Berbicara seperlunya dalam percakapan ditelepon,  

 
5. Tidak menghabiskan waktu untuk pembicaraan di luar pekerjaan,  

 
6. Datang segera jika dibutuhkan,  

 
7. Tidak mengambil kelebihan waktu meskipun memiliki ekstra 6 hari,  

 

 

Kategori 3 Civic Virtue meliputi: 

 
1. Kemauan untuk bertoleransi tapa mengeluh,  

 
2. Menahan diri dari aktivitas-aktivitas mengeluh dan mengumpat,  

 
3. Tidak menemukan kesalahan dalam organisasi,  

 
4. Tidak mengeluh tentang segala sesuatu,  

 
5. Tidak membesar-besarkan permasalahan di luar proporsinya.  

 

 

Kategori 4 Cortesy meliputi: 

 
1. Keterlibatan dalam fungsi –fungsi yang membantu organisasi,  

 

2. Memberikan perhatian terhadap fungsi-fungsi yang membantu image 

organisasi,  
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3. Memberikan perhatian terhadap pertemuan yang dianggap penting,  

 
4. Membantu mengatur kebersamaan secara departemental,  

 

 

Kategori 5 Sportmanship meliputi: 

 
1. Menyimpan informasi tentang kejadian atau perubahan dalam organisasi,  

 
2. Mengikuti perubahan dan perkembangan dalam organisasi,  

 
3. Membaca dan mengikuti pengumuman organisasi,  

 
4. Membuat pertimbangan dalam menilai apa yang terbaik untuk organisasi.  

 

 

Beberapa  manfaat  dari  Organizational  Citizenship  Behaviour  adalah  sebagai 

 
berikut : 

 
1. OCB meningkatkan produktivitas rekan kerja  

 

- Pegawai yang menolong rekan kerja lain akan mempercepat 

penyelesaian tugas rekan kerjanya, dan pada gilirannya 

meningkatkan produktivitas rekan tersebut,  

 
- Seiring dengan berjalannya waktu, perilaku membantu yang 

ditunjukkan pegawai akan membantu menyebarkan best practice 

ke seluruh unit kerja atau kelompok.  

 

2. OCB meningkatkan produktivitas manajer  

 

- Pegawai yang menampilkan perilaku civic virtue akan membantu 

manajer mendapatkan saran dan atau umpan balik yang berharga 

dari pegawai tersebut, untuk meningkatkan efektivitas unit kerja,  
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- Pegawai yang sopan, yang menghindari terjadinya konflik dengan 

rekan kerja, akan menolong manajer terhindar dari krisis 

manajemen.  

 

3. OCB menghemat sumber daya yang dimiliki manajemen dan organisasi 

secara keseluruhan  

 
- Jika pegawai saling tolong menolong dalam menyelesaikan 

masalah dalam suatu pekerjaan sehingga tidak perlu melibatkan 

manajer, konsekuensinya manajer dapat memakai waktunya untuk 

melakukan tugas lain, seperti membuat perencanaan,  

 
- Pegawai yang menampilkan concentioussness yang tinggi hanya 

membutuhkan pengawasan minimal dari manajer sehingga manajer 

dapat mendelegasikan tanggung jawab yang lebih besar kepada 

mereka, ini berarti lebih banyak waktu yang diperoleh manajer 

untuk melakukan tugas yang lebih penting,  

 
- Pegawai lama yang membantu pegawai baru dalam pelatihan dan 

melakukan orientasi kerja akan membantu organisasi mengurangi 

biaya untuk keperluan tersebut,  

 
- Pegawai yang menampilkan perilaku sportmanship akan sangat 

menolong manajer tidak menghabiskan waktu terlalu banyak untuk 

berurusan dengan keluhan-keluhan kecil pegawai.  

 

4. OCB membantu menghemat energi sumber daya yang langka untuk 

memelihara fungsi kelompok  
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- Keuntungan dari perilaku menolong adalah meningkatkan 

semangat, moril (morale), dan kerekatan (cohesiveness) kelompok, 

sehingga anggota kelompok (atau manajer) tidak perlu 

menghabiskan energi dan waktu untuk pemeliharaan fungsi 

kelompok  

 
- Pegawai yang menampilkan perilaku courtesy terhadap rekan kerja 

akan mengurangi konflik dalam kelompok, sehingga waktu yang 

dihabiskan untuk menyelesaikan konflik manajemen berkurang  

 

5. OCB dapat menjadi sarana efektif untuk mengoordinasi kegiatan-kegiatan 

kelompok kerja  

 
- Menampilkan perilaku eivie virtue (seperti menghadiri dan 

berpartisipasi aktif dalam pertemuan di unit kerjanya) akan 

membantu koordinasi diantara anggota kelompok, yang akhirnya 

secara potensial meningkatkan efektivitas dan efisiensi kelompok,  

 
- Menampilkan perilaku eourtesy (misalnya saling memberi 

informasi tentang pekerjaan dengan anggota dari tim lain) akan 

menghindari munculnya masalah yang membutuhkan waktu dan 

tenaga untuk diselesaikan.  

 

6. OCB meningkatkan kemampuan organisasi untuk menarik dan 

mempertahankan pegawai terbaik  

 
- Perilaku menolong dapat meningkatkan moril dan kerekatan serta 

perasaan saling memiliki diantara anggota kelompok, sehingga  
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akan meningkatkan kinerja organisasi dan membantu organisasi 

 
menarik dan mempertahankan pegawai yang baik, 

 

- Memberi eontoh pada pegawai lain dengan menampilkan perilaku 

sportmanship (misalnya tidak mengeluh karena permasalahan-

permasalahan keeil) akan menumbuhkan loyalitas dan komitmen 

pada organisasi.  

 
7. OCB meningkatkan stabilitas kinerja organisasi  

 

- Membantu tugas pegawai yang tidak hadir di tempat kerja atau 

yang mempunyai beban kerja berat akan meningkatkan stabilitas 

(dengan eara mengurangi variabilitas) dari kinerja unit kerja,  

 
- Pegawai yang eonseientiuous eenderung mempertahankan tingkat 

kinerja yang tinggi seeara konsisten, sehingga mengurangi 

variabilitas pada kinerja unit kerja.  

 
8. OCB meningkatkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan 

perubahan lingkungan  

 
- Pegawai yang mempunyai hubungan dekat dengan pasar dengan 

sukarela memberi informasi tentang perubahan yang terjadi di 

lingkungan dan memberi saran tentang bagaimana merespons 

perubahan tersebut, sehingga organisasi dapat beradaptasi dengan 

eepat,  

 
- Pegawai yang seeara aktif hadir dan berpartisipasi pada pertemuan-

pertemuan di organisasi akan membantu menyebarkan informasi 

yang penting dan harus diketahui oleh organisasi,  
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- Pegawai yang menampilkan perilaku eonseientiousness (misalnya 

kesediaan untuk memikul tanggung jawab baru dan mempelajari 

keahlian baru) akan meningkatkan kemampuan organisasi 

beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya.  

 

2.1.4 Motivasi Kerja  

 
Robbins dan Judge (2007) mendefinisikan motivasi adalah : 

 
“proses yang menjelaskan intensitas, arah dan ketekunan usaha untuk 
mencapai suatu tujuan.” 

 
Berikut ini beberapa definisi mengenai pengembangan karir yang 
dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu : 

 

Samsudin (2005) memberikan pengertian motivasi sebagai proses 
mempengaruhi atau mendorong dari luar terhadap seseorang atau 
kelompok kerja agar mereka mau melaksanakan sesuatu yang telah 
ditetapkan. Motivasi juga dapat diartikan sebagai dorongan (driving force) 
dimaksudkan sebagai desakan yang alami untuk memuaskan dan 
memperahankan kehidupan. 

 
Mangkunegara (2005,61) menyatakan : “motivasi terbentuk dari sikap  
(attitude) karyawan dalam menghadapi situasi kerja di perusahaan 
(situation). Motivasi merupakan kondisi atau energi yang menggerakkan 
diri karyawan yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan 
organisasi perusahaan. Sikap mental karyawan yang pro dan positif 
terhadap situasi kerja itulah yang memperkuat motivasi kerjanya untuk 
mencapai kinerja maksimal”. 

 
 
 
 
2.1.5 Pengembangan Karir 
 

Marwansyah (2014: 207) mengatakan pengertian Karir adalah : 

 

“perbaikan dan persiapan yang dilakukan seseorang atau pegawai didalam 

meningkatkan kemampuan, baik secara langsung maupun melalui 

pelatihan, demi terciptanya keinginan seseorang atau perusahaan. Dari satu 

perspektif, karir adalah serangkaian posisi/pekerjaan yang dijalani 

seseorang selama hidupnya, ini adalah karir objektif. Dari perspektif lain, 
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karir meliputi perubahan-perubahan nilai, sikap dan motivasi yang terjadi 

seiring dengan bertambahnya usia seseorang, ini disebut sebagai karir 

subjektif.” 

 
Berikut ini beberapa definisi mengenai pengembangan karir yang 
dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu :  
Menurut Mondy (2008:243) :  
”Pengembangan karir adalah pendekatan formal yang digunakan 
organisasi untuk memastikan bahwa orang dengan kualifikasi dan 
pengalaman yang tepat tersedia jika dibutuhkan”. 

 
Pengertian pengembangan karir menurut Flippo (2008: 243) dapat 
diartikan sebagai :  
“sederetan kegiatan kerja yang terpisah-pisah namun masih merupakan 
atau mempunyai hubungan yang saling melengkapi, berkelanjutan dan 
memberikan makna bagi kehidupan seseorang. “ 

 
Kemudian menurut Siagian (2009:316):  
”pengembangan karir adalah seseorang pegawai ingin berkarya dalam 
organisasi tempatnya bekerja untuk waktu yang lama sampai usia 
pensiun”. 

 
Menurut Veithzal Rivai (2010: 290) bahwa :  
“pengembangan karir adalah proses peningkatan kemampuan kerja 
individu yang dicapai dalam rangka mencapai karir yang diinginkan.” 

 
Menurut Rivai (2010: 249) bahwa :  
“pengembangan karir adalah kegiatan kerja yang terpisah-pisah namun 
masih merupakan satu kesatuan hubungan yang saling melengkapi, 
berkelanjutan dan memberikan makna bagi kehidupan seseorang.” 

 
Berdasarkan definisi diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa 

 
Pengembangan Karir adalah kegiatan untuk melakukan perencanaan karir dalam 

 
rangka  meningkatkan  pribadi  dimasa  yang  akan  datang  agar  kehidupannya 

 
menjadi lebih baik. 
 
 
 
 
2.1.5.1 Indikator Pengembangan Karir  

 

Menurut Veitzhal Rivai (2010 : 250) indikator pengembangan karir adalah  

 
sebagai berikut: 



24 
 
 
 
 
 
 

1. Perencanaan karir  

 
Pegawai harus merencanakan karirnya untuk masa yang akan datang.  

 
2. Pengembangan karir individu  

 

Setiap pegawai harus menerima tanggung jawab atas perkembangan karir 

atau kemajuan karir yang dialami.  

 
3. Pengembangan karir yang didukung oleh departemen SDM 

Pengembangan karir pegawai tidak hanya tergantung pada pegawai 

tersebut tetapi juga pada peranan dan bimbingan manajer dan departemen 

SDM.  

 
4. Peran umpan balik terhadap kinerja  

 

Tanpa umpan balik yang menyangkut upaya-upaya pengembangan karir 

maka relatif sulit bagi pegawai bertahun-tahun untuk persiapan yang 

kadang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan pengembangan karir.  

 
Umpan balik didalam usaha pengembangan karir pegawai mempunyai 

beberapa sasaran:  

 
a) Untuk menjamin bahwa pegawai yang gagal menduduki suatu 

posisi dalam rangka pengembangan karirnya masih tetap berharga 

dan akan dipertimbangkan lagi untuk promosi diwaktu mendatang 

bila memang mereka memenuhi syarat,  

 
b) Untuk menjelaskan kepada pegawai yang gagal kenapa mereka 

tidak terpilih.  

 
c) Untuk mengidentifikasi apa tindakan-tindakan pengembangan karir 

spesifik yang harus mereka laksanakan.  
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2.1.5.2 Tahapan Pengembangan Karir  

 

Hendry Simamora (2004:551), bahwa ada tiga tahap dalam pengembangan  

 
karir, yaitu : 

 
1. Karir awal  

 

Selama tahap memasuki sebuah perusahaan, pegawai mencoba 

mendapatkan gambaran realities mengenai perusahaan dan mencari 

pekerjaan yang paling sesuai dengan keahlian, pengalaman dan 

minatnya.  

 
2. Tahap pertengahan ini meliputi pengalaman baru seperti penugasan 

khusus, transfer dan promosi yang lebih jauh, tawaran dari organisasi 

lain, kesempatan untuk jenjang perusahaan yang lebih tinggi dan 

pembentukan nilai seseorang bagi perusahaan.  

 
3. Tahap akhir  

 

Pada akhirnya mereka melepaskan diri dari tugas-tugasnya dan bersifat 

untuk pensiun. 

 
Karir melalui suatu rangkaian fase atau tahap yang relative dapat 

dipredisikan, dimulai eksplorasi dan investigasi awal terhadap kesempatan karir 

dan diakhiri dengan pensiun. Agar efektif, program karir perlu disesuaikan guna 

memenuhi kebutuhan individu pada berbagai tahap kehidupan dan karir mereka. 

 

 

2.1.5.3 Tujuan Pengembangan Karir  

 

Menurut Sulistiyani dan Rosidah (2003 :176), tujuan pengembangan karir  

 
adalah : 
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1. Membantu memecahkan persoalan operasional.  

 
2. Mempersiapkan pegawai untuk promosi.  

 

3. Meningkatkan rangsangan agar pegawai mampu berprestasi secara 

optimal.  

 
4. Meningkatkan perkembangan pribadi pegawai.  

 
Perkembangan karir seseorang pegawai sangat ditentukan oleh kinerjanya,  

 

meskipun didalam sebuah promosi menduduki suatu posisi tertentu ada yang 

mendasarkan pada siapa yang dikenal untuk memberikan umpan balik pegawai 

tentang prestasi kerjanya departemen SDM mengembangkan prosedur pekerjaan 

secara formal. Hal ini akan memungkinkan pegawai tersebut untuk menyesuaikan 

prestasi kerjanya, kesempatan pengembangan karir guna memenuhi kebutuhan 

perusahaan diwaktu mendatang dan juga keinginan para pegawainya. 

 

 

2.1.6 Kepuasan Kerja  

 

Kepuasan   kerja   merupakan   seperangkat   perasaan   pegawai   tentang  

 

menyenangkan atau tidak pekerjaan mereka, atau suatu perasaan tidak senang 

pegawai yang relatif berbeda dari pemikiran obyektif dan keinginan perilaku 

(Davis et. al. 1985). Kepuasan kerja merupakan keadaan mental yang dimiliki 

individu sebagai karyawan dalam sebuah organisasi yang pada umumnya berupa 

perasaan menyenangkan atau tidak, puas atau tidak, dan lainnya (Gomez, 2005). 

Locke dalam Judge dan Locke (1993) menjelaskan kepuasan kerja mencerminkan 

kegembiraan atau sikap emosi positif yang berasal dari pengalaman kerja 

seseorang. Kepuasan kerja merupakan orientasi emosional individu untuk 
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menjalankan peran dan karakteristik pekerjaan mereka (Porter et.al. 1974). 

Menurut Locke et.al. (1993) proses pemikiran seseorang akan mempengaruhi 

tingkat kepuasan yang dirasakan. 

 
Kepuasan kerja merupakan hal penting bagi setiap pekerja. Setiap pekerja 

memiliki karakteristik berbeda-beda, maka tingkat kepuasan kerjanya pun 

berbeda-beda pula. Tinggi rendahnya kepuasan kerja tersebut dapat memberikan 

dampak yang tidak sama. Hal itu sangat tergantung pada sikap mental individu 

yang bersangkutan sebagaimana Rue dan Byars (1992:367-368) mengatakan 

bahwa: “Job satisfaction refers to individuals mentals set may be positif or 

negatif, depending on individual mental set concerning the major components of 

job satisfaction”. Kepuasan kerja yang tinggi sangat memungkinkan untuk 

mendorong terwujudnya tujuan suatu lembaga atau perusahaan. Sementara tingkat 

kepuasan kerja yang rendah merupakan ancaman yang akan membawa 

kehancuran lembaga atau perusahaan segera maupun secara perlahan. 

 
Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan sekumpulan perasaan individu 

terhadap pekerjaannya, apakah menyenangkan, tidak menyenangkan, puas, tidak 

puas, suka atau tidak suka. Untuk lebih memahami tentang pengertian kepuasan 

kerja ini, dapat dikemukakan beberapa pendapat para ahli sebagai berikut : 

 
Davis & Newstorm (2000: 96) “Job satisfaction is the favorableness or 

Unfavorableness with employees view their work”. Hoppeck dalam As‟ad 

(1999:104) “Kepuasan kerja merupakan penilaian dari pekerja yaitu seberapa jauh 

pekerjaannya secara keseluruhan memuaskan kebutuhannya”. Gibson, Ivancevich 

dan Donnelly (2000:150-152) menyatakan : 
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Kepuasan kerja adalah suatu sikap yang dipunyai individu mengenai 
pekerjaannya. Hal ini dihasilkan dari persepsi mereka terhadap 
pekerjaannya, didasarkan pada faktor lingkungan kerja, seperti gaya 
penyelia, kebijakan dan prosedur, afiliasi kelompok kerja, kondisi kerja, gaji 
dan tunjangan. 

 

Stephen, P Robins (2001) berpendapat : “Kepuasan kerja adalah sikap 

umum seorang pegawai terhadap pekerjaannya; selisih antara banyak ganjaran 

yang diterima seseorang pegawai dan banyaknya yang mereka yakini seharusnya 

mereka terima”. Davis dan Newstrom (2000: 98) “Kepuasan kerja menunjukkan 

kesesuaian antara harapan seseorang yang timbul dan imbalan yang disediakan 

pekerjaan. Jadi kepuasan kerja juga berkaitan dengan erat dengan teori keadilan, 

perjanjian psikologis, dan motivasi”. 

 
Dari pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja 

merupakan sekumpulan perasaan seseorang pegawai terhadap pekerjaannya, 

apakah senang/suka atau tidak senang/tidak suka sebagai hasil interaksi seseorang 

dengan lingkungan pekerjaannya atau sebagai persepsi sikap mental juga seagai 

hasil penilaian seorang guru terhadap pekerjaannya. Perasaan seorang guru 

terhadap pekerjaan merupakan pencerminan dari sikap perilaku guru terhadap 

pekerjaannya. 

 
Faktor-faktor yang akan dibahas dimaksudkan untuk memenuhi pertanyaan 

tentang apa yang diukur dalam variabel kepuasan kerja. Banyak peneliti 

memperlihatkan sejumlah aspek situasi yang berbeda sebagai sumber yang 

penting dari kepuasan kerja. Beberapa ahli mengemukakan faktor-faktor kepuasan 

kerja sebagai berikut : 
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1) Faktor-faktor yang biasanya digunakan untuk mengukur kepuasan kerja 

seorang karyawan menurut Veithzal Rivai (2010) adalah : 1) Isi 

pekerjaan, penampilan tugas pekerjaan yang aktual dan sebagai kontrol 

terhadap pekerjaan; 2) Supervisi; 3) Organisasi dan manajemen; 4) 

Kesempatan untuk maju; 5) Gaji dan keuntungan dalam bidang 

finansial seperti adanya insentif; 6) Rekan kerja; 7) Kondisi pekerjaan.  

 
2) Faustino Cardoso Gomes (2005;178), membuat suatu kesimpulan 

menyeluruh tentang kepuasan kerja pegawai dengan pertimbangan-

pertimbangan subjektif berhubungan dengan : “1) Gaji, 2) Keselamatan 

kerja, 3) Supervisi 4) Relasi-relasi antar perorangan dalam kerja, 

peluang-peluang dimasa yang akan datang, 5) Pekerjaan itu sendiri”.  

 
3) Alternatif dari konsep kepuasan kerja satu dimensi adalah konse focet  

 

(permukaan) atau komponen yang menganggap bahwa kepuasan 

karyawan dengan berbagai aspek situasi perjan yang berbeda dapat 

bervariasi secara bebas dan harus diukur secara terpisah. Diantara 

konsep focet yang mungkin diperiksa adalah 1) Beban kerja, 2) 

Keamanan kerja, 3) Kompensasi, 4) Kondisi kerja, 5) Status dan 

prestise kerja, 6) Kecocokan rekan kerja, 7) Kebijakan penilaian 

perusahaan, 8) Praktek manajemen umum, 9) Hubungan antara atasan 

dan bawahan, 10) Otonomi dan tanggung jawab jabatan, 11) 

Kesempatan untuk mempergunakan pengetahuan dan keterampilan, 

12). Kesempatan untuk pertumbuhan dan pengembangan (L.N. Jewell 

& Marc Siegal 1998)  
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4) Salah satu ukuran multifocet yang paling populer yang tersedia menurut 

Smith, Kendall & Hullin, (1969), adalah indeks penjelasan perjan (job 

descriptive index dispatch). JDI terdiri dari 1) Kerja 2) Supervisi, 3). 

Kesempatan promosi, 4) Gaji, 5) Rekan kerja. Untuk kepentingan 

penelitian tesis ini, ukuran multifocet (Smith, Kendall, Hullin) yang 

disebut Job Descriptive Index(JDI) akan dipergunakan untuk mengukur 

kepuasan kerja guru.  

 
5) Siagian (2006:25) menyatakan, bahwa harapan-harapan pada 

organisasi, biasanya tercermin antara lain : 1) Kondisi kerja yang baik;  

 
2) Merasa diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan, 

terutama yang menyangkut nasibnya; 3) Cara pendisiplinan yang 

diplomatik; 4) Penghargaan yang wajar atas prestasi kerja; 5) Kesetiaan 

pimpinan terhadap bawahannya; 6) Pembayaran yang adil dan wajar; 7) 

Kesempatan promosi dan berkembang dalam organisasi; 8) Adanya 

pengertian pimpinan jika bawahan menghadapi masalah pribadi; 9) 

Jaminan adanya perlakuan yang adil dan objektif; 10) Pekerjaan yang 

menarik.  

 

 

2.1.6.1 Teori- teori Kepuasan Kerja  

 

Banyak sekali teori-teori tentang kepuasan kerja yang dibahas para ahli, 

akan tetapi teori-teori yang berkenaan dengan kepentingan pembahasan dalam bab 

ini lebih menekankan kepada : (1) Teori perbedaan (Discrepancy Theory), (2) 

Teori Keseimbangan (Equity Theory), (3) Teori Dua Faktor (Two Factor Theory), 
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dan (4) Teori Pengharapan (Expectancey Theory). Hal tersebut hampir senada 

dengan pendapat Veithzal Rivai (2003;475) bahwa “teori kepuasan kerja yang 

cukup dikenal adalah : 

 
1) Teori KetidakSesuaian (Discrepancy Theory)  

 

Teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih 

antara sesuatu yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan, sehingga 

apabila kepuasan yang diperoleh melebihi dari yang diinginkan maka orang 

akan menjadi lebih puas lagi, sehingga terdapat discrepancy tetapi merupakan 

discrepancy yang positif. Kepuasan kerja seseorang tergantung pada selisih 

antara sesuatu yang dianggap akan didapatkan dengan apa yang dicapai.  

 

 

2) Teori Keadilan (Equity Theory)  

 

Teori ini mengemukakan bahwa orang merasa puas atau tidak puas 

tergantung pada ada atau tidaknya keadilan (equity) dalam suatu situasi, 

khususnya situasi kerja. Menurut teori ini komponen utama dalam teori 

keadilan adalah input, hasil, keadilan dan ketidakadilan. Input adalah faktor 

bernilai bagi karyawan yang dianggap mendukung pekerjaanya, seperti 

pendidikan, pegnalaman, kecakapan, jumlah tugas dan peralatan, atau 

perlengkapan yang dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaanya. Hasilnya 

adalah sesuatu yang dianggap bernilai oleh seorang karyawan yang diperoleh 

dari pekerjaannya, seperti: upah/gaji, keuntungan sampingan, simbol, status, 

penghargaan, dan kesempatan untuk berhasil atau aktualisasi diri. Sedangkan 

orang selalu membandingkan dapat berupa seseorang di organisasi yang sama  



32 
 
 
 
 
 

 

atau ditempat lain atau bisa dengan dirinya dimasa lalu. Menurut teori ini 

setiap karyawan akan membandingkan rasio input, hasil dirinya dengan 

dengan rasio input hasil orang lain. Bila perbandingan itu dianggap cukup 

adil, maka karyawan akan merasa puas. Bila perbandingan itu tidak seimbang 

tetapi menguntungkan bisa menimbulkan kepuasan, tetapi bisa pula tidak. 

Tetapi bila perbandingan itu tidak seimbang akan timbul ketidak puasan. 

 

 

3) Teori dua Faktor (Two Factor Theory)  

 

Menurut teori ini kepuasan kerja dan ketidak puasan kerja itu merupakan hal 

yang berbeda. Kepuasan dan ketidak puasan pekerjaan itu buka suatu variabel 

yang kontinyu. Teori ini merumuskan karakteristik pekerjaan menjadi dua 

kelompok yaitu: satissfies atau motivator, dan disatissfies. Satissfies adalah 

faktor-faktor atau situasi yang dibutuhkan sebagai sumber kepuasan kerja 

yang terdiri dari : pekerjaan yang menarik, penuh tantangan, ada kesempatan 

untuk berprestasi, kesempatan memperoleh penghargaan dan promosi. 

Terpenuhnya faktor tersebut akan menimbulkan kepuasan, namun tidak 

terpenuhinya faktor ini tidak selalu mengakibatkan ketidakpuasan.  

 
Dissatisfies atau hygiene faktor adalah faktor-faktor adalah sumber-sumber 

ketidak puasan yang terdiri dari : gaji/upah, pengawasan, hubungan antar 

pribadi, kondisi kerja dan status. Faktor ini diperlukan untuk memenuhi 

dorongan biologis serta kebutuhan dasar karyawan. jika tidak terpenuhi faktor 

ini, karyawan tidak akan puas. Namun, jika faktor besarnya faktor ini  
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memenuhi kebutuhan tersebut, karyawan tidak akan kecewa meskipun belum 

 
terpuaskan. 

 
 
 
 
2.1.7 Kinerja Kerja  

 

Kinerja diartikan sebagai kesuksesan yang dicapai seseorang melaksanakan  

 

suatu pekerjaan. Kesuksesan yang dimaksud tersebut ukurannya tidak dapat 

disamakan pada semua orang, namun lebih merupakan hasil yang dicapai oleh 

seseorang menurut ukuran yang berlaku sesuai dengan pekerjaan yang 

ditekuninya (Marier dalam Wayan, 2000). Kinerja berkaitan erat dengan tujuan, 

sebagai suatu hasil perilaku kerja seseorang (Davis, 1985; Wayan, 2000). Perilaku 

kinerja dapat ditelusuri hingga ke faktor-faktor spesifik seperti kemampuan, 

upaya dan kesulitan tugas (Timpe, 1988). Kinerja sebagai hasil pola tindakan 

yang dilakukan untuk mencapai tujuan sesuai dengan standar. 

 
Aspek-aspek sikap pegawai dapat ditingkatkan dengan berbagai 

cara/metode sehingga dapat merangsang dan menantang mereka untuk tertarik 

dengan pekerjaan sehingga memberi efek terhadap perilaku dan memberikan 

kontribusi yang maksimal melalui kerja keras dan disiplin sehingga menghasilkan 

kerja yang dapat memuaskan baik bagi pegawai/pekerja maupun bagi pencapaian 

hasil yang optimal pada organisasi dimana ia bekerja. Kepentingan para pimpinan 

pada kepuasan kerja cenderung berpusat pada efeknya terhadap kinerja pegawai. 

Para peneliti telah mengenali kepentingan ini, sehingga kita mendapatkan banyak 

sekali studi yang dirancang untuk menilai dampak kepuasan kerja pada 

produktivitas, kemangkiran dan keluarnya pegawai. 
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Oleh karena itu kita mengharapkan bahwa kepuasan kerja lebih penting 

dalam mempengaruhi mereka yang kinerjanya buruk untuk tinggal, dari pada yang 

kinerjanya unggul. Tidak peduli tingkat kepuasan yang terakhir lebih besar, 

kemungkinannya untuk tetap dalam organisasi karena penerimaan pengakuan, 

pujian, dan ganjaran lain memberi mereka alasan untuk tinggal. Tampaknya logis 

untuk mengandaikan bahwa kepuasan kerja seharusnya merupakan penentu utama 

dari perilaku kewarganegaraan pegawai (Organizational Citizenship 

Behavior/OCB). Pegawai yang puas tampaknya akan lebih mungkin berbicara 

positif tentang organisasi, membantu orang lain, dan jauh melebihi harapan yang 

normal dalam pekerjaan mereka. Lagi pula, pegawai yang puas mungkin menjadi 

lebih bangga karena melebihi tuntutan tugas mereka ingin membalas pengalaman 

positif mereka. Konsisten dengan pemikiran ini, pembahasan tentang OCB 

mengandaikan bahwa hal itu berhubungan erat dengan kepuasan. Akan tetapi, 

bukti terbaru mengemukakan bahwa kepuasan mempengaruhi OCB. Namun 

melalui persepsi keadilan pada dasarnya kepuasan kerja menghasilkan konsepsi 

tentang hasil perlakuan, dan prosedur yang adil. 

 
Selanjutnya Robbins (2001) dengan mengutip pendapat E. A. Locke (1976) 

berpendapat bahwa, “sebuah tinjauan terhadap bukti telah mengidentifikasi empat 

faktor yang kondusif bagi tingkat kepuasan kerja pegawai yang tinggi : 1) 

Pekerjaan yang secara mental menantang; 2) Imbalan yang layak; 3) Kondisi kerja 

yang mendukung, dan 4) Rekan kerja yang mendukung”. 

 
Pentingnya, masing-masing faktor ini dapat di kontrol oleh manajemen 

pekerjaan yang secara mental menantang. Orang lebih menyukai pekerjaan yang 
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memberi mereka peluang untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan 

mereka serta menawarkan suatu varietas tugas, kebebasan dan umpan balik 

tentang seberapa baiknya mereka melakukan itu. Karakteristik ini membuat 

pekerjaan menjadi menantang secara mental. Imbalan yang wajar. Pegawai 

menginginkan sistem penggajian dan kebijakan promosi yang mereka anggap, 

tidak ambigu, dan sejalan dengan harapan mereka. 

 
Bila pembayaran itu kelihatan adil berdasarkan pada permintaan pekerjaan, 

tingkat keterampilan individual, dan standar pembayaran masyarakat, kepuasan 

mungkin dihasilkan. Sama halnya, karyawan mencari kebijakan dan praktik 

promosi yang adil. Promosi memberikan peluang bagi pertumbuhan pribadi, lebih 

banyak tanggung jawab, dan meningkatkan status sosial. Oleh karena itu para 

individu yang memahami bahwa keputusan promosi itu di ambil dengan cara 

yang adil dan jujur, mungkin mengalami kepuasan dalam pekerjaan mereka, 

disebabkan kondisi kerja yang mendukung. Para karyawan prihatin dengan 

lingkungan kerja mereka bagi menyangkut kenyamanan pribadi maupun 

kemudahan untuk bisa bekerja dengan baik. 

 
Kepuasan kerja biasanya di ketahui berdasarkan hasil penyelidikan terhadap 

pegawai. Seseorang bisa bertanya : “Secara keseluruhan, apakah anda merasa 

puas dengan kerja anda ? atau, “Seberapa puaskah anda dengan pekerjaan anda?”. 

 
Jawaban terhadap pertanyaan ini dapat bermacam-macam, mulai dari “yang 

sangat memuaskan”, hingga yang “sangat tidak memuaskan”. Tetapi pertanyaan 

yang sifatnya umum seperti ini lebih banyak memberikan informasi yang bersifat 
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diagnostik. Jawaban atas pertanyaan seperti itu tidak menunjukkan sumber 

kepuasan atau ketidak puasan. 

 
Kepuasan merupakan suatu konsep yang multifaceted (banyak dimensi). 

Suatu kesimpulan menyeluruh tentang kepuasan, mengandung pertimbangan 

subjektif dari pegawai mengenai kepuasannya sehubungan dengan gaji, supervisi, 

relasi-relasi dengan rekan-rekan dalam bekerja, peluang-peluang dimasa yang 

akan datang, dan pekerjaan itu sendiri. 

 
Pada dasarnya seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan 

kepadanya diharapkan untuk menunjukkan suatu performance yang terbaik yang 

bisa ditunjukkan oleh pegawai tersebut, selain itu performance yang ditunjukan 

oleh seorang pegawai tentu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor yang penting 

artinya bagi peningkatan hasil kerja yang menjadi tujuan dari organisasi atau 

instansi dimana pegawai tersebut bekerja. 

 
Performance atau kinerja ini perlu diukur oleh pimpinan agar dapat 

diketahui sampai sejauhmana perkembangan kinerja dari seorang pegawai pada 

khususnya dan organisasi pada umumnya. Bernandin dan Russell dalam Gomes 

(2003: 135) memberi batasan mengenai performansi sebagai “… the record of 

outcomes produced on a specified job fuction or activity during a specified time 

periode”, (catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu 

atau kegiatan selama suatu periode waktu tertentu. 

 
Pengertian kinerja pegawai yang dikemukakan oleh Mangkunegara dalam 

bukunya yang berjudul “Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan” (2005: 

67), yang menyatakan bahwa : “Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan 



37 
 
 
 
 
 
 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

 
dengan tanggung jawab yang diberikan”. 

 
Pengertian kinerja pegawai yang dikemukakan oleh Prawirosentono dalam 

 
bukunya  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Kebijakan  Kinerja  Karyawan 

 
(2005:2), yang menyatakan bahwa : 

 

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan 

organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai 

dengan moral maupun etika. 

 

Pendapat lain mengenai definisi kinerja yang diberikan oleh Veithzal Rivai 

 
(2003:15), sebagai berikut: “Kinerja pegawai adalah kesediaan seseorang atau 

 
kelompok  orang  untuk  melakukan  sesuatu  kegiatan  dan  menyempurnakannya 

 
sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan”. 

 
Dari pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa kinerja adalah hasil kerja 

 
yang dapat dicapai baik perserorangan maupun kelompok dalam suatu organisasi 

 
sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dalam rangka mencapai tujuan 

 
organisasi yang bersangkutan. 
 
 
 
 
2.1.8 Penelitian Terdahulu 
 

Beberapa  penelitian  terdahulu  yang  berkaitan  dengan  permasalahan 

 
dalam penelitian ini dipaparkan dalam tabel 2.1 sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 
 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 
 

No  Nama Peneliti dan  Persamaan Penelitian Hasil Penelitian 
 

  

judul 
   

 

     
 

      
 

1  Robert J. Lichtman  Penelitian dari Hasil penelitian dari 
 

 (2007)  Lichtman sama-sama Lichtman ini 
 

    menggunakan variabel memperlihatkan bahwa ada 
 

  Effects of an  dependennya beberapa faktor dalam iklim 
 

  organization’s  menggunakan kinerja organisasi yang ingin 
 

  climate on  karyawan dicapai oleh para manager 
 

  performance of   yaitu self-fulfillment, 
 

  suppy chain   advancement, dan 
 

  managers in   interpersonal relations. 
 

  Michigan   Sehingga pada saat 
 

     perusahaan mampu 
 

     memenuhi faktor-faktor 
 

     tersebut kepada para 
 

     manager, kinerja yang 
 

     ditunjukkan oleh manager 
 

     pun akan menjadi lebih 
 

     baik. 
 

      
 

2  Anthonia Adenike  Penelitian dari Adenike Hasil penelitian 
 

 (2011)  sama-sama menunjukkan bahwa pada 
 

    menggunakan variabel saat iklim dalam organisasi 
 

  Organizational  kepuasan kerja terbentuk dengan baik, 
 

  Climate as a   karyawan pun akan merasa 
 

  Predictor of   puas dalam bekerja. Iklim 
 

  Employee Job   organisasi yang diinginkan 
 

  Satisfaction in   oleh karyawan antara lain 
 

  Covenant University   seperti garis komunikasi, 
 

     gaji, kesempatan promosi 
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judul 
   

 

     
 

      
 

     jabatan, kebijakan personal, 
 

     kondisi kerja, serta 
 

     partisipasi dalam 
 

     pengambilan keputusan. 
 

      
 

3  Ulida R Toruan  Variabel yang diteliti Kompetensi berpengaruh 
 

 (2004)  mencakup terhadap kinerja pejabat 
 

  “Hubungan antara  kompetensi,motivasi struktural. 
 

  kompetensi dan  dan kinerja Motivasi berpengaruh 
 

  motivasi terhadap   positif terhadap kinerja 
 

  kinerja pejabat   pejabat struktural pegawai 
 

  struktural di badan   BKN 
 

  kepegawaian    
 

  negara”    
 

      
 

4  Endang  Penelitian ini sama – Hasil penelitian 
 

  Setyaningdyah &  sama menggunakan menunjukkan bahwa 
 

  Umar Nirman  kepuasan kerja dan disiplin kerja memiliki 
 

 (2013).  kinerja karyawan pengaruh yang positif dan 
 

  “The Effects of   signifikan terhadap 
 

  Human Resource   kompetensi SDM dan 
 

  Competence,   komitmen organisasi. Selain 
 

  Organisational   itu komitmen organisasi, 
 

  commitment and   kepemimpinan traksaksional 
 

  Transactional   dan disiplin kerja karyawan 
 

  Leadership on Work   memiliki pengaruh yang 
 

  Discipline, Job   positif dan signifikan 
 

  Satisfaction and   terhadap kinerja karyawan 
 

  Employee’s    
 

  performance”    
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No  Nama Peneliti dan  Persamaan Penelitian  Hasil Penelitian 
 

  

judul 
    

 

      
 

       
 

5  H. Muhammad  Penelitian ini sama-  Hasil penelitian Muhammad 
 

  Arifin (2014).  sama menggunakan  Arifin menunjukkan bahwa 
 

    variabel kepuasan kerja  kompetensi dan budaya 
 

  “The Influence of  serta kinerja karyawan.  organisasi memiliki 
 

  Competence,    pengaruh positif dalam 
 

  Motivation and    membentuk kepuasan guru. 
 

  Organisational    Selain itu kompetensi dan 
 

  Culture to High    kepuasan kerja memiliki 
 

  School Teacher Job    pengaruh yang positif 
 

  Satisfaction and    terhadap kinerja guru dalam 
 

  Performance”    bekerja 
 

       
 

6  Moh Ali Shahab &  Penelitian ini sama-  Hasil penelitian 
 

  Inna Nisa (2014).  sama menggunakan  menunjukkan bahwa 
 

  “The Influence of  variabel kepuasan kerja  kepemimpinan memiliki 
 

  Leadership and  serta kinerja karyawan  pengaruh yang signifikan 
 

  Work attitudes    terhadap kepuasan kerja, 
 

  toward Job    kemudian work attitude juga 
 

  Satisfaction and    memiliki pengaruh positif 
 

  Performance of    terhadap kepuasan kerja. 
 

  Employee”    Selain itu kepuasan kerja 
 

      memiliki pengaruh yang 
 

      signifikan terhadap kinerja 
 

      karyawan, namun 
 

      kepemimpinan memiliki 
 

      pengaruh yang tidak 
 

      signifikan terhadap kinerja 
 

      karyawan. 
 

       
 

7  Herald Monis &  Penelitian dari Monis  Hasil penelitian Monis dan 
 

  T.N. Sreedhara  dan Sreedhara meneliti  Sreedhara menunjukkan 
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 (2011)  tentang pengembangan  bahwa di dalam sebuah 
 

    karir di sebuah  perusahaan yang memiliki 
 

  Employee  berusahaan asing  jenjang karir yang 
 

  Satisfaction with  tepatnya di India dan  menjanjikan, akan membuat 
 

  Career Development  pengaruhnya terhadap  karyawan-karyawannya 
 

  Practices: A  kinerja karyawan yang  merasa puas dengan 
 

  Comparative Study  ada di dalamnya  pekerjaannya saat ini dan 
 

  of Indian and    memutuskan untuk tidak 
 

  Foreign MNC BPO    berpindah ke tempat kerja 
 

  Firms    lain. Bahkan tidak sedikit 
 

      karyawan yang 
 

      menunjukkan peningkatan 
 

      kinerja kerjanya dengan 
 

      tujuan untuk mempercepat 
 

      pengembangan karirnya di 
 

      tempat kerjanya 
 

       
 

8  Audra Bianca,  Penelitian Bianca,  Dalam penelitian ini 
 

  Buana Katili dan  Katili dan Anggraeni  dijelaskan bahwa tahapan 
 

  Shanti Anggraeni  sama-sama  karir yang jelas mampu 
 

 (2013)  menggunakan variabel  mendorong keinginan 
 

  Pengaruh Motivasi,  pengembangan karir  karyawan untuk terus 
 

  Pengembangan  sebagai variabel  menerus belajar dan 
 

  Karir, dan Kepuasan  independen, dan  meningkatkan kinerjanya 
 

  Kerja terhadap  variabel kinerja  secara bertahap sesuai yang 
 

  Kinerja Karyawan  karyawan sebagai  diinginkannya. 
 

  dengan metode SEM  variabel dependen   
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2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis  

 

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Monis & Sreedhara (2011)  

 

terbukti bahwa di dalam sebuah perusahaan yang memiliki jenjang karir yang 

menjanjikan, akan membuat karyawan-karyawannya merasa puas dengan 

pekerjaannya saat ini dan memutuskan untuk tidak berpindah ke tempat kerja 

lain. Bahkan tidak sedikit karyawan yang menunjukkan peningkatan kinerja 

kerjanya dengan tujuan untuk mempercepat pengembangan karirnya di tempat 

kerjanya. 

 
Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bianca, Katili dan 

Anggraeni (2013), pengembangan karir merupakan salah satu faktor yang 

memiliki pengaruh terbesar terhadap kinerja karyawan yang bekerja di sebuah 

perusahaan, dibandingkan dengan motivasi dan kepuasan kerja yang 

dimilikinya. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa tahapan karir yang jelas 

mampu mendorong keinginan karyawan untuk terus menerus belajar dan 

meningkatkan kinerjanya secara bertahap agar suatu saat bisa mencapai posisi 

atau jabatan yang diinginkannya. 

 
Ulida R Toruan (2004), menyatakan bahwa kompetensi menunjukkan 

kesesuaian antara kinerja yang timbul. Jadi kepuasan kerja juga berkaitan 

dengan erat dengan teori keadilan, perjanjian psikologis, dan motivasi yang pada 

akhirnya diindikasikan mampu meningkatkan kinerja kerja seorang karyawan 

secara berkala. 

 
Berdasarkan telaah teoritis diatas, maka model penelitian atau kerangka 

pemikiran teoritis yang dibangun adalah terdapat dalam gambar 2.1, yang 
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menjelaskan  kerangka  pemikiran  teoritis  yang  menggambarkan  pengaruh 

 

pengembangan karir terhadap kepuasan kerja serta dampaknya pada  kinerja 

 

pegawai customer service. 
 
 
 
 
 

PENGEMBANGAN KINERJA PEGAWAI 

KARIR (X) (Z) 

 KEPUASAN KERJA 

 (Y) 
 
 
 
 
 

Gambar 2.1 
 

Kerangka Pemikiran Teoritis 
 

Pengaruh Kepercayaan terhadap Kepuasan Kerja serta dampaknya 
 

pada Kinerja Pegawai 
 
 
 

2.3 Hipotesis 
 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Pengembangan karir berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja 

pegawai bank bjb  

 
2. Kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai bank bjb  

 

3. Pengembangan karir berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai bank 

bjb  


