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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sumber daya manusia tidak dapat dipungkiri merupakan salah satu aset 

penting bagi perusahan, peranan sumber daya manusia bagi perusahaan tidak 

hanya dilihat dari hasil produktivitas kerja tetapi juga dapat dilihat dari kualitas 

kerja yang dihasilkan. Bahkan lebih jauh keunggulan suatu perusahaan sangat 

ditentukan oleh keunggulan daya saing manusianya, bukan ditentukan lagi oleh 

sumber daya alamnya. Semakin kuat pengetahuan dari sumber daya manusia 

suatu perusahaan akan semaki kuat daya saing perusahaan tersebut. 

Pengembangan karir sangat penting untuk suatu perusahaan, karena karir 

merupakan kebutuhan yang harus terus ditumbuhkan dalam diri seorang tenaga 

kerja, sehingga mampu mendorong kemauan kerjanya. Pengembangan karir harus 

dilakukan melalui penumbuhan kebutuhan karir tenaga kerja, menciptakan 

kondisi dan kesempatan pengembangan karir serta melakukan penyesuaian antara 

keduanya. Pengembangan karir merupakan tindakan karyawan untuk mencapai 

karir individual karyawan. Kebijakan perusahaan, latar belakang pendidikan, 

pelatihan, pengalaman kerja, kesetiaan pada organisasi, dan keluwesan bergaul 

dan hubungan antar manusia ini sangat berpengaruh pada pencapaian karir 

karyawan.  

Pegawai atau karyawan merupakan sumber daya yang dimiliki organisasi, 

mereka harus dipekerjakan secara efektif, efisien, dan manusiawi.
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Dalam perkembangannya, organisasi akan menghadapi permasalahan tenaga kerja 

yang semakin kompleks. Oleh karenanya pengelolaan tenaga kerja sebagai 

Sumber Daya Manusia (SDM) harus dilakukan secara professional oleh 

departemen tersendiri dalam suatu organisasi, yaitu Human Resource 

Departement (HRD). 

Organisasi yang ingin tetap eksis dan memiliki citra positif di mata 

masyarakat tidak akan mengabaikan aspek pengembangan kualitas SDM-nya. 

Oleh karena itu peranan manajemen SDM dalam organisasi sangatlah besar. 

Manajemen SDM dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pengadaan, 

pengembangan, pemeliharaan dan penggunaan SDM dalam upaya mencapai 

tujuan individual maupun organisasi Salah satu bagian manajemen SDM  adalah 

pengembangan karir dari SDM sebagai tenaga kerja, pegawai ataupun karyawan 

itu sendiri. 

Dari uraian di atas berarti pembinaan karir tidak dapat dilepaskan dengan 

kegiatan perencanaan SDM, rekrutmen, dan seleksi dalam rangka pengaturan staf 

(staffing). Dari kegiatan-kegiatan manajemen SDM tersebut, harus diperoleh 

sejumlah tenaga kerja yang potensial denga kualitas terbaik. Tenaga kerja seperti 

itulah yang harus diberi kesempatan untuk mengembangkan kariernya, agar 

dengan kemampuannya yang terus meningkatkan sesuai dengan tuntutan 

lingkungan bisnis, tidak saja mampu mempertahankan eksistensi organisasi, tetapi 

juga mampu mengembangkan dan memajukan. Maka dari itu, penulis berusaha 

untuk mengkaji lebih jauh mengenai pengembangan karir yang merupakan sebuah 

kejadian penting, dimana suatu pengembangan karir yang jelas akan menjadikan 
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karyawan menjadi lebih mantap dan bekerja secara maksimal sehingga 

meningkatkan produktifitas di dalam suatu lembaga keuangan seperti BMT.  

KSPPS ARTHA MELATI JEPARA merupakan salah satu lembaga 

keuangan yang  berada di kota Jepara. Menyikapi situasi saat ini, tentunya 

menarik untuk diketahui strategi apa yang diterapkan oleh KSPPS ARTHA 

MELATI JEPARA. Terutama pengembangan karir yang dilakukan oleh KSPPS 

ARTHA MELATI JEPARA. Dimana pada zaman sekarang banyak  yang 

menganggap bahwa bekerja di suatu lembaga keuangan seperti BMT  tidak 

menjamin terjadinya suatu jenjang karir yang baik, sehingga sering seseorang 

ataupun SDM yang hanya menjadikan BMT hanya sebagai batu loncatan saja 

sebelum mereka memperoleh pekerjaan di tempat yang lebih besar ataupun lebih 

layak menurut mereka. Dari hal tersebut menjadikan hasil kinerja yang dicapai 

menjadi kurang maksimal karena mereka bekerja belum sepenuh hati.  

Bagi suatu lembaga yang baru berjalan belum ada satu dekade, KSPPS 

ARTHA MELATI Jepara sudah memiliki beberapa strategi yang jelas dan selektif 

dalam proses pengembangan karir bagi para karyawannya.  Sehingga proses 

berjalannya suatu sistem penataan karyawan menjadi jelas efektif dan efisien. 

Serta karyawan tidak akan ragu dengan pekerjaan yang sedang dijalaninya 

sekarang, karena mereka menganggap bahwa kedepannya mereka akan 

berkembang dengan baik dan terstruktur dengan aturan-aturan yang jelas mulai 

dari sistem Pelatihan dan Pengembangan, Mutasi  dan Promosi serta dengan 

syarat syarat dan imbalan yang jelas. 
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Manajer KSPPS ARTHA MELATI JEPARA, Agung Cahyono, A.Md. 

menuturkan bahwa KSPPS ARTHA MELATI JEPARA pernah mengalami 

kemunduran kinerja yang signifikan disebabkan oleh keluarnya karyawan 

berjumlah 5 orang. Hal tersebut membuat manajer mengambil kebijakan 

perekrutan karyawan yang potensial untuk meningkatkan kinerja organisasi. 

KSPPS ARTHA MELATI JEPARA menggali kemampuan karyawan yang 

tentunya tidak semua BMT menerapkannya, yaitu diadakannya pelatihan rutin 

internal tiap satu bulan sekali bagi tiap-tiap bagian yang ada dalam struktural 

BMT, pelatihan dan pendidikan pada event-event yang dilaksanakan baik dari 

Dinas Pemerintahan ataupun lembaga swasta yang mengadakan suatu sertifikasi 

dan meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh karyawan, selain itu di KSPPS 

ARTHA MELATI JEPARA telah diadakan sistem dana pensiun sehingga 

karyawan menjadi nyaman dan aman terhadap masa depan dirinya maupun 

keluarganya.  

Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk lebih lanjut meneliti 

tentang bagaimana proses pengembangan karir dalam upaya peningkatan kinerja 

di KSPPS ARTHA MELATI JEPARA dengan mengangkat judul “ (Analisis 

Sistem Pengembangan karir dalam upaya peningkatan kinerja karyawan di 

KSPPS ARTHA MELATI JEPARA)”.  

1.2. Ruang Lingkup Masalah 

Adapun Ruang Lingkup penelitian ini adalah pada KSPPS ARTHA 

MELATI JEPARA Yang Beralamatkan di Jl. Ratu Kalinyamat, Rt. 05/09 Kanal 

Krapyak Tahunan Jepara. 
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Sedangkan yang dijadikan objek penelitian adalah Studi Kasus Proses 

pengembangan karir yang ada di KSPPS ARTHA MELATI JEPARA. 

1.3. Perumusan Masalah 

Manajer KSPPS ARTHA MELATI JEPARA, Agung Cahyono, A.Md. 

menuturkan bahwa KSPPS ARTHA MELATI JEPARA pernah mengalami 

kemunduran kinerja yang signifikan disebabkan oleh keluarnya karyawan 

berjumlah 5 orang. Kemudian, KSPPS ARTHA MELATI JEPARA berusaha 

menaikkan kinerja organisasi dengan merekrut karyawan yang potensial. 

Pelatihan, pengembangan dan promosi juga diterapkan perusahaan untuk 

menaikkan kinerja organisasi. Hasilnya, kinerja organisasi semakin baik dan nilai 

perusahaan juga semakin besar. Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini 

yaitu: Bagaimana Strategi dan tahap-tahap yang ditentukan BMT dalam 

penentuan pengembangan karir seorang karyawan sebagai bentuk upaya untuk 

meningkatkan kinerja karyawan tersebut bagi kemajuan BMT. Sehubungan 

dengan pandangan luar bahwa BMT belum memiliki jenjang karir yang jelas. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan KSPPS ARTHA 

MELATI JEPARA dalam hal pengembangan karir untuk meningkatkan kinerja 

karyawan. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

a. Manfaat Teoritis 
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Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

atau sumbangan pemikiran secara teoritis maupun konseptual bagi 

perkembangan lembaga keuangan mikro yang berkaitan dengan system 

pengembangan karir BMT. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi lembaga 

keuangan syari’ah khususnya bagi KSPPS ARTHA MELATI JEPARA 

terutama dalam sistem  

c. Manfaat Untuk Perguruan Tinggi 

Sebagai bahan masukan bagi Perguruan Tinggi untuk memperbaiki 

praktek-praktek pembelajaran agar dosen menjadi lebih kreatif, efektif, 

dan efisien sehingga kualitas pembelajaran serta hasil belajar mahasiswa 

meningkat. 

 

 

  


