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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Teori Pengembangan 

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, 

teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebituhan pekerjaan/ 

jabatan melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan meningkatkan keahlian 

teoritis, konseptual, dan moral karyawan, sedangkan latihan bertujuan untuk 

meningkatkan keterampilan teknis pelaksanaan pekerjaan karyawan, workshoop 

bagi karyawan dapat meningkatkat pengetahuan lebih lagi di luar perusahaan. 

Edwin B. Flippo mendefinisikan pengembangan sebagai berikut: 

“Pendidikan adalah berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan 

pemahaman atas lingkungan kita secara menyeluruh”, sedangkan latihan 

didefinisikan sebagai berikut : “Latihan adalah merupakan suatu usaha 

peningkatan pengetahuan dan keahlian seorang karyawan untuk mengerjakan 

suatu pekerjaan tertentu”. Sedangkan Andrew F. Sikula mendefinisikan 

pengembangan sebagai berikut : “Pengembangan mengacu pada masalah staf dan 

personel adalah suatu proses pendidikan jangka panjang menggunakan suatu 

prosedur yang sistematis dan terorganisasi dengan mana manajer belajar 

pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum”. Sedangkan definisi 

latihan diungkapkan oleh Andrew F. Sikula yaitu “latihan adalah proses 

pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan 
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terorganisir, sehingga karyawan operasional belajar pengetahuan teknik 

pengerjaan dan keahlian untuk tujuan tertentu”.  

2.1.2. Teori Karir 

Karir adalah urutan, status, jenjang dan pengalaman pekerjaan, jabatan atau 

posisi seseorang baik dalam perusahaan, organisasi maupun pekerjaan sambilan 

(freelance) sehingga menuntut tanggung jawab dan kemampuan kerja yang lebih 

baik. Karir juga dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pekerjaan 

berkelanjutan dan melibatkan pilihan dari berbagai macam kesempatan yang 

terjadi akibat interaksi individu dengan organisasi dan lingkungan sosialnya. 

Karir erat hubunganya dengan bekerja, pekerjaan dan jabatan. Bekerja ialah 

konsep dasar yang menunjuk pada sesuatu yang dilakukan karena 

menginginkannya dengan harapan dapat dinikmati. Pekerjaan adalah posisi 

ketenagakerjaan dalam suatu jabatan, mungkin kita dapat melakukan banyak 

pekerjaan dalam suatu jabatan, sebab pekerjaan itu menghasilkan uang yang kita 

butuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun untuk melakukan serta 

membeli hal-hal yang kita sukai. Jabatan adalah lapangan kerja dan profesi yang 

mungkin saja berganti-ganti selama beberapa waktu sepanjang hidup seorang 

pekerja. 

Berikut ini adalah pengertian dan definisi karir dari beberapa sumber buku: 

Menurut Rachman dan Savitri (2009), karir adalah sebagai urutan dari 

kegiatan-kegiatan dan perilaku-perilaku yang terkait dengan kerja dan sikap, nilai 

dan aspirasi-aspirasi yang terkait sepanjang masa hidupnya seseorang. Menurut 

Gibson dkk (1995), karir adalah rangkaian sikap dan perilaku yang berkaitan 



9 
 

 
 

dengan pengalaman dan aktivitas kerja selama rentang waktu kehidupan 

seseorang dan rangkaian aktivitas kerja yang terus berkelanjutan.Menurut 

Soetjipto dkk (2002), karir merupakan bagian dari perjalanan hidup seseorang, 

bahkan bagi sebagian orang merupakan suatu tujuan hidup.  

Menurut Wilson (2012), karir adalah keseluruhan pekerjaan yang kita 

lakukan selama hidup kita, baik itu dibayar maupun tidak. Menurut Corey (2006), 

karir adalah seluruh kehidupan kerja kita. Setiap jenjang karir yang kita tempuh 

mungkin terdiri dari satu atau beberapa jabatan, yang semakin meningkat seiring 

dengan pengalaman kerja kita. 

2.1.3. Teori Pengembangan Karir 

Marwansyah (2012) mengemukakan bahwa sarana pengembangan karier 

meliputi keterampilan, pendidikan dan pengalaman serta teknik-teknik modifikasi 

dan perbaikan perilaku, yang memberikan nilai tambah sehinga memungkinkan 

seseorang untuk bekerja lebih baik. Metode yang lazim digunakan misalnya : 

penyuluhan karier, penyedian informasi tentang perusahan atau organisasi, sistem 

penilaian kinerja dan lokakarya 

Pengembangan karier menurut Andrew J. Fubrin dalam Mangkunegara 

(2017) adalah aktivitas kepegawaian yang membantu pegawai-pegawai 

merencanakan karier masa depan mereka di organisasi, agar organisasi dan 

pegawai yang bersangkutan dapat mengembangkan diri secara maksimum. 

Pengembangan karier yang digunakan instansi/lembaga tidak terlepas dari 

perencanan karier. Setiap pegawai atau karyawan dalam organisasi sebelum 

mengembangkan kariernya harus mempunyai perencanan karier yang matang 
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terlebih dahulu. Selain itu, juga harus mengetahui hal-hal yang mempengaruhi 

pengembangan karier. 

Menurut Marwansyah (2012) pengembangan karier adalah kegiatan- 

kegiatan pengembangan diri yang ditempuh oleh seseorang untuk mewujudkan 

rencana karier pribadinya. Sedangkan menurut Sunyoto (2012), pengembangan 

karier adalah peningkatan-peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk 

mencapai suatu rencana karier. 

Dari beberapa pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa fokus 

pengembangan karier adalah peningkatan kemampuan mental yang terjadi yang 

terjadi seiring penamabahan usia pegawai. Perkembangan kemampuan mental 

pegawai telah berlangsung selama seseorang menjadi pekerja pada sebuah 

organisasi yang terwujud melalui pelaksanan pekerjan yang menjadi tugas pokok 

dan fungsinya.  

Menurut Hastho dan Meilan dalam Sunyoto (2012) manajemen karier 

adalah proses pengelolan karier pegawai yang meliputi tahapan perencanan karier 

, pengembangan dan konseling karier serta pengambilan keputusan karier. 

Sedangkan Henry Simamora dalam Sunyoto (2012) manajemen karier adalah 

proses bekelanjutan dari penyiapan , penerapan dan pemantauan rencana karier 

yang dilakukan oleh individu itu sendiri atau seiring dengan sistem karier 

organisasi. 

2.1.4. Aspek Perencanaan Karir  

Menurut Winkel & Hastuti (2006), terdapat tiga aspek dalam perencanaan 

karir, yaitu: a) Pengetahuan dan pemahaman diri sendiri, yaitu Pengetahuan dan 
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pemahaman akan bakat, minat, kepribadian, potensi, prestasi akademik, ambisi, 

keterbatasan-keterbatasan, dan sumber-sumber yang dimiliki. b) Pengetahuan dan 

pemahaman dunia kerja, yaitu Pengetahuan akan syarat-syarat dan kondisi-

kondisi yang dibutuhkan untuk sukses dalam suatu pekerjaan, keuntungan dan 

kerugian, kompensasi, kesempatan, dan prospek kerja di berbagai bidang dalam 

dunia kerja. c) Penalaran yang realistis akan hubungan pengetahuan dan 

pemahaman diri sendiri dengan pengetahuan dan pemahaman dunia kerja, yaitu 

kemampuan untuk membuat suatu penalaran realistis dalam merencanakan atau 

memilih bidang kerja dan/atau pendidikan lanjutan yang mempertimbangkan 

pengetahuan dan pemahaman diri yang dimiliki dengan pengetahuan dan 

pemahaman dunia kerja yang tersedia. 

2.1.5. Faktor Pengembangan Karir  

Pengembangan karier (career development) adalah suatu kondisi yang 

menunjukkan adanya peningkatan status seseorang dalam suatu organisasi pada 

jalur karir yang telah ditetapkan dalam organisasi. Menurut Siagian (2006), 

terdapat tujuh faktor yang mempengaruhi pengembangan karir seseorang, yaitu 

sebagai berikut: a) Prestasi kerja yang memuaskan. Pangkal tolak pengembangan 

karir adalah seseorang adalah prestasi kerjanya melakukan tugas yang 

dipercayakan kepadanya. Tanpa prestasi kerja yang memuaskan, sulit bagi 

seorang pekerja untuk diusulkan oleh atasannya agar dipertimbangkan untuk 

dipromosikan ke pekerjaan atau jabatan yang lebih tinggi di masa depan.  b) 

Pengenalan oleh pihak lain. Yang dimaksud di sini adalah berbagai pihak yang 

berwenang memutuskan layak tidaknya seseorang dipromosikan seperti atasan 
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langsung dan pimpinan bagian kepegawaian yang mengetahui kemampuan dan 

prestasi kerja pegawai. c) Kesetiaan pada Organisasi. Merupakan dedikasi seorang 

pegawai yang ingin terus berkarya dalam organisasi tempatnya bekerja untuk 

jangka waktu yang lama. d) Pembimbing dan Sponsor. Pembimbing adalah orang 

yang memberikan nasihat-nasihat atau saran-saran kepada karyawan dalam upaya 

mengembangkan karirnya. Sedangkan sponsor adalah seseorang di dalam 

perusahaan yang dapat menciptakan kesempatan bagi karyawan untuk 

mengembangkan karirnya. e) Dukungan para bawahan. Merupakan dukungan 

yang diberikan para bawahan dalam bentuk mensukseskan tugas manajer yang 

bersangkutan. f) Kesempatan untuk bertumbuh. Merupakan kesempatan yang 

diberikan kepada karyawan untuk meningkatkan kemampuannya, baik melalui 

pelatihan-pelatihan, kursus, dan juga melanjutkan jenjang pendidikannya. g) 

Berhenti atas permintaan dan kemauan sendiri. Merupakan keputusan seorang 

karyawan untuk berhenti bekerja dan beralih ke perusahaan lain yang memberikan 

kesempatan lebih besar untuk mengembangkan karir. 

2.1.6. Bentuk Pengembangan Karir  

Bentuk pengembangan karir tergantung pada jalur karir yang telah 

direncanakan oleh masing-masing perusahaan atau organisasi. Pengembangan 

karier pegawai baik dari segi karier menurut (Moenir, 1993), yaitu: 

1. Pendidikan atau pelatihan 

Pendidikan dan pelatihan adalah suatu kegiatan perusahaan yang 

dimaksudkan untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah 
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laku, keterampilan, dan pengetahuan para pegawai sesuai keinginan dari 

perusahaan yang bersangkutan. 

2. Promosi  

Promosi adalah suatu perubahan posisi atau jabatan dari tingkat yang 

lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi, perubahan ini biasanya akan 

diikuti dengan meningkatnya tanggung jawab, hak, serta status sosial 

seseorang. 

3. Perpindahan Pegawai atau Mutasi  

Mutasi merupakan bagian dari proses kegiatan yang dapat 

mengembangkan posisi atau status seseorang dalam suatu organisasi. 

Mutasi dalam pengertian sempit adalah perubahan dari suatu jabatan 

dalam suatu kelas ke suatu jabatan dalam kelas yang lain yang 

tingkatannya tidak lebih tinggi atau lebih rendah (yang tingkatannya 

sama) dalam rencana gaji. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas 

mutasi adalah suatu perubahan posisi/jabatan/tempat/pekerjaan yang 

dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal (promosi/demosi) di 

dalam suatu organisasi. 

4. Rekomendasi atau dukungan dari atasan. 

Karyawan direkomendasikan dan didukung oleh atasan untuk jenjang 

karirnya. 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil 

berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat 
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dijadikan sebagai data pendukung.Salah satu data pendukung yang menurut 

peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan 

dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, 

fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah 

strategi ataupun sistem pengembangan karir yang diterapkan pada KSPPS 

ARTHA MELATI JEPARA. oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian 

terhadap beberapa hasil penelitian berupa tesis, skripsi dan jurnal-jurnal 

sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut: 
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Tabel 1 Penelitian Terdahulu 

No. Judul Analisis Data Hasil 

1 Pengembangan 

model jenjang 

karir perawat 

klinis di Unit 

Rawat Inap 

Rumah Sakit 

(Febi Kornela K., 

2014) 

Kualitatif Penelitian didahului dengan studi 

pendahuluan yaitu mengidentifikasi 

SDM yang ada di RSBB kemudian 

dilanjutkan dengan 

mengidentifikasi sistem sistem 

jenjang karir yang sedang 

dilaksanakan dan menyusun model 

rancangan jenjang karir. 

2 Budaya 

Perusahaan dan 

persepsi 

pengembangan 

karir pada 

karyawan yang 

bekerja di PT. 

Telekomunikasi 

Indonesia, Tina 

Melinda, 

Zulkarnain, 2004) 

Kualitatif-

Deskriptif 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa Budaya 

perusahaan dan Persepsi 

Pengembangan karir sangatlah 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap karyawan yang bekerja di 

PT. Telekomunkasi Indonesia. 

 

3 Analisis Faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

pengembangan 

karir Karyawan 

pada PT. Bank 

Negara Indonesia 

(persero) Tbk 

Cabang 

Pekanbaru, (Depri 

Egota, 2015) 

Kualitatif 

Deskriptif 

Dari hasil analisis faktor faktor 

yang mempengaruhi 

Pengembangan karir pada PT. 

Bank Negara Indonesia (Persero) 

Tbk Cabang Pekanbaru yang 

meliputi faktor faktor diantaranya 

adalah kebijakan perusahaan, latar 

belakang pendidikan, pelatihan, 

pengalaman kerja, Kesetiaan pada 

Organisasi, keluwesan bergaul 

dan hubungan antar manusia.  

  4 Motivasi Kerja 

dan 

Pengembangan 

karir perawat di 

ruang Instalasi 

Gawat Darurat 

RSUD Prof. Dr. 

W. Z. Johannes 

Kupang Adrianus 

Yosephus PA,  

Kualitatif Dari hasil  penelitian ditemukan 

tema tema sebagai berikut: 

pengetahuan informan tentang 

profesionalitas, Motivasi kerja 

yang dimiliki seorang karyawan 

yangg  berasal dari  dalam diri, 

Motivasi kerja yang dimiliki 

seorang karyawan yangg  berasal 

dari  luar diri, upaya karyawan 

dalam mengembangkan karir. 
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2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Berdasarkan tinjauan pustaka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan strategi maupun sistem pengembangan karir yang dilakukan 

dalam meningkatkan kerja karyawan di KSPPS ARTHA MELATI JEPARA. 

Adapun kegiatan yang akan dilakukan dimulai dari bagan berikut ini: 

 

Gambar 2. 1. Kerangka Pemikiran Teoritis 
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