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Abstract.
The purpose of this study was to know  the differences of decision to refuse and receive an 

offer to promotion based on congruence between career anchor – external job design on operation 
and maintenance employee in PT. Pembangkit Jawa Bali Services (PT. PJBS. Career anchor scale 
which is made by Schein (1993), external job design scale and  decision to accept or refuse an offer to 
promotion scale which is made by author herself. Career anchor scale contains of 40 item divided 
into 8 dimensions, technical/functional competence, managerial competence, autonomy and 
independence, security and stability, entrepreneurial creativity, pure challenge, sense of service, 
and life style. External job design scale contains of 40 item which was a slight modification of the 
career anchor concepts and tools that measuring how far the job provide the need of career anchor. 
The decision to accept or refuse an offer to promotion contain of 1 item.

  The sample of this study was 76 people. The analyze using nonparametric statistical 
analysis techniques U Mann Whitney test with SPSS V.16 for Windows.
 The result of hypothesis testing indicate that there is a difference of decision to refuse and 
receive an offer to promotion based on congruence between career anchor – external job design on 
operation and maintenance employee in PT. Pembangkit Jawa Bali Services (PT. PJBS). Significance 
level is lower than 0,05, so the difference is statistically significant.

Key words : career anchor, external job design, decision to accept or refuse an offer to 
promotion.

Abstrak.
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan keputusan 
untuk menolak dan menerima tawaran promosi jabatan berdasarkan kongruensi career anchor-
external job design pada karyawan operation and maintenance PT. Pembangkit Jawa Bali Services 
(PT. PJBS. Satu set alat ukur career anchor disusun oleh Schein (1993), satu set alat ukur external 
job design dan alat ukur untuk keputusan menolak atau menerima promosi jabatan disusun 
sendiri oleh peneliti digunakan sebagai alat pengumpul data utama. Alat ukur career anchor 
sebanyak 40 aitem ini seluruhnya merupakan aitem favorable yang terbagi dalam 8 dimensi, yaitu 
dimensi technical/functional competence, managerial competence, autonomy and independence, 
security and stability, entrepreneurial creativity, pure challenge, sense of service,dan life style. Alat 
ukur external job design terdiri dari 40 aitem yang merupakan modifikasi kebalikan dari aitem 
career anchor yang mengukur sejauh mana pekerjaan individu memenuhi kebutuhan career 
anchor. Sedangkan alat ukur keputusan untuk menolak atau menerima promosi jabatan terdiri 
dari 1 aitem.
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Jumlah sampel penelitan sebanyak 76 orang. Analisis data menggunakan teknik analisis statistic 
nonparametrik U Mann Whitney test dengan bantuan program SPSS v.16 for Windows.
 Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan keputusan menolak dan 
menerima tawaran promosi jabatan berdasaran kongruensi career anchor-external job design. Besar taraf 
signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga perbedaan yang ada signifikan secara statistik

Kata Kunci : Career anchor, external job design, keputusan untuk menerima dan menolak tawaran 
promosi jabatan.Jumlah sampel penelitan sebanyak 76 orang. Analisis data 
menggunakan teknik analisis statistic nonparametrik U Mann Whitney test dengan 
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PENDAHULUAN
 Perusahaan yang besar harus bisa harus 
menjaga kualitas jasa layanan dengan tata kelola 
yang baik dan benar dalam mengelola 
karyawannya, salah satunya adalah harus 
meratakan persebaran karyawan yang 
berkompeten dan berkualifikasi tinggi. Tidak 
mudah untuk merelokasi karyawan sesuai 
keinginan perusahaan. Seperti yang terjadi di 
PT. PJBS (PT. Pembangkit Jawa Bali Services), 
menurut salah satu Subdit Perencanaan dan 
Pengembangan SDM PT. PJBS, beberapa 
karyawan memutuskan untuk menolak 
dipindahtugaskan ke tempat lain walaupun itu 
untuk dipromosikan ke jabatan yang lebih 
tinggi.

A d a  b e b e r a p a  f a k t o r  y a n g  
mempengaruhi keputusan karyawan untuk 
menolak atau menerima tawaran promosi 
jabatan untuk bekerja di luar Pulau Jawa yang 
dilakukan oleh PT. PJBS. Menurut hasil 
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 
penulis dengan cara mewawancarai beberapa 
karyawan PT. PJBS, selain karena faktor keluarga 
dan perbedaan budaya, faktor lainnya adalah 
faktor perencanaan kerja masing-masing 
individu yang meliputi preferensi kerja, dan 
kebutuhan karir. Beberapa karyawan PT. PJBS 
yang  menolak  untuk d ipromos ikan ,  
kebanyakan dar i  kar yawan te r sebut 
mengungkapkan ketidaksesuaian career anchor 
(kebutuhan karir) dengan external job design 
atau peluang yang disediakan oleh perusahaan. 
Schein (dalam Feldman & Bolino, 1996) juga 
menjelaskan bahwa ketika individu mencapai 
kesesuaian antara kebutuhan karir (career 
anchor) dan lingkungan pekerjaan mereka, 
mereka cenderung untuk mencapai hasil karir 
yang positif yang tampak pada kepuasan karir 
dan perilaku kerja. 

Oleh karena itu, pada penelitian ini, 

kesesuaian (kongruensi) antara kebutuhan atau 

keinginan karyawan (career anchor) dan 

tersedianya hal tersebut di pekerjaan (external 

job design) digunakan peneliti untuk menyoroti 

keputusan karyawan untuk menerima atau 

menolak sistem manajemen karir yaitu promosi 

jabatan yang ditawarkan oleh manajemen PT. 

PJBS, fokusnya pada perilaku menolak atau 

menerima tawaran promosi jabatan ke luar 

Pulau Jawa. Peneliti mencoba untuk menarik 

kongruensi antara kebutuhan karir karyawan 

(career anchor) dan external job design sebagai 

variabel yang mempengaruhi keputusan 

karyawan untuk menolak atau menerima 

tawaran promosi jabatan. Peneliti juga mencoba 

menarik kongruensi antara kebutuhan karir 

karyawan (career anchor) dan external job 

design pada setiap dimensi career anchor.

Career anchor

 Career anchor merupakan persepsi diri 

individu tentang motif, nilai-nilai dan bakat 

yang individu kenali sejak 5 tahun karirnya yang 

membentuk kebutuhan karir dirinya (Schein, 

1996: Schein dalam Jiang dkk, 2001). Carer 

anchor seseorang mengembangkan konsep diri 

tentang apa yang baik, apa yang menjadi motif, 

dan apa yang menentukan nilai-nilai pilihan 

pekerjaan seseorang (Schein, 1990). Seseorang 

baru memiliki career anchor setelah orang 

tersebut bekerja selama lima tahun atau lebih 

dan telah memiliki timbal balik yang relevan 

dari pengalaman kerjanya. 
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Tetapi, sekali career anchor tersebut muncul, 

maka itu akan menjadi acuan untuk pemilihan 

karir kedepan (Schein, 1990).

 Schein, 1993 (dalam Steele, 2009) 

m e n ye b u t k a n  8  c a r e e r  a n c h o r  d a n  

mendeskripsikannya sebagai berikut: (1) TF: 

Technical/Functional Competence (Kompetensi 

teknis/fungsional). Individu yang memiliki 

anchor ini menunjukkan keinginan untuk 

menjadi seorang spesialis atau pakar/ahli di area 

yang mereka pilih. Menyukai isi dari pekerjaan 

itu sendiri; lebih suka kemajuan hanya dalam 

area kompetensi teknis atau fungsionalnya; 

umumnya mereka meremehkan dan takut 

untuk masuk dalam general management 

karena terlalu politis. (2) General Managerial 

Competence (Kompetensi Manajerial). Individu 

yang memiliki anchor ini menunjukkan 

kebutuhan yang kuat untuk memimpin dan 

m e n g a t u r o ra n g  a t a u  s i t u a s i .  S u k a 

memanfaatkan orang bersama-sama untuk 

mencapai tujuan bersama; terangsang (bukan 

tertekan) oleh situasi kritis. (3) AU: Autonomy 

and Independence (Otonomi dan Kemandirian). 

Individu yang memiliki anchor ini akan merasa 

dibatasi oleh birokrasi organisasi dan lebih 

memilih untuk mengatur jadwal kerja mereka 

sendiri. Individu ini akan mencari situasi kerja 

yang maksimal bebas dari kendala organisasi. 

(4) SE: Security and Stability (Keamanan dan 

Stabilitas). Individu-individu ini menunjukkan 

kebutuhan baik untuk stabilitas organisasi atau 

keamanan geografis atas pekerjaan mereka. 

Terutama didorong oleh keamanan kerja dan 

ke te r i k a t a k n j a n gk a p a n j a n g  u n t u k  

m e nye s u a i k a n d i r i  d a n  s e p e n u h nya 

disosialisasikan ke nilai-nilai dan norma-norma 

organisasi; cenderung tidak menyukai 

perjalanan dan relokasi. (5) EC: Entrepreneurial 

Creativity (Kreatifitas Entrepreneural). Individu 

yang memiliki anchor ini menunukkan 

k e i n g i n a n  u n t u k  m e m b a n g u n  a t a u  

mencipatakan sesuatu yang sepenuhnya proyek 

mereka sendiri; mudah bosan dan suka bergerak 

dari proyek ke proyek; lebih tertarik dalam 

memulai usaha baru daripada mengelolan 

sesuatu yang telah ditetapkan. (6) CH: Pure 

Challenge (Tantangan murni). Individu yang 

memiliki anchor ini akan termotivasi untuk 

mengatasi hambatan, memecahkan masalah-

maalah yang hampir tidak terpecahkan, atau 

menang atas lawan yang sangat tangguh. 

Mendefinisikan karir mereka dalam hal 

pertempuran atau kompetisi. (7) SV: Sense of 

Service (Layanan dan dedikasi). Individu ini 

termotivasi untuk memperbaiki dunia dengan 

cara tertentu; ingin menyelaraskan kegiatan 

kerja dengan nilai pribadi tentang membantu 

masyarakat. (8) LS: Lifestyle (Gaya hidup). 

I n d i v i d u  i n i  t e r m o t i v a s i  u n t u k  

menyeimbangkan karir dengan gaya hidup; 

sangat berkaitan dengan isu-isu seperti cuti, 

bersalin, penitipan, dll. Individu seperti ini akan 

mencari organisasi yang mendukung nilai-nilai 

keluarga.

Extenal Job Design

 External Job Design adalah external 

karir dengan kategori objektif yang meliputi 

jabatan kerja, perubahan dalam kondisi kerja, 

promosi, gaji, atau status (Jiang, 2001). External 

job design mengacu kepada persepsi individu 

tentang sejauh mana suatu pekerjaan 

menyediakan peluang pemenuhan career 

anchor karyawan (Jiang, 2001).  Karyawan akan 

puas apabila situasi karir eksternal yang 

dipersepsikan (external job design) sesuai 

dengan motivasi karir pribadi (career anchor). 

Menurut Hasanati (2013), external job design 

adalah situasi karir eksternal yang terdiri dari 

dimensi yang sama dengan dimensi career 

anchor.
 Kongruensi career anchor-external job 
design didefinisikan sebagai  tingkat kongruensi 
antara kebutuhan karir seseorang (career 
anchor) dan kondisi objektif yang tersedia di 
pekerjaan (external job design)  pada setiap 
pasangan dimensi yang sepadan (Jiang, 2001). 
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Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi

Vol 03 No.01, April 2014
200

Linda Widi Tristanti, Fajrianthi

Kongruensi career anchor-external job 

design pada setiap dimensi yang sepadan 

dioperasionalisasikan sebagai skor perbedaan 

(deviasi) absolut antara pasangan dimensi 

career anchor dan external job design yang 

sepadan, yang dihitung dengan rumus:

D = [x-y]

dimana D adalah skor deviasi (perbedaan) 

absolut pada dimensi career anchor dan external 

job design yang sepadan. X adalah skor career 

anchor pada dimensi tertentu, dan Y adalah skor 

external job design pada padanan dimensi 

tersebut. Nilai D yang semakin kecil (mendekati 

nol) mencerminkan tingkat kongruensi career 

anchor-external job design yang tinggi pada 

pasangan dimensi tersebut. Skor nol 

menunjukkan kondisi kongruen yang sempur 

na (Hasanati, 2013)

METODE PENELITIAN 
Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian komparatif 

dengan pendekatan kuantitatif. Subjek 

penelitian ini adalah karyawan PT.PJBS pada 

divisi Operasi dan Pemeliharaan (Operation and 

Maintenance). Hal ini dikarenakan dari 

wawancara yang dilakukan dengan beberapa 

Staff Subdit Perencanaan dan Pengembangan 

SDM PT. PJBS, diketahui bagian atau divisi 

tersebut adalah divisi yang sering diminta untuk 

relokasi atau ditempatkan di luar daerah pusat 

(dalam kasus ini mereka dipromosikan untuk 

mengisi posisi atas atau top management di luar 

pulau Jawa). Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah kongruensi antara career anchor dan 

external job design. Sedangkan variabel terikat 

adalah keputusan untuk menolak atau 

menerima tawaran promosi jabatan. Analisis 

data yang dilakukan dengan bantuan SPSS v.16 

for windows. Teknik analisis data yang dilakukan 

adalah teknik chi-square test fo independent.

Hasil Penelitian
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PEMBAHASAN
 Hasil penelitian pada karyawan 
operation and maintenance PT. PJBS yang 
menjadi subjek penelitian menunjukkan bahwa 
kelompok yang memiliki nilai kongruen pada 
career anchor-external job design,  65,9% 
menerima tawaran promosi jabatan dan 34,1% 
menolak tawaran promosi jabatan. Sedangkan 
pada kelompok yang tidak kongruen pada career 
anchor-external job design,  29% menerima 
tawaran promosi jabatan dan 71% menolak 
tawaran promosi jabatan. Ini berarti bahwa 
karyawan yang kongruen pada career anchor-
external job design memutuskan untuk 
menerima tawaran promosi jabatan daripada 
mereka yang tidak kongruen. Demikian juga 
hasil analisis yang menunjukkan bahwa 
terdapat perbedaan keputusan menolak dan 
mener ima tawaran promos i  j aba tan 
berdasarkan kongruensi career anchor-external 
job design pada dimensi otonomi dan 
kemandirian, kompetensi teknik/fungsional, 
k o m p e t e n s i  m a n a j e r i a l ,  k r e a t i f i t a s  
entrepreneurial, tantangan murni, dan gaya 
hidup.
 Hal ini sesuai dengan Schein (dalam 
Feldman & Bolino, 1996) yang menyatakan 
bahwa ketika individu mencapai kesesuaian 
antara career anchor dan lingkungan pekerjaan 
mereka, mereka cenderung untuk mencapai 
hasil karir yang positif yang tampak pada 
kepuasan karir dan perilaku kerja. Kongruensi 
karir yang berbasis harapan karir, motivasi karir, 
dan nilai-nilai karir berpengaruh secara 
signifikan terhadap kepuasan karir, dimana 
peningkatan koruens i  menghas i lkan 
peningkatan kepuasan, dan hal positif lain 
dalam perilaku kerja (Feldman & Bolino, 1996)
 Namun tidak terdapat perbedaan 
keputusan menolak dan menerima tawaran 
promosi jabatan berdasarkan kongruensi career 
anchor-external job design pada dimensi 
keamanan dan stabilitas. Hal ini dimungkinkan 
karena seluruh subjek penelitian ini merupakan 
karyawan organik atau karyawan yang berstatus 
pegawai tetap. Selain itu, berdasarkan hasil 
wawancara peneliti dengan Staff Perencanaan 
dan Pengambangan SDM PT. PJBS dijelaskan 
bahwa penugasan untuk mutasi ke luar Pulau 

Jawa sekaligus promosi adalah bersifat 
penawaran dan tidak ada unsur paksaan. Tidak 
ada konsekuensi apa-apa bagi karyawan yang 
menolak tawaran tersebut. Hal inilah yang 
dimungkinkan menjadi penyebab tidak adanya 
perbedaan keputusan menolak dan menerima 
tawaran promosi jabatan berdasarkan 
kongruensi career anchor-external job design 
dimensi keamanan dan stabilitas, karena 
persepsi tentang keamanan dan stabilitas 
organisasi pada karyawan adalah sama, yaitu 
sama-sama aman dalam status kepegawaian.

KESIMPULAN DAN SARAN
 Berdasarkan hasil penelitian serta 
analisa data yang telah dilakukan, dapat 
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 
keputusan menolak dan menerima tawaran 
promosi jabatan berdasarkan kongruensi career 
anchor-external job design pada karyawan 
operation and maintenance PT. Pembangkit 
Jawa Bali Services (PT. PJBS) baik secara 
keseluruhan ataupun pada setiap dimensinya, 
kecuali pada dimensi stabilitas organisasi. 
 Saran untuk penelitian selanjutnya 
adalah agar penelitian selanjutnya meneliti 
perbedaan konguensi career anchor – external 
job design dimensi keamanan dan stabilitas 
organisasi pada karyawan tetap dan tidak tetap. 
Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan 
variasi respon subjek pada variabel kongruensi 
career anchor – external design dimensi 
keamanandan stabilitas organisasi sehingga 
hasil penelitian dapat menjelaskan secara tepat 
perbedaan kongruensi career anchor – external 
job design pada karyawan yang memutuskan 
untuk menerima dan menolak tawaran promosi 
jabatan.
 Sedangkan saran untuk PT. PJBS terkait 
dengan perbedaan susunantingkat career 
anchor adalah perusahaan harus menyadari 
bahwa reward yang berupa suatu external job 
design yang sesuai  bagi  sekelompok 
karyawan,dapat tidak sesuai bagi kelompok 
karyawan lain (Igbaria dkk., 1991, dalam Jiang 
dkk., 2001). Oleh karena itu, sistem reward yang 
berupa penyediaan externaljob design harus 
cukup fleksibel dalam memenuhi perbedaan 
career anchor karyawan.
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 S e l a i n  i t u ,  p e r u s a h a a n  p e r l u  

menciptakan iklim dimana karyawan dapat 

lebih terbuka dalam menyatakan seperti apa 

kebutuhan karirnya (Schein, 1990). Hal ini bisa 

diawali dari pihak perusahaan menjelaskan 

kepada karyawan secara rinci tentang fasilitas-

fasilitas yang akan didapatkan oleh karyawan 

jika nanti karyawan tersebut dipromosikan ke 

luar Pulau Jawa. Seperti apa kemungkinan 

gambaran hidup di sana, penjelasan singkat 

mengenai kelebihan dan kekurangan tempat 

baru agar set idaknya karyawan bisa 

membayangkan kehidupan barunya di tempat 

baru tersebut. Informasi dari perusahaan yang 

selama ini hanya dari surat keputusan (SK) yang 

turun saja dirasa kurang maksimal karena tidak 

semua karyawan mau dan sempat membaca 

setiap ada SK baru yang diturunkan oleh 

perusahaan
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