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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang dan Masalah 

1. Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya lingkungan kerja  pada saat ini ada banyak sekali 

tantangan yang dihadapi oleh instansi pemerintah salah satunya adalah iklim 

organisasi dalam bekerja yang secara tidak langsung akan mempengaruhi perilaku 

dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, dimana pelayanan ini merupakan 

sumber penilaian masyarakat akan kualitas sebuah dinas yang akan menentukan 

kepercayaan  masyarakat terhadap kinerja dalam sebuah organisasi.  

 

Era globalisasi seperti sekarang ini, perubahan iklim organisasi terjadi sangat cepat 

dilihat dari perkembangan informasi dan teknologi yang begitu pesat, perubahan 

selera pasar, tren sosial, fluktuasi ekonomi, perubahan demografi, dan kondisi 

dinamis lainnya. Fenomena tersebut menuntut organisasi melakukan perubahan 

seperti mengubah struktur, bentuk, visi, dan misi organisasi dengan tujuan agar 

organisasi mampu menanggapi perubahan iklim yang semakin ketat sehingga tetap 

mampu bersaing. Maju mundurnya sebuah organisasi di pengaruhi oleh kualitas 

sumber daya manusia yang ada dalam organisasi tersebut, karena hal ini akan 
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menentukan kinerja organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung 

berpengaruh memberikan kontribusi bagi kualitas pelayanan dan efektivitas 

organisasi. Perubahan iklim organisasi membuat sebuah instansi secara simultan 

perlu menselaraskan kedaan yang terjadi di dalam dengan keadaan di luar sebuah 

lingkungan kerja.  

 

Menurut (Simamora, 2004: 58) Iklim organisasi adalah lingkungan internal atau 

psikologi organisasi. Iklim organisasi mempengaruhi praktik dan kebijakan SDM 

yang diterima oleh anggota organisasi. Perlu diketahui bahwa setiap organisasi akan 

memiliki iklim organisasi yang berbeda. Keanekaragaman pekerjaan yang dirancang 

di dalam organisasi, atau sifat individu yang ada akan menggambarkan perbedaan 

tersebut. Semua organisasi tentu memiliki strategi dalam memanajemen SDM. Iklim 

organisasi yang terbuka memacu karyawan untuk mengutarakan kepentingan dan 

ketidakpuasan tanpa adanya rasa takut akan tindakan balasan dan perhatian. 

Ketidakpuasan seperti itu dapat ditangani dengan cara yang positif dan bijaksana.  

 

Iklim keterbukaan, bagaimanapun juga hanya tercipta jika semua anggota memiliki 

tingkat keyakinan yang tinggi dan mempercayai keadilan tindakan. Selain 

menjelaskan tentang iklim organisasi penulis juga menjelaskan tentang 

pengembangan karir. Menurut Handoko (2001: 123), bahwa pengembangan karir 

adalah peningkatan-peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai 

suatu rencana karir. Penulis juga membahas tentang kepuasan kerja. Menurut 

Robbins (2003: 78) kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang 
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yang menunjukan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan 

jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. 

Keadaan iklim organisasi di kantor dinas masih kurang baik hal bisa terlihat dari 

kurangnya komunikasi antara atasan terhadap bawahan, tanggung jawab karyawan 

juga kurang baik, hal ini dapat dilihat dari pekerjaan yang dilakukan karyawan masih 

tidak sesuai dengan keahliannya. Keadaan pengembangan karir di kantor dinas juga 

masih kurang baik, hal ini dapat dilihat dari banyaknya karyawan yang tingkat 

pendidikannya masih rendah yaitu SMA. Hal inilah yang membuat kurang berjalan 

dengan baik tingkat pengembangan karirnya. Kepuasan kerja karyawan kantor dinas 

juga masih kurang, pengawasan antar rekan kerja kurang baik hal ini dikarenakan, 

sering terjadi kehilangan didalam kantor dinas, selain itu kondisi ruangan yang sangat 

sempit hal ini membuat karyawan tidak bisa bekerja secara evektif.  

 

Tujuan dari berdirinya Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan holtikultura 

adalah “ Terwujudnya kualitas dan kuantitas produksi tanaman dari gangguan 

organisme dari pengganggu tanaman (OPT) yang berwawasan lingkungan”. Agar 

tujuan yang ditetapkan tercapai secara maksimal perlu adanya pengelolaan 

manajemen sumber daya manusia yang baik dan berkesinambungan. Sumber daya 

manusia menjadi faktor penggerak aktivitas organisasi dimana peran sumber daya 

manusia sangat berpengaruh dalam kegiatan produksi, sehingga keberadaan SDM 

perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. 

Penelitian ini mengambil objek dari Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 

Holtikultura Provinsi Lampung. Alamat Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan 
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Dan Holtikultura adalah Jln. H. Zaenal Abidin Pagar Alam No. 1 Rajabasa Bandar 

Lampung. Kantor dinas ini terletak dekat sekali dengan jalan lintas sehingga 

memudahkan masyarakat untuk mencarinya. 

Tabel 1. Jumlah Pegawai Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan 

Holtikultura Provinsi Lampung Tahun 2014 

No Pendidikan Jumlah 

1 S – 1 41 

2 S – 2 8 

3 D3 4 

4 SMA 72 

6 SD 3 

Total 128 

Sumber : Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Provinsi      

Lampung, 2014 

 Tabel 1 di atas menjelaskan tentang jumlah Karyawan Kantor Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi lampung, dapat dilihat ada 41 orang yang 

berpendidikan S1, 8 orang berpendidikan S2, 4 orang berpendidikan Diploma, 72 

orang berpendidikan SMA, dan 3 orang berpendidikan SD. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa karyawan dinas pertanian didominasi oleh karyawan yang berpendidikan 

SMA.  
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Tabel 2. Tingkat jabatan/ golongan pada kantor Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan Dan Holtikultura Provinsi lampung 

Sub bagian / bidang Gol I Gol II Gol 

111 

Gol IV PTHL / 

Pol PP 

Jumlah 

Sub. Bag. Umum 1 12 11 3 8 35 

Sub. Bag. keuangan - 7 16 - 2 25 

Sub. Bag. 

Perencanaan 

- 4 7 - - 11 

Bid. Holtikultura - 2 12 2 - 16 

Bid. Tanaman 

pangan 

- 6 13 - - 19 

Bid. P3H - 9 9 3 1 22 

Total 128 

Sumber : Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Provinsi 

Lampung, 2014 

Tabel 2 di atas menunjukan tingkatan berdasarkan golongan pada setiap bidang- 

bidang tertentu . Seperti yang dikatakan oleh Davis (2001:  24) bahwa iklim 

organisasi adalah suatu lingkungan yang dibentuk manusia dalam suatu pekerjaan 

yang didalamnya iklim organisasi mampu menumbuhkan semangat, produktivitas 

kerja, motivasi, dan kepuasan kerja karyawan. Iklim organisasi mempengaruhi hal ini 

dengan membentuk ekspektasi karyawan atas apa yang telah dilakukan. Karyawan 

pasti mengharapkan balas imbalan, kepuasan atas dasar sudut pandang iklim 

organisasi.  

 

 

 



6 
 

Tabel 3. Data Absensi Pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan         

Holtikultura Provinsi Lampung Tahun 2014 

Bulan Jumlah 

karyawan 

(org) 

Hari 

kerja/ 

bulan 

(HK) 

Total hari 

kerja 

(THK) 

Sakit Dinas 

luar/ 

bulan 

(org) 

Tingkat 

kehadiran 

Januari 128 22 3234 - 76 99% 

Febuari 128 19 293 - 64 99% 

Maret 128 22 3234 - 75 99% 

April 128 21 3087 1 Cuti 

melahir

kan 

82 99% 

Mai 128 20 2940 - 89 99% 

Juni 128 21 3087 8 79 99% 

Juli 128 19 2793 - 84 99% 

Agustus 128 22 3234 - 67 99% 

September 128 22 3234 1 Cuti 

melahir

kan 

82 98% 

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Provinsi Lampung, 2014 

Tabel 3 di atas menunjukan bahwa setiap bulannya tidak terjadi perubahan yang 

signifikan, dapat dilihat bahwa jumlah karyawan setiap bulannya berjumlah tetap. 

Pada bulan April hanya 1 orang yang izin cuti melahirkan, dan ada 8 orang yang cuti 

sakit pada bulan Juni, dan pada bulan September ada 1 orang yang cuti melahirkan. 

batas toleransi karyawan tidak masuk kerja yaitu 42 hari selama satu tahun atau 3-4 

kali selama satu bulan 
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Tabel 4. Aktivitas SDM Dinas Pertanian Tanaman Panagan Dan Holtikultura 

Provinsi Lampung 

Hari kerja Jam masuk kerja Istirahat 
Jam keluar 

kerja 

Senin 07.30 12.00- 13.00 15. 30 

Selasa 07.30 12.00- 13.00 15. 30 

Rabu 07.30 12.00- 13.00 15.30 

Kamis 07.30 12.00- 13.00 15.30 

Jumat 07.30 11.00- 14.00 15.30 

Sumber : Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Provinsi 

Lampung, 2014 

Tabel 4. di atas menunjukan bahwa produktivitas kerja karyawan hari senin sampai 

kamis sejumlah 8 jam /hari sedangkan hari jumat sejumlah  5 jam/hari dapat di 

simpulkan bahwa total jam kerja selama satu bulan sejumlah 40 jam/bulan.  

2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah di uraikan di atas, maka 

rumusan masalah yang dapat di angkat adalah : 

1. Apakah iklim organisasi berpengaruh pada  kepuasan kerja karyawan 

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Provinsi Lampung? 

2. Apakah pengembangan karir berpengaruh pada kepuasan kerja karyawan 

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Provinsi Lampung?  



8 
 

3. Apakah iklim organisasi dan pengembangan karir berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap kepuasan kerja? 

 

B. Tujuan penelitian   

Adapun tujuan dan manfaat penelitian yang dilakukan penulis dalam penyusunan 

tugas akhir adalah: 

1. Untuk mengetahui iklim organisasi dapat mempengaruhi kepuasan kerja 

karyawan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Provinsi 

Lampung. 

2. Untuk mengetahui pengembangan karir dapat mempengaruhi kepuasan 

kerja karyawan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura 

Provinsi Lampung. 

3. Untuk menegtahui iklim organisasi dan pengembangan karir secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Pengelolaan sumberdaya yang baik dapat mendukung tercapainya tujuan akhir 

organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan seluruh faktor 

produksi yang seefisien mungkin. Kerangka pemikiran adalah kerangka hubungan 

antara variabel-variabel yang ingin diamati dan diukur dengan melalui penelitian 

yang akan dilakukan. Kerangka pemikiran merupakan gambaran terhadap judul 
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yang diambil dan disesuaikan dengan permasalahan yang ada agar konsep ini dapat 

di amati maka akan diuraikan ke dalam beberapa indikator. 

Berikut ini ada beberapa indikator iklim organisasi menurut Davis (2001: 25) yaitu: 

1. Kepercayaan  

Adalah suatu kepercayaan yang diberikan pimpinan kepada karyawannya 

atau bawahannya dalam menjalankan pekerjaan di perusahaan tersebut. 

2. Tanggung jawab 

Adalah sikap yang pada pimpinan dan karyawannya terhadap kepemilikan 

perusahaannya. 

3. Kualitas kepemimpinan 

Adalah kemampuan untuk mempengaruhi, menggerakan, dan mengarahkan 

suatu tindakan pada diri seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan 

tertentu yang di praktikan oleh pimpinan terhadap karyawannya. 

4. Komunikasi  

Adalah proses transfer informasi serta pemahamannya dari komunikasi ke 

atas, ke bawah, dan ke samping dalam suatu organisasi 

5. Pengendalian  

Adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pimpinan agar perusahaan atau 

organisasi terkontrol dengan baik sehingga tidak mengalami kerugian. 

6. Imbalan yang adil  

Adalah upah yang diberikan pada karyawan sesuai dengan pengharapan 

mereka yaitu pekerjaan yang dihasilkan, keterampilan, dan standar 

pengupahan komunitas. 
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7. Kesempatan  

Adalah suatu peluang atau kesempatan yang diberikan pada karyawannya 

untuk meningkatkan prestasi kerjanya. Jadi kesimpulannya dari dari semua 

indikator-indikator di atas sangat dibutuhkan oleh semua karyawan agar 

mendapatkan kepuasan kerja, misalnya kepercayaan, karyawan pasti akan 

merasa puas apabila diberikan kepercayaan dari pemimpin untuk 

menjalankah tugas di dalam perusahaan. Kedua tentang tanggung jawab, hal 

ini juga harus diberikan kepada karyawan karena karyawan harus mampu 

bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Ketiga kualitas pemimpin, 

jika ingin karyawannya bekerja dengan baik maka pemimpin harus memiliki 

kualitas yang baik agar bisa memberikan contoh kepada karyawannya. 

Keempat Komunikasi, komunikasi yang diberikan atasan kepada bawahan 

juga harus jelas sehingga karyawan mengerti apa yang harus dia lakukan, 

karena jika komunikasi yang diberikan tidak jelas maka tidak akan tercapai 

tujuan yang diinginkan. Kelima Pengendalian,  didalam suatu organisasi 

pengendalian sangat dibutuhkan agar dapat terkontrol dengan baik dan 

berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ada. Keenam imbalan yang adil, 

apabila karyawan diberikan imbalan yang adil dan sesuai dengan 

pekerjaannya maka karyawan akan merasa puas dengan imbalan yang 

diberikan, sehingga karyawan akan memiliki loyalitas terhadap organisasi. 

Yang terakhir yaitu kesempatan, karyawan harus diberikan kesempatan 

untuk berinovasi dan meningkatka prestasi kerja agar karyawan mampu 

menunjukan kemampuan yang dimilikinya. Apabila semua indikator diatas 
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terpenuhi dengan baik maka organisasi akan berjalan dengan baik dan 

karyawan juga akan merasa puas.   

Adapun indikator-indikator di dalam pengembangan karir menurut Wahyudi (2002: 

162) yaitu: 

1. Penilaian dan evaluasi: penilaian dan evaluasi yang dilakukan mengenai 

pelaksanaan pengembangan karir telah berjalan efektif sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, sehingga dapat diketahui hasilnya. 

2. Prestasi kerja: kegiatan paling penting untuk memajukan karir adalah 

prestasi kerja yang tinggi. 

3. Latar belakang pendidikan: latar belakang pendidikan diperhatikan oleh 

manajemen dalam proses kenaikan pangkat/jabatan sesuai persyaratan dan 

kemampuan karyawan. 

4. Pelatihan yang telah diikuti: pelatihan yang terprogram dilaksanakan dalam 

program pengembangan karir, berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. 

5. Pengalaman kerja: pengalaman kerja dijadikan dasar dalam menentukan 

pengembangan karir, sehingga berpengaruh terhadap pengembangan karir 

karyawan. 

6. Kesetiaan pada perusahaan: kesetiaan pada perusahaan dijadikan dasar 

dalam menentukan kemajuan karir seseorang. 

Kesimpulan dari indikator pengembangan karir diatas adalah  didalam suatu 

organisasi sangat dibutuhkan penilaian dan evaluasi hal ini dilakukan agar 
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mengetahui mana karywan yang bekerja dengan baik atau tidak, apabila ada 

karyawan yang bekerja tidak baik maka pemimpin harus memberikan pengembangan 

karir agar karyawan mampu bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan suatu 

organisasi. kedua prestasi kerja kegiatan ini juga sangat dibutuhkan karena hal yang 

dapat dilihat dalam memajukan karir yaitu pretasi kerja yang baik. Latar belakang 

pendidikan hal ini sangat penting dalam suatu oraganisasi untuk meningkatkan 

jabatan seorang karyawan dan sesuai dengan kemampuan yang dimilki, biasanya 

semkin tinggi tingkat pendidikannya maka akan memiliki pengetahuan yang luas. 

Selanjutnya ada pelatihan, pengalaman, dan kesetiaan pada perusahaan hal ini sangat 

dibutuhkan didalam suatu organisasi agar organisasi dapat mencapai tujuan yang 

diinginkan. 

Berikut ini indikator–indikator yang digunakan untuk mengukur kepuasan kerja 

(Robbins, 2008: 110), yaitu: 

1. Pekerjaan itu sendiri 

Desain pekerjaan merupakan komponen yang penting. Desain pekerjaan 

adalah fungsi penetapan kegiatan seseorang individu atau kelompok 

karyawan secara organisasi. tujuannya adalah mengatur penugasan-

penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi, 

teknologi, dan keperilakuan. 
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2. Promosi 

Promosi adalah perpindahan karyawan dari jabatan ke jabatan yang lain, 

yang memiliki tingkat organisasi, tanggung jawab, dan imbalan yang lebih 

tinggi. 

3. Gaji  

Imbalan atau kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima sebagai balas 

jasa oleh tempat kita bekerja kepada karyawan sebagai imbalan atas tenaga, 

pikiran, dan waktu yang telah diberikan besar, maka para karyawan akan 

merasa puas dan termotivasi untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. 

4. Rekan kerja 

Rekan kerja merupakan hubungan antar sesama rekan kerja dalam hal 

saling memberikan dukungan yang berhubungan dengan pekerjaan. 

Kesimpulan dari keseluruhan indikator yaitu pada indikator-indikator 

kepuasan kerja apabila didalam suatu organisasi memiliki iklim organisasi 

yang baik dan pengembangan karir yang baik maka kepuasan kerja 

karyawan akan terpenuhi, apabila kepuasan kerja terpenuhi dan karyawan 

merasa senang maka pekerjaan yang dilakukan akan semakin baik juga dan 

semakin meningkatkan prestasi kerja. 
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Maka dari semua indikator yang terdapat di atas maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka Pemikiran 

Pengaruh Iklim Organisasi dan Pengembangan Karir Terhadap Kepuasan Kerja. 

 

Iklim organisasi (X1) 

1. Kepercayan  

2. Tanggung jawab 

3. Kualitas kepemimpinan 

4. Komunikasi  

5. Pengendalian 

6. Imbalan yang adil 

7. kesempatan 

 (Davis, 2001: 25) Kepuasan kerja (Y) 

1. Pekerjaan itu sendiri 

2. Gaji 

3. Promosi 

4. Pengawasan rekan 

kerja 

(Robbins, 2008: 375) 

 

Pengembangan karir (X2) 

1. Penilaian dan evaluasi 

2. Prestasi kerja 

3. Latar belakang dan 

pendidikan  

4. Pelatihan yang diikuti 

5. Pengalaman kerja 

6. Kesetiaan pada 

perusahaan. 

Wahyudi (2002: 162) 
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D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka dibutuhkan suatu pengujian hipotesis 

untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara iklim organisasi dan 

pengembangan karir terhadap kepuasan kerja. 

 

Sugiyono (2002: 39), menyatakan bahwa hipotesis penelitian merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena 

jawaban yang diberikan baru di dasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh 

melalui pengumpulan data. Mengacu pada teori tersebut, hipotesis penelitian 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Iklim organisasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja 

karyawan. 

2. Pengembangan karir berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. 

3. Iklim organisasi dan pengembangan karir berpengaruh positif secara 

bersama-sama terhadap kepuasan kerja karyawan. 

 

 

 

 


