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ABSTRAK 

Motivasi pegawai merupakan fenomena yang begitu menarik perhatian para 
praktisi maupun peneliti. Bagi para praktisi, motivasi pegawai begitu mengingat 
dampaknya terhadap berbagai keluaran akhir organisasi seperti kinerja. Bagi para 
peneliti, selain berkenaan dengan dampaknya terhadap keluaran akhir, mereka juga 
berkepentingan untuk menetapkan landasan teoritis faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap motivasi. 

Penelitian ini mencoba mengkaji motivasi pegawai dengan menggunakan 
variabel kepemimpinan dan pengembangan karier sebagai anteseden bagi motivasi. 
Teori motivasi yang digunakan adalah dual-factor theory dari Frederick Herzberg dan 
koleganya, sedangkan teori kepemimpinan yang digunakan adalah path-goal theory 
versi Robert J. House. Untuk teori karir, penulis menggunakan pendekatan yang 
diajukan oleh Milkovic and Boudreau. Penelitian ini menghipotesiskan bahwa 
kepemimpinan dan pengembangan karir memiliki pengaruh penting terhadap motivasi, 
baik secara simultan maupun secara parsial. 

Subjek yang diteliti adalah karyawan pada PT. Indorama Synthetics, Tbk., yang 
bekerja pada bagian production, material control, process control, dan engineer. Teknik 
analisis yang digunakan adalah metode rentang skala yang untuk melakukan analisis 
deskriptif, serta analisis jalur jalur untuk melakukan pengujian hipotesis. Data yang 
berhasil dikumpulkan serta dapat dianalisis adalah 96 buah. Hasil pengujian validitas 
dan reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen pengukuran layak digunakan, dan data 
yang berhasil dikumpulkan dapat digunakan untuk analisis. 

Analisis deskriptif terhadap variabel kepemimpinan mengindikasikan bahwa 
dimensi directive dan achievement-oriented memiliki skor rata-rata total paling tinggi 
dan diikuti oleh dimensi participative dan dimensi supportive. Untuk variabel 
pengembangan karir, responden memandang positif atas kemungkinan pengembangan 
karir mereka pada perusahaan. Adapun untuk variabel terakhir yaitu motivasi secara 
umum dapat dikatakan bahwa memiliki motivasi yang cukup baik dalam melaksanakan 
pekerjaan. 

Dalam pengujian hipotesis simultan maupun parsial, penelitian ini berhasil 
mengkonfirmasikan hipotesis yang diajukan yaitu kepemimpinan dan pengembangan 
karier baik secara simultan maupun parsial memiliki pengaruh signifikan dan positif 
terhadap motivasi. 

Secara teoritis, hasil penelitian ini menguatkan gagasan mengenai pentingnya 
kepemimpinan dan pengembangan karir dalam hubungannya dengan motivasi. Secara 
praktis, penelitian ini merekomendasikan kepemimpinan khususnya dimensi directive 
dan achievement-oriented serta pengembangan karir sebagai faktor yang perlu 
dipertimbangkan perusahaan untuk meningkatkan motivasi pegawai. 
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PENDAHULUAN 

Perusahaan pada era globalisasi mengalami banyak kesulitan untuk maju lebih cepat. 

Persaingan yang ketat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika 

konsumen, merupakan faktor eksternal yang menghalangi perusahaan untuk maju 

dengan cepat. Untuk mengatasi hal tersebut di atas, perusahaan harus mempunyai 

keunggulan bersaing yang dapat diciptakan melalui analisis terhadap perubahan 

lingkungan eksternal dan lingkungan internal perusahaan. Namun, yang lebih penting 

bagaimana lingkungan internal dapat di kelola dengan baik, terutama sumber daya 

manusia dalam perusahaan. Castells (1996) mengemukakan bahwa daya saing yang tinggi 

dan kemampuan menciptakan laba merupakan faktor penentu utama dari inovasi teknologi dan 

pertumbuhan produktivitas. Inovasi, produktivitas yang tinggi, daya saing, dan 

kemampulabaan hanya dapat dicapai oleh organisasi yang berpengetahuan (knowledge 

organization). Organisasi jenis ini hanya dapat diwujudkan jika didukung oleh knowledge 

workers (Connoly et al., dalam Jaffar, 2000).  

Mendalami kenyataan tersebut nampaknya organisasi memerlukan  pimpinan yang bisa 

mengelola sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi serta mengantisipasi 

perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi. Kepemimpinan adalah penting, namun 

yang terpenting adalah kebutuhan mengenai kepemimpinan yang efektif meningkat 

secara cepat karena adanya percepatan dalam kompleksitas dan perubahan lingkungan 

organisasi (Hellriegel et al., 2001: 324).  

Selain kepemimpinan, dilihat dari sudut pandang pengelolaan sumber daya manusia, 

dalam organisasi yang berpengetahuan dituntut adanya jenjang karir yang jelas. 

Karyawan perlu memahami dengan jelas jelas hendak kemana mereka pada suatu waktu 

nanti. Bagaimanapun, karir dan pengembangannya memberikan kontribusi unik 

terhadap kehidupan manusia (Lewis et al., 1996). Karir berkenaan dengan sejumlah 

faktor kunci seperti promosi, kenaikan gaji, dan skala kepuasan karir (Arthur et al., 

2005). 

Agar karir mengalami pengembangan, dibutuhkan adanya perencanaan karir baik yang 

dilakukan oleh perusahaan maupun individu. Pengembangan karir berusaha untuk 

mencocokan antara manajemen karir yang dilakukan perusahaan dengan perencanaan 

karir yang dilakukan individu. Peningkatan karir ini terkait dengan potensi dan kinerja 

individu serta manajemen karir yang dilakukan perusahaan. Apabila perencanaan karir 
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individu yang dilakukan karyawan sesuai dengan kesempatan karir yang diberikan 

perusahaan, maka kemungkinan besar dari diri karyawan tersebut akan timbul semangat 

kerja atau gairah kerja yang tinggi. Dengan demikian karyawan akan termotivasi untuk 

melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tanggung jawab dan job description yang 

telah ditentukan oleh perusahaan. 

Penelitian ini mengkaji kepemimpinan dan karir dalam memprediksi motivasi. Hasibuan 

(2000:151) menyatakan bahwa motivasi merupakan faktor yang menggerakkan, 

mengarahkan dan mempertahankan perilaku seseorang. Hal ini berarti bagaimana 

perusahaan dapat menguraikan tentang kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri 

karyawan yang memulai dan mengarahkan perilaku. 

Lokasi penelitian adalah PT Indorama Synthetics (Persero). Berdasarkan kajian awal, 

beberapa persoalan dapat didentifikasi. Pertama adalah timbulnya penurunan motivasi 

kerja karyawan. Tabel 1 menunjukkan kondisi faktual mengenai kehadiran karyawan. 

Nampak bahwa ketidakhadiran dengan berbagai alasan masih kerap terjadi. 

Tabel 1.1 
Data Kehadiran Karyawan dan Staff   

% Absensi/Hari  
Periode 

Alpa Ijin Sakit 
Terlambat Keluar 

Smt I 8 10 16 21 2 
2003 

Smt II 13 9 11 22 1 
Smt I 8 10 10 20 3 

2004 
Smt II 4 18 15 18 1 
Smt I 9 17 13 15 0 

2005 
Smt II 10 12 18 24 2 
Smt I 9 5 12 12 1 

2006 
Smt II 14 14 11 22 2 

Rata-rata 10 12 13 19 2 
 

Kedua, adalah penetapan kebijakan pengembangan karirnya yang kurang jelas, dimana 

kebijakan yang dibuat masih dianggap belum transparan dan belum memuaskan bagi 

karyawan, misalnya hampir 95% posisi jabatan manager pada berbagai tingkatan 

dipegang oleh etnis tertentu. 

Berdasarkan kondisi demikian, penelitian ini ingin memahami lebih mendalam 

mengenai hubungan antara kepemimpinan dan pengembangan karir dengan motivasi.  
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REVIEW LITERATUR 

House et al., dalam Yukl (2001:4) mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan 

individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain mampu 

memberikan kontribusinya demi efektivitas dan keberhasilan organisasi. Dalam literatur 

teori kepemimpinan terdapat banyak pendekatan yang digunakan. Salah satu pendekatan 

yang popule adalah teori path-goal yang dikembangkan oleh Martin G. Evans dan 

Robert J. Formulasi awal path-goal menempatkan dua dimensi gaya kepemimpinan dari 

kelompok Ohio yaitu consideration dan initiating structure. Hal ini dapat dipahami 

karena Evans melandaskan diri pada temuan-temun studi kelompok Ohio tersebut. 

Selanjutnya, House mengembangkan teori kepemimpinan path-goal lebih jauh. Dalam 

review atas perkembangan teori path-goal versi House,  Evans (1996) mengemukakan 

bahwa House memecah dimensi tradisional initiation of structure dan consideration ke 

dalam dimensi yang lebih kaya yaitu directive, supportive, achievement-oriented, dan 

participative. Kepemimpinan supportive didefinisikan sebagai perilaku yang 

menunjukkan pertimbangan terhadap kebutuhan bawahan, menunjukkan perhatian pada 

kesejahteraan, status, kenyamanan, serta menciptakan iklim yang bersahabat dan 

menyenangkan. Kepemimpinan participative mencakup pembagian informasi, 

kekuasaan, dan pengaruh antara atasan dengan bawahan. Kepemimpinan directive 

dicirikan dengan terpusatnya kekuasaan atasan dalam hal perencanaan, 

pengorganisasian, pengendalian, dan pengkoordinasian aktivitas bawahan. 

Kepemimpinan achievement-oriented dicirikan aktivitas atasan dalam menetapkan 

tujuan yang menantang, pengharapan atasan terhadap bawahan untuk melakukan 

pekerjaan dengan upaya terbaik, secara berkelanjutan mencari perbaikan kinerja, serta 

merasa yakin bahwa bawahan akan melaksanakan tanggung jawab, berupaya keras, dan 

dapat mencapai tujuan yang menantang.  

Pengembangan karir yang mencakup manajemen karir dan perencanaan karir 

(Milkovich and Bourdreau (1997:360). Perencanaan karir adalah proses dimana 

pegawai secara individual mengidentifikasi dan mengimplementasikan langkah-langkan 

untuk mencapai tujuan karir (Milkovic and Boudreau, 1997:371).  Manajemen karir 

merupakan proses berkelanjutan mengenai penyiapan, pengimplementasian, dan 

monitoring rencana karir yang dilakukan oleh individual atau dalam hubungannya 

dengan jenjang karir yang ditetapkan oleh organisasi (Bernardin and Russel, 1993:341).  



 5

Motivasi menurut Robbins (2006:156) merupakan suatu proses yang menyebabkan 

intensitas individu, dalam usaha mengarahkan secara terus menerus untuk  mencapai  

tujuan. Luthans (2006:270) menyatakan bahwa secara teknis, istilah motivasi berasal 

dari kata latin movere, yang artinya ”bergerak.” Dalam memahami motivasi, sejumlah 

ahli mengembangkan berbagai teori dengan berbagai pendekatan. Salah satu teori yang 

begitu begitu terkenal dan sekaligus kontroversial adalah dual factor theory of 

motivation yang dikembangkan oleh Frederick Herzberg, Bernard Mausner, dan B. 

Snyderman. Pemikiran Herzberg et al., beranjak dari pentingnya memenuhi kebutuhan 

(needs) para pegawai. Mereka menyatakan bahwa motivasi pegawai dapat dipahami 

dengan baik jika sikap pegawai terlebih dahulu dapat dipahami. Mereka menyakini 

bahwa hubungan individu dengan pekerjaannya merupakan hubungan dasar dan bahwa 

sikap seseorang terhadap kerja sangat menentukan kesuksesan atau kegagalan individu 

itu.  

Berbagai peneliti melakukan kajian baik secara teoritis maupun empiris mengenai 

hubungan antara kepemimpinan, pengembangan karir dan motivasi. Menurut House 

(1996), kepemimpinan memiliki fungsi motivasional. Salah satu proposisi path-goal 

theory seperti yang dikemukakan House dan Mitchell (1974) yang dikutip oleh Miner 

(1980) adalah: 

“…. the leader behavior is acceptable and satisfying to subordinate to 
the extent that the subordinates see such behavior as either an 
immediate source of satisfaction or as instrumental to future 
satisfaction.” 
 

Karenanya, input bagi teori tesebut adalah beragam jenis perilaku pemimpin, dan 

outputnya adalah penerimaan bawahan terhadap kepemimpinan, kepuasan kerja 

bawahan, dan motivasi bawahan (Miner, 1980).   

Feldman dan Arnold (1987:319) menyatakan bahwa ide dasar yang melandasi teori ini 

adalah bahwa seorang pemimpin dapat mempengaruhi kepuasan, motivasi dan kinerja 

bawahan dengan cara (1) memberikan ganjaran (rewards); (2) perolehan ganjaran 

tergantung pada pencapaian kinerja; dan (3) membantu bawahan dalam memperoleh 

ganjaran dengan menjelaskan arah (path) tujuan-tujuan (yaitu dengan membantu 

bawahan untuk memahami secara jelas tentang apa yang harus mereka kerjakan), dan 

membuat arah tersebut mudah dilaksanakan (yaitu dengan memberikan bantuan pada 

bawahan). 
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Mengenai pemilihan konsep motivasi sebagai dampak dari kepemimpinan, beberapa 

peneliti menggunakan pendekatan teoritis yang berbeda. Georgepoulos et al. (1957) 

menggunakan teori harapan dalam memahami motivasi. Sementara itu, peneliti Stinson 

dan Johnson menggunakan model karakteristik pekerjaan landasan penggunaan konsep 

motivasi.  

Stinson dan Johnson (1975) mengkaji hubungan kepemimpinan dan motivasi dengan 

menggunakan model karakteristik pekerjaan sebagai landasan konseptual motivasi dan 

kepemimpinan path-goal secara parsial yaitu dimensi directive dan supportive. Hasil 

penelitian mereka memberikan dukungan kuat mengenai hubungan antara 

kepemimpinan dalam kerangka path-goal dengan motivasi. Hasil penelitian Stinson dan 

Johnson memperoleh dukungan empirik dari para peneliti lainnya (Downey et al., 1975; 

Drake dan Mitchell, 1977; Camilleri, 2007; Mathieu, 1990). 

Para peneliti lainnya mengkaji hubungan antara pengembangan karir dengan motivasi. 

Kajian teoritis dan Werther dan Davis (1996:310) serta Dessler (1998:114) 

menunjukkan bahwa pengembangan karir merupakan anteseden penting bagi penguatan 

motivasi karyawan. Werther dan Davis (1996:310) juga mengungkapkan bahwa 

terdapat korelasi yang signifikan antara kepemimpinan dengan pengembangan karir. 

Savery (1988) berdasarkan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pengembangan 

karir memiliki pengaruh positif terhadap motivasi. Temuan Savery tersebut selanjutnya 

dikonfirmasikan kembali oleh temuan-temuan Orstein et al. (1989) dan Beehr et al. 

(2000). 

Dari uraian di atas maka, dapat digambarkan bagan kerangka pemikiran sebagai 

berikut: 

Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran 
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Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: “Kepemimpinan dan pengembangan karir 

berpengaruh positif terhadap motivasi.”  

 

METODE PENELITIAN 

Subjek adalah 96 karyawan PT Indorama Synthetics, Tbk., yang dikumpulkan dengan 

teknik penarikan sampel acak sederhana. Kepemimpinan diukur menggunakan The 

Leader Behavior Descriptive Questionaire (LBDQ) yang dikembangkan oleh Stodgil 

dan Coons (1957). LBDQ merupakan instrumen yang memiliki dasar teoritis yang kuat 

dan telah digunakan sejak studi-studi awal path-goal theory baik oleh House (1971) 

maupun Evan (1970). Selain itu, LBDQ merupakan instrumen pengukuran 

kepemimpinan yang sangat populer. LBDQ memiliki 5-skala tipe Likert, mulai dari 

Sangat Tidak Setuju (1) sampai Sangat Setuju (5).  

Instrumen pengembangan karir disusun oleh peneliti berdasarkan rujukan dari berbagai 

sumber dan literatur. Instrumen ini tersusun atas 12 item dengan  5-skala tipe Likert, 

mulai dari Sangat Tidak Setuju (1) sampai Sangat Setuju (5).  

Sesuai dengan kerangka dari Herzberg dan koleganya, pengukuran motivasi meliputi 15 

aspek motivator dan hygiene yang meliputi aspek-aspek achievement, recognition, work 

itself, responsibility, advancement, growth, company policy and 

administration,supervision, relationship with supervisor, work condition, salary, 

relationship with peers, relationship with subordinates, status, dan security. Instrumen 

ini tersusun atas 15 item dengan  5-skala tipe Likert, mulai dari Sangat Rendah/Sedikit 

(1) sampai Sangat Tinggi/Banyak (5).  

Pengujian validitas dilakukan dengan mengkorelasikan skor tiap item dengan 

skor total. Teknik statistik yang digunakan untuk uji validitas adalah korelasi product-

moment Pearson. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan Cronbach 

Alpha yang mengukur konsistensi antar item dalam kusioner. Kriteria umum yang 

digunakan adalah: suatu instrumen adalah reliabel secara internal jika koefisien 

Cronbach Alpha lebih besar daripada 0,60 (Sugiyono, 2007:131). Hasil pengujian 

reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen kepemimpinan adalah reliabel dengan α = 

0,7085; pengembangan karir α = 0,6520; dan motivasi dengan α = 0,6775. Untuk uji 

validitas, korelasi antar skor item dengan total skor untuk variabel kepemimpinan 
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berada pada rentang 0,351 – 0,556; pengembangan karir antara 0, 372 – 0,556; dan 

motivasi antara 0,392 – 0,598. Untuk pengujian hipotesis digunakan analisis jalur (Path 

Analysis).  

 

 

HASIL-HASIL PENELITIAN 

Gambar 2 merupakan representasi hubungan antar variabel. Kalkulasi rinci mengenai 

besarnya koefisien jalur disajikan pada tabel 2. 

 

Tabel 2. Regression Weights 
   Estimate S.E. C.R. P 

Motivasi <--- Karir .379 .087 4.372 *** 
Motivasi <--- Kepemp .535 .088 6.073 *** 

 
Berdasarkan tabel 2, pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi adalah signifikan pada 

level 0,000 dengan besar koefisien jalur 0,535. Demikian pula, pengaruh pengembangan 

karir terhadap motivasi adalah signifikan dengan koefisien jalur 0,379. Dengan 

demikian, hasil pengujian ini mengkonfirmasikan hipotesis yang diajukan bahwa 

kepemimpinan dan pengembangan karir memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

motivasi, adapun pengaruhnya positif. 

Tabel 3 menyajikan korelasi berganda. Koefisien determinasi untuk variabel motivasi 

adalah sebesar 78,2%. Artinya, variasi pada variabel motivasi dapat dijelaskan sebanyak 

78,2% oleh variasi yang terjadi pada variabel-variabel kepemimpinan dan 

pengembangan karir. Adapun sisanya sebesar 11,8% dapat dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak diteliti. 
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Tabel 3. 
Koefisien Korelasi Kuadrat 

 Estimate 
Motivasi .782 

 
 

DISKUSI 

Pengujian hipotesis di atas menunjukkan bahwa variabel-variabel kepemimpinan dan 

pengembangan karir berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap motivasi. 

Secara teoritis, temuan mengenai pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi 

mengkonfirmasikan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan para peneliti 

(Georgepoluous et al., dalam Yukl, 2001:256; Stinson dan Johnson, 1975; Downey et 

al., 1975; Drake dan Mitchell, 1977; Camilleri, 2007; serta Mathieu, 1990). Secara 

teoritis pula temuan mengenai pengaruh pengembangan karir terhadap motivasi 

mengkonfirmasikan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan para peneliti 

sebelumnya (Orstein et al., 1989; Beehr et al., 2000; dan Savery, 1988). Dengan 

demikian, hasil studi ini memberikan dukungan teoritis terhadap teori kepemimpinan 

path goal dan pengembangan karir dalam hubungannya dengan motivasi. 

Secara praktis, temuan ini mengimplikasikan beberapa hal. Pertama, motivasi karyawan 

dapat ditingkatkan dengan meningkatkan faktor-faktor kepemimpinan. Kedua, motivasi 

karyawan juga dapat ditingkatkan melalui peningkatan faktor-faktor pengembangan 

karir. Ketiga, prinsip ekonomi maupun kenyataan praktis didasarkan pada asumsi 

keterbatasan alokasi sumber daya. Jika harus dilakukan pemilihan mengenai variabel 

independen mana yang harus diprioritaskan, maka variabel kepemimpinan seharusnya 

menjadi prioritas. Hal ini didasarkan pada perbandingan besarnya pengaruh total. 

Kepemimpinan memiliki pengaruh total sebesar 0,535 sementara pengembangan karir 

memiliki pengaruh total sebesar 0,379.                  
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