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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam memenuhi kebutuhan, pada umumnya manusia menjadikan usaha

atau perkerjaan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan semua yang

dibutuhkan. Umumnya kebutuhan tersebut baru akan terwujud melalui proses

yang panjang. Begitu juga menjalani pekerjaan, biasanya untuk bisa sampai

pada posisi yang diinginkan dilakukan secara tahap demi tahap atau yang

disebut dengan jenjang karir.

Secara sederhana karir dapat diartikan sebagai seluruh pekerjaan

(jabatan) yang ditangani atau dipegang seseorang selama bekerja (Handoko,

1998). Sedangkan pengembangan karir merupakan suatu pendekatan resmi

yang diambil oleh organisasi untuk memastikan orang-orang dengan

kualifikasi dan pengalaman yang sesuai ketika kebutuhan (Noe, Hollenbech,

Berhart & Wright, 1994). Tujuan dari seluruh pengembangan karir adalah

untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan tujuan karyawan dengan

kesempatan karir yang tersedia diorganisasi saat ini dan dimasa akan datang.

Disamping itu juga dapat membantu organisasi untuk mendapatkan motivasi

yang tinggi dan komitmen yang kuat dari karyawan (Rivai , 2003).

Bukanlah hal yang mudah dalam mencapai karir yang diinginkan,

terutama bagi seseorang yang berada pada tahap awal dalam menapaki jenjang

karirnya. Ada banyak hal yang dapat menghalangi pencapaian karir seseorang.
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Apalagi halangan pencapaian karir yang dihadapi oleh perempuan, karena

jenjang karir yang dicapai oleh perempuan berbeda dengan jenjang karir pada

laki-laki (Syahatan, 2003).

Di hotel Grand Zuri Duri terdapat sepuluh posisi strategis level

manajerial yang dapat diduduki oleh karyawan. Posisi tersebut yaitu General

Manager, Executive Assistant Manager, Front Office Manager, Food and

Beverage Manager, Chief  Engineering, Executive Housekeeper, Chief

Accounting, Sales Marketing Manager, Human Resource Development

Manager dan Executive Chief. Dari sepuluh posisi strategis tersebut, hanya

ada satu posisi yang diduduki oleh perempuan yaitu posisi sebagai Sales &

Marketing Manager.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada Executive

Asisstant Manager Hotel Grand Zuri Duri tanggal 13 Februari 2014 beliau

menyatakan bahwa ada beberapa standar kualifikasi tertentu yang harus

dipenuhi karyawan untuk dapat dipromosikan keposisi yang lebih tinggi.

Standar kualifikasi tersebut dilihat dari potensi yang dimiliki, diri karyawan itu

sendiri, masa kerja (minimal 1-2 tahun), pengalaman kerja, kinerja, memiliki

pengetahuan tentang hotel, menguasai beberapa pekerjaan, kreatif, siap untuk

dipindah tugaskan kelain daerah khusus bagi General Manager & Asisstant

Manager, berani menghadapi beban tangggung jawab yang lebih besar dan

siap untuk menambah jam kerja.

Selanjutnya, Executive Asisstant Manager Hotel Grand Zuri Duri

menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap karyawan berhak untuk
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dipromosikan atau memperoleh peluang pengembangan karir yang sama,

hanya saja pihak atasan lebih mengutamakan laki-laki untuk dipromosikan.

Dengan alasan banyak karyawan perempuan yang kurang memiliki potensi,

seringnya karyawan perempuan keluar dari perusahaan setelah menikah dan

lamanya cuti yang harus diberikan pihak atasan kepada perempuan saat

melahirkan. Yuliani (2004) menambahkan bahwa ada kendala bagi karyawan

perempuan dalam mengembangkan karir yaitu ketidakpercayaan pimpinan

akan kapabilitas kerja perempuan terkait dengan karakteristik gendernya

seperti pandangan bahwa perempuan mudah emosional, kurang rasional dan

tidak ulet dalam menghadapi tantangan.

Jika dilihat secara formal dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya

tidak mengenal adanya perbedaan tersebut. Pengakuan hak yang sama antara

perempuan dan laki-laki tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan

perubahannya tentang persamaan hak dan kewajiban yang terdapat pasal 27

ayat 2, bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan

yang layak bagi kemanusiaan. Sedangkan hak dalam bekerja disebutkan pada

pasal 28 D ayat 2, yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan

imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Begitu juga

dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, No 13 tahun 2003 pasal 6 bahwa

setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa

diskriminasi (Seri perundang-undangan, 2009).

Secara perundang-undangan, antara laki-laki dan perempuan sama-sama

memiliki hak dan perlakuan yang adil dalam hal pekerjaan. Pada realitanya
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tidak demikian, banyak perusahaan hanya memberikan atau menekankan

klasifikasi dan job analisis tenaga kerja berdasarkan pada penilaian emosional

atau gender tanpa memandang produktifitas kerja. Penilaian sepihak ini

menyebabkan peluang berkarir kaum tertentu dibatasi. Seharusnya dalam

sebuah perusahaan memberikan ruang yang sebesar mungkin untuk semua

dengan tidak mengecualikan kaum perempuan, artinya perempuan harus

mendapatkan perlakuan yang sama dengan peluang yang sama untuk berkarir

dan mengembangkan karir.

Pada penelitian lain ditemukan adanya kesenjangan antara laki-laki dan

perempuan dalam mengembangkan karirnya didunia kerja, dimana sebagian

besar perempuan berada pada jabatan rendah dengan tingkat gaji yang rendah

dan sebagian dibagian administratif bukan sebagai pengambil kebijakan. Lebih

lanjut dikatakan tidak semua perempuan mendapat akses untuk bisa

mengembangkan karir hingga dapat mencapai posisi puncak (Brown, 1997).

Pendapat Brown diperkuat teori sosial struktural masyarakat yang

menyatakan bahwa karir perempuan ditentukan oleh adanya peluang atau

kesempatan. Kesempatan perempuan terbatas karena ada penghalang yang

membatasi akses mereka untuk memperoleh pekerjaan yang dominasi oleh

laki-laki. Penghalang disini seperti rekrutmen dan diskriminasi yang

bersumber dari pihak atasan maupun pekerjaan yang timbul dari keyakinan

atau persepsi tentang karaktristik pekerjaan yang pantas bagi laki-laki dan

perempuan (Yuliani, 2004).
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Adanya kesenjangan dunia kerja antara laki-laki dan perempuan

memberikan warna tersendiri dalam pengembangan karir. Kesempatan

perempuan bekerja merupakan peluang untuk berkarir dan mendapatkan

perlakuan yang sama dalam bekerja, mencakup segala kebijakan yang

bertujuan penghapusan diskriminasi didunia kerja. Departemen tenaga kerja

dan transmigrasi (2005) tenaga kerja harus ditempatkan dan dipromosikan

berdasarkan kemampuannya tanpa membedakan jenis kelamin atau bentuk

diskriminasi lainnya.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, diketahui bahwa ada

kesenjangan dan ketimpangan antara harapan dengan realita. Harapan yaitu

mengharapkan adanya persamaan kesempatan antara laki atau perempuan

dalam dunia kerja untuk berkarir, sedangkan realitanya yaitu tidak

seimbangnya tenaga kerja perempuan yang diserap di dunia kerja daripada

laki-laki. Terjadinya diskriminasi atau kesenjangan peluang yang dimiliki

perempuan dalam berkarir perlu dikaji secara mendalam, dengan kajian

mendalam diharapkan akan membuka kesempatan perempuan untuk berkarir

dan menjawab permasalahan yang sedang terjadi.

Berdasarkan uraian dan pemaparan masalah di atas penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul penelitian “Perbedaan Peluang

Pengembangan Karir di Hotel Grand Zuri Duri Berdasarkan Jenis

Kelamin.”
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan pada latar

belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalah pokok dalam penelitian

ini yaitu apakah ada perbedaan peluang pengembangan karir berdasarkan jenis

kelamin di Hotel Grand Zuri Duri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada

perbedaan peluang pengembangan karir berdasarkan jenis kelamin di Hotel

Grand Zuri Duri.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Perbedaan Peluang Pengembangan Karir di

Hotel Grand Zuri Duri Berdasarkan Jenis Kelamin” belum pernah dilakukan di

Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada

penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah peluang pengembangan karir

dan variabel terikat adalah jenis kelamin.

Muis (2011) mengenai pengembangan karir karyawan perbankan di kota

Makasar. Hasil dari penelitian ini yaitu pendidikan, jenis kelamin, jumlah dan

banyaknya penghargaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

pengembangan karir karyawan. Nilai koefisien perempuan dalam hal

mendapat promosi hanya11% sementara laki-laki 38%, dengan demikian

terlihat adanya indikasi diskriminasi  jenis kelamin dalam hal mendapatkan

promosi kelevel yang lebih tinggi.
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Foster (2000) meneliti mengenai “Studi pandangan akademisi wanita pada

peluang prospek karir dan konflik keluarga-pekerjaan di Universitas Britania”.

Hasil dari penelitian ini yaitu jika dibandingkan dengan laki-laki, karyawan

wanita tidak dapat mencapai karir yang optimal karena adanya hambatan karir

terkait dengan tanggung jawab keluarga dan domestik yang ditanggungnya,

seperti 1) wanita berada pada posisi junior, 2) wanita kurang dipromosikan

dibandingkan laki-laki, 3) rata-rata penghasilan wanita lebih kecil daripada

laki-laki, 4) hanya sedikit wanita yang menduduki posisi sebagai pengajar

senior, 5) laki-laki empat kali lebih disukai menjadi pemimpin daripada

wanita.

Rofika (2008) dengan judul penelitiannya “Faktor-faktor yang

mempengaruhi pengembangan karir pada PT. Bank Riau Cabang Bengkalis”.

Hasil dari penelitian ini yaitu pengalaman kerja, prestasi kerja dan pendidikan

karyawan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengembangan karir

karyawan. Pengalaman kerja yang baik, membuat seorang karyawan mampu

beradaptasi dengan lingkungan dalam organisasi, untuk meniti suatu karir dan

mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan prestasi kerja merupakan faktor

yang paling penting untuk meningkatkan dan pengembangan karir seseorang,

karena ketika kinerja dibawah standar atau mengabaikan upaya-upaya

pengembagan karir lainnya bahkan tujuan karir karir yang paling sedarhana

sekalipun sulit untuk dicapai. Pendidikan sebagai faktor yang dapat

mempengaruhi pengembangan karir, karena dengan adanya pendidikan pada

diri seseorang karyawan maka akan mudah melakukan pekerjaan yang
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ditugaskan dan karyawan tersebut akan mampu memecahkan setiap persoalan

yang dihadapi.

Haryani (2013) dengan judul penelitiannya “Korelasi antara

pengembangan karir dengan motivasi kerja dan keinginan untuk pensiun dini”.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pengembangan karir

berpengaruh positif signifikan terhadap motivasi kerja dengan koefisien

sebesar 0,6701 dan p-value sebesar  0,000. Pengembangan karir yang lebih

terarah  terbukti mampu  meningkatkan motivasi  kerja  karyawan.  Semakin

baik arah program pengembangan karir, maka motivasi kerja karyawan akan

semakin meningkat. Peneliti mengumpulkan data-data sampel seperti jenis

kelamin (laki-laki 82 orang & perempuan 38 orang), lama bekerja, usia dan

tingkat pendidikan hanya saja tidak menganalisisnya.

Dalam penelitian ini, penulis ingin melihat perbedaan peluang antara laki-

laki dan perempuan dalam mengembangkan karir. Penelitian ini hampir sama

dengan penelitian-penelitian di atas, kesamaannya terletak pada topik

pembahasan yaitu pengembangan karir. Sedangkan perbedaannya yaitu

penelitian ini melakukan spesifikasi pada perbedaan peluang pengembangan

karir yang didasarkan pada jenis kelamin dengan subjek penelitian adalah

karyawan laki-laki dan perempuan yang bekerja di Hotel Grand Zuri Duri dan

objek penelitiannya yaitu Hotel Grand Zuri yang terletak di Kota Duri,

Kabupaten Mandau, Provinsi Riau.
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E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan  pada rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah

diuraikan di atas, maka penelitian diharapkan memberikan manfaat sebagai

berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan bagi ilmu

pengetahuan dalam bidang ilmu manajamen sumber daya manusia dan

perilaku organisasi terutama mengenai pengembangan karir yang

didasarkan pada gender.

2. Manfaat Praktis

a) Hotel Grand Zuri

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran

kepada perusahaan dalam mewujudkan dunia kerja yang objektif

sehingga memunculkan adanya keuntungan secara finansial ataupun

psikologis baik pada pihak hotel maupun karyawan.

b) Karyawan Hotel Grand Zuri

Hasil penelitian ini diharapkan menjadikan gambaran pada

karyawan mengenai bagaimana laki-laki maupun perempuan harus

berperan aktif, menunjukkan potensi yang dimiliki dan termotivasi

melakukan pengembangan karir didunia kerja secara positif sebagai

cara untuk mencapai posisi karir yang diinginkan.


