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ABSTRAK 

 

 

 

Maya Damayanti Kusmiadi. 2019. Pengaruh Pengembangan Karir Terhadap 

Kinerja Karyawan (studi pada PT. Catalist Integra Prima Sukses cabang 

Banjar). Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Program Studi 

Manajemen Universitas Winaya Mukti. Dibawah bimbingan Lutfi Kausar 

Rahman,S.IP.,MBA. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) pengembangan karir di PT. 

Catalist Integra Prima Sukses cabang Banjar 2) Kinerja karyawan  pada PT. Catalist Integra 

Prima Sukses cabang Banjar 3) Besar pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Catalist Integra Prima Sukses cabang Banjar. Populasi dalam 

penelitian ini adalah 35 karyawan PT. Catalist Integra Prima Sukses cabang Banjar. 

Jumlah sampel yang digunakan 35 responden. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi 

linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengembangan karir di 

PT catalist Integra Prima Sukses cabang Banjar berpengaruh signifikan pada 

Kinerja Karyawan dan 2) Pengembangan karir dan Kinerja karyawan di PT Catalist 

Integra Prima Sukses cabang Banjar berjalan dengan baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Pengembangan karir adalah proses seumur hidup untuk siap dipilih, 

membuat pilihan, dan membuat pilihan-pilihan dari berbagai macam pekerjaan 

yang ada di masyarakat, pengembangan karir juga ditentukan interaksi dinamis 

antara individu, kontek, perantara (mediating), lingkungan dan factor keluaran (out 

put) (Szymanski dan Trevino, 1996).1 Menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 

2003 (Tentang Pokok-Pokok Kekaryawanan Menerangkan) Pengembangan karir 

merupakan suatu proses/ kegiatan untuk membentuk dan mengembangkan sosok 

karyawan sesuai yang diharapkan organisasi melalui kegiatan peningkatan 

ketrampilan, kecakapan, sikap, dan mental sehingga karyawan mengalami 

kemajuan baik dari segi kehidupan, pekerjaan maupun jabatannya. Terdapat empat 

hal pokok dalam penyusunan perencanaan karier yaitu jabatan pokok, pola jalur 

karier bertahap, jabatan struktural, dan tenggang waktu jabatan. 

Setiap perusahaan dituntut untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan sumber daya manusia 

yang memiliki kemampuan, keterampilan, pengetahuan dan sikap yang baik dalam 

bekerja ataupun bekerja sama dengan yang lainnya. 

 

                                                           
1https://www.academia.edu/30399886./ PENGARUH_PENGEMBANGAN_KARIR_TERHADAP_KINERJA.docx 
pada tanggal 25 Juli 2019 pukul 15.12. 

https://www.academia.edu/30399886./
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Pengembanga karir tidak lepas dari kinerja karyawan yang diberikan pada 

perusahaan. Kinerja (performance) mengacu kepada kadar pencapaian tugas-tugas 

yang membentuk sebuah pekerjaan pegawai. Kinerja merefleksikan seberapa baik 

pegawai memenuhi persyaratan sebuah pekerjaan. Kinerja karyawan dalam suatu 

perusahaan merupakan pola dari pekerjaan dan sangat berhubungan dengan 

pengalaman kerja seperti : Posisi, wewenang, keputusan,  interpretasi subjektif atas 

pekerjaan, dan aktivitas selama kerja individu. Setiap sumber daya manusia yang 

bekerja pada suatu perusahaan pasti menginginkan peningkatan karirnya. 

 Di indonesia, sumber daya manusia betul-betul menghadapi tantangan dan 

persaingan yang kompleks. Untuk dapat bersaing di pasar global sangat di perlukan 

barang dan jasa yang berdaya saing tinggi dengan tingkat efisiensi yang juga tinggi. 

Tingkat efisiensi yang tinggi ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang 

tinggi, yaitu sumber daya manusia yang profesional dan terampil, yang dapat 

dibangun dengan cara diantaranya usaha dalam pembentukan watak, disiplin, 

sportifitas, tanggung jawab, serta peningkatan pengembangan kualitas diri. 

PT. Catalist Integra Prima Sukses hadir sebagai salah satu perusahaan yang 

ikut berkompetisi di arena persaingan telekomuniksi yang memiliki beberapa 

cabang di priangan timur seperti : Pangandaran, Ciamis, Banjar Patroman, Kawali, 

dan Banjarsari dan lain-lain. Dengan semakin ketatnya persaingan di dunia usaha 

dan sulitnya mempertahankan kredibilitas perusahaan saat ini.2 

                                                           
2 https://id.jobplanet.com/companies/48200/info/pt-catalist-integra-prima-sukses pada tanggal 25 

Juli 2019 pukul 15.17  

https://id.jobplanet.com/companies/48200/info/pt-catalist-integra-prima-sukses


3 

 

 

 

PT. Catalist Integra Prima Sukses merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak di bidang jaring telekomunikasi. Manajemen Sumber Daya Manusia 

dilaksanakan karena karyawan merupakan faktor utama untuk menjalankan fungsi 

perusahaan dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas kerja terutama pada 

sumber daya manusianya, karena sumber daya manusia memiliki fungsi 

operasional. Dari sudut pandang karir, suatu organisasi seharusnya tidak dipandang 

sebagai tempat yang memperkerjakan seseorang, namun sebaiknya dipandang 

sebagai tempat yang memfasilitasi karir seseorang.  

Dengan pandangan seperti itu maka karir seseorang tidak tergantung dari 

kemauan organisasi, akan tetapi justru tergantung dari keinginan karyawan. Makna 

ini bukan berarti organisasi tidak mendapat apa yang diinginkan, tetapi justru 

organisasi akan memperoleh dua hal sekaligus yaitu bakat yang disesuaikan 

minatnya dan organisasi akan mendapatkan karyawan dengan kinerja yang tinggi.  

Pengembangan karir akan memberikan keuntungan bagi individu dan 

organisasi. Melalui program pengembangan karir, perusahaan akan meningkan 

kinerja dan produktivitas karyawan, menurunkan labour turn over, dan akan 

meningkatkan kesempatan promosi bagi karyawan. Bagi karyawan sendiri, 

perencanaan karir dapat mendorong kesiapan diri mereka untuk menggunkan 

kesempatan karir yang ada. Khususnya bagi departemen sumber daya manusia akan 

mempermudah pemenuhan kebutuhan penyusunan personalia (staffing) internal 

organsasi.  

Akan tetapi disamping itu juga pengalaman dan skill kemampuan seorang 

karyawan sangatlah berpengaruh pada tingkat kerja dan kedisiplinan kerja mereka. 
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Dengan pengalaman kerja yang seorang karyawan miliki ini akan memudahkan 

suatu pekerjaannya dan bahkan gerakannya berirama karena mereka sudah 

berpengalaman dan bisa juga memberikan contoh kepada karyawan yang belum 

memiliki kemampuan kerjanya (karyawan yang belum berpengalaman). Dari 

paparan diatas, dapat dikatakan karir dan proses sosialisasinya member sumbangan 

kepada efektifitas individu, kelompok dan organisasi. Melalui proses karir, individu 

berupaya meningkatkan kualitas, produksi, efisiensi, kepuasan, keluwesan, 

pengembangan, kemapuan bersaing, dan daya juang.  

Individu bergabung dengan organisasi untuk mendapatkan kesempatan 

pengalaman kerja sekaligus karir yang memuaskan. Berdasarkan uraian diatas 

peneliti tertarik ingin meneliti mengenai “Pengaruh Pengembangan Karir 

terhadap Kinerja Karyawan” di Catalist Integra Prima Sukses Cabang Banjar 

Patroman. 

 

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah maka masalah yang dapat diidentifikasi 

adalah: 

1. Kualitas kinerja karyawan yang diberikan di PT Catalist Integra Prima 

Sukses cabang Banjar belum optimal. 

2. Pengembangan karir di PT Catalist Integra Prima Sukses cabang banjar 

belum optimal/ belum merata. 
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1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka masalah yang dapat diajukan adalah: 

1. Bagaimana pengembangan karir di PT Catalist Integra Prima Sukses cabang 

Banjar pada tahun 2019? 

2. Bagaimana Kinerja Karyawan PT Catalist Integra Prima Sukes cabang 

Banjar pada tahun 2019? 

3. Seberapa besar pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja karyawan di 

PT Catalist Integra Prima Sukses cabang Banjar 2019? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengembangan karir PT. Catalist 

Integra Prima Sukses cabang Banjar pada tahun 2019. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja karyawan PT. Catalist Integra 

Prima Sukses cabang Banjar pada tahun 2019. 

c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara pengembangan karir 

terhadap kinerja karyawan di PT. Catalist Integra Prima Sukses cabang 

Banjar. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Secara Teoritis 

1. Bagi Peneliti: 

Laporan ini dapat menambah dan meningkatkan pengetahuan, 

pengalaman dan wawasan tentang pengaruh pengebangan karir 

terhadap kinerja karyawan.  

2 Bagi Universitas Winaya Mukti: 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak lain yang 

ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan sebagai bahan bacaan yang 

diharapkan akan menambah wawasan pengetahuan bagi yang 

membacanya. 

3 Bagi PT. Catalist Integra Prima Sukses: 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan 

informasi bagi PT. Catalist Integra Prima Sukses , sehingga dapat 

dijadikan masukan sebagai solusi dalam melakukan evaluasi untuk 

memperbaiki kekurangan. Serta dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan di bidang manajemen. 

1.4.2  Secara Praktis 

1. Bagi Peneliti: 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

antara teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah yang 

berhubungan antara judul skripsi dengan kenyataan yang sebenarnya 

di lapangan. 
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2. Bagi Universitas Winaya Mukti Bandung: 

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai suatu pedoman dan 

menjadi sumbangan pemikiran atau referensi bagi mahasiswa yang 

akan melakukan penelitian selanjutnya. 

3. Bagi PT. Catalist Integra Prima Sukses: 

Penelitian ini sebagai salah satu sumbang pikiran dan alat penilaian 

dan diharapkan menjadi masukan bagi PT. Catalist Integra Prima 

Sukses. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN 

DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia adalah proses dan upaya untuk merekrut, 

mengembangkan, memotivasi, serta melakukan evaluasi secara menyeluruh 

terhadap sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan perusahaan dalam 

mencapai tujuan. 

Menurut Hasibuan (2011:244) sumber daya manusia atau man power 

disingkat SDM merupakan kemampuan yang dimiliki setiap manusia. SDM 

terdiri dari daya pikir dan daya fisik setiap manusia. SDM atau manusia 

menjadi unsur pertama dan utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. 

2.1.1.1  Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Kekuatan sumber daya manusia dalam suatu organisasi semakin disadari 

keberadaannya sehingga manusia dipandang sebagai asset terpenting dari 

berbagai sumber daya dalam organisasi. 

Menurut Bangun (2012:6) menyebutkan bahwa, Manajemen Sumber Daya 

Manusia merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, 

penyusunan staf, penggerakan, dan pengawasan, terhadap pengadaan, 

pengembangan, pemberian, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, 

dan pemisahan tenaga kerja untuk mencapai tujuan organisasi. 
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Sedangkan menurut Simamora dan Sutrisno (2015:5), Manajemen Sumber 

Daya Manusia adalah pendayaa, pengembanagan, penilaian, pemberian 

balas jasa dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok 

kerja. 

 

2.1.1.2. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Hasibuan 

(2011:21) adalah sebagai berikut : 

1. Perencanaan 

Perencanaan (human resources planning) adalah merencanakan tenaga 

kerja secara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. 

2. Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua 

karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, 

delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagian organisasi 

(organization chart). 

3. Pengarahan 

Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, 

agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efesien dalam 

membantu tercapainya tujuan perusahaan. 
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4. Pengendalian 

Pengendalian (controlling) adalah kegiatan mengendalikan semua 

karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja 

sesuai dengan rencana. 

5. Pengadaan 

Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi, 

penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

6. Pengembangan 

Pengembangan (development) adalah proses peningkatan keterampilan 

teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan 

pelatihan. 

7. Kompensasi 

Kompensasi (compensation) adalah pemberian balas jasa langsung 

(direct) dan tidak langsung (indirect), uang atau barang kepada 

karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. 

8. Pengintegrasian 

Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan yang mempersatukan 

kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja 

sama yang serasi dan saling menguntungkan. 
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9. Pemeliharaan 

Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk memelihara atau 

meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar 

mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun. 

10. Kedisiplinan 

Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci 

terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud 

tujuan yang maksimal. 

11. Pemberhentian 

Pemberhentian (separation) adalah putusnya hubungan kerja seseorang 

dari suatu perusahaan. 

 

2.1.2 Definisi Pengembangan Karir 

Pengembangan karir menurut Robbins (1996) merupakan suatu cara 

bagi organisasi untuk mendukung atau meningkatkan produktivitas para 

karyawan, sekaligus mempersiapkan mereka untuk menghadapi dunia yang 

berubah. Menurut Szymanski dan Maxwell (1996) pengembangan karir 

ditentukan oleh interaksi dinamis antara individu, kontekstual, perantara 

(mediating), lingkungan dan faktor keluaran (out put)., sedangkan menurut 

Dubrin dalam Mangkuregara (2000)3 pengembangan karir adalah aktivitas 

kepegawaian yang membantu pegawai-pegawai merencanakan karir masa 

                                                           
3 Robbins, Stephen P. 1996. Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi, Jilid 1, Edisi Bahasa Indonesia, Alih Bahasa 

Hadyana Pujaatmaka, PT. Prenhallindo, Jakarta. 
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depan mereka di perusahaan agar perusahaan dan pegawai yang 

bersangkutan dapat mengembangkan diri secara maksimal. 

 

2.1.2.1 Pemahaman Pengujian Pengembangan Karir 

Menurut model pengembangan karir dari Simamora (1997) 

memperlihatkan bagaimana karyawan, manajer, dan organisasi memberikan 

kontribusi kepada perencanaan karir yang efektif, memastikan bahwa karir-

karir memenuhi kemampuan dan minat karyawan.  

Bagian bawah menunjukkan bagaimana setiap pihak memberikan 

sumbangan untuk manajemen karir yang efektif- memastikan bahwa 

keputusan-keputusan penyusunan staf internal menugaskan peran-peran 

kepada individu yang memberikan kontribusi bagi tujuan-tujuan 

organisasional. 

Karir mengandung dua fokus utama yaitu fokus internal dan fokus 

eksternal. Fokus Internal menunjuk kepada cara seseorang memandang 

karirnya, sedangkan fokus eksternal menunjukkan kepada rangkaian 

kedudukan yang secara aktual diduduki oleh seorang pekerja. Untuk 

memahami pengembangan karir dalam suatu organisasi dibutuhkan 

pengujian atas dua proses utama, yakni: 

 

 

 



13 

 

 

 

1. Career Planning4 

Career Planning yaitu bagaimana orang merencakan dan mewujudkan 

tujuan-tujuan karirnya sendiri yang merupakan suatu usaha yang sengaja 

dilakukan oleh seseorang untuk menjadi lebih sadar dan tahu akan 

ketrampilannya sendiri, kepentingan, nilai, peluang, hambatan dan akibat-

akibatnya. 

2. Career Management 

Career Management yaitu proses yang menunjukkan kepada bagaimana 

organisasi mendesain dan melaksanakan program pengembanga karirnya. 

Proses ini lebih merupakan usaha formal, terorganisir dan terencana untuk 

mencapai keseimbangan antara keinginan karir individu dengan persyaratan 

tenaga kerja organisasi. 

 

Pengembangan karir organisasi adalah outcomes yang berasal dari 

interksi karir individu dengan proses manajemen karir institusi (organisasi). 

Career Planning adalah suatu proses yang berlangsung secara sadar agar: 

1. Menjadi tahu diri, peluang-peluang, hambatan-hambatan, pilihan-

pilihan, dan akibat-akibat. 

2. Untuk mengindentifikasikan tujuan-tujuan yang berkaitan dengan karir. 

3. Pemprograman kerja, pendidikan dan pengalaman-pengalaman, 

pengembangan-pengembangan yang terkait untuk memberikan arah, 

waktu dan urutan dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan-tujuan. 

Sedangkan Career Management adalah suatu proses yang sedang 

berlangsung mulai dari penyiapan, pengimplementasian dan memonitoring 

                                                           
4 https://hr.berkeley.edu/development/career-development/career-management/planning 
pada tanggal 25 Juli 2019 pukul 15.28 

https://hr.berkeley.edu/development/career-development/career-management/planning


14 

 

 

 

rencana-rencana karir yang dilaksanakan oleh individu atau bersama-sama 

dengan system karir organisasi. 

Pengembangan karir merupakan gabungan dari kebutuhan pelatihan 

dimasa yang akan datang dan perencanaan sumber daya manusia. Dari sudut 

pandang pegawai, pengembangan karir memberikan gambaran mengenai 

jalur-jalur karir dimasa akan datang di dalam organsiasi dan menandakan 

kepentingan jangka panjang dari organisasi terhadap para pegawainya. Bagi 

organisasi, pengembangan karir memberikan beberapa jaminan bahwa akan 

tersedia pegawai-pegawai yang akan mengisi posisi yang lowong yang akan 

datang. 

 

2.1.2.2 Peran Karyawan dalam Perencanaan Karir 

Seorang karyawan berperan dalam melakukan perencanaan karir 

pribadinya. Dia bertanggung jawab untuk terus meningkatkan ketrampilan 

yang dia miliki untuk memastikan bahwa dirinya mempunyai kompetensi 

yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan pasar tenaga kerja dia juga 

sebaiknya bertindak proaktif untuk melihat kesempatan yang ada, dan 

kemungkinan munculnya masalah dengan karirnya saat ini. 

Untuk itulah, ada baiknya seorang karyawan senantiasa dapat melakukan 

penilaian diri untuk mengenal aspirasi karir yang dia inginkan, mengukur 

kekuatan yang ia miliki dan hal-hal yang perlu ditingkatkan lebih baik lagi. 

Dengan perencanaan karir pribadi ini, seorang karyawan dapat menilai 

tingkat kesesuaian antara aspirasi karirnya dan karir yang dipegangnya saat 
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ini. Dengan demikian dapat mengarahkan dirinya untuk memilih penugasan 

atau pekerjaan-pekerjaan yang lebih sesuai dengan aspirasi karirnya.5 

2.1.2.3 Peran Perusahaan dalam Perencanaan Karir Karyawan 

Sejumlah kebijakan atau program dapat dibuat oleh perusahaan untuk 

mendukung pengembangan karir karyawan di perusahaan. Dengan adanya 

program ini, pihak perusahaan berharap dapat : 

1. Mensinergikan antara strategi bisnis perusahaan dan perencanaan tenaga 

kerja 

2. Mempertahankan karyawan yang dikategorikan sebagai "High Potential" 

untuk dapat terus berkarya dan memberikan kontribusinya kepada pihak 

perusahaan. 

3. Mencegah terjadinya penumpukan karyawan-karyawan yang potensial pada 

satu bagian, yang dapat terjadi karena adanya kekhawatiran manajer yang 

bersangkutan bahwa kepindahan para karyawannya ke bagian lain akan 

membuat proses kerja didepartemennya terganggu. 

4. Membantu para karyawan untuk dapat memilih karir pada jabatan yang 

sesuai dengan aspirasi karirnya. 

5. Meningkatkan kemampuan para karyawan untuk dapat menghadapi 

perubahan yang terjadi dengan baik, dengan meningkatkan kemampuan 

mereka untuk dapat mempekerjakan diri mereka sendiri (employability) 

                                                           
5https://prayudicki.wordpress.com/2015/03/03/002m-peran-perusahaan-dalam-perencanaan-
karir-karyawan/ pada tanggal 25 Juli 2019 pukul 15.37. 
 

https://prayudicki.wordpress.com/2015/03/03/002m-peran-perusahaan-dalam-perencanaan-karir-karyawan/
https://prayudicki.wordpress.com/2015/03/03/002m-peran-perusahaan-dalam-perencanaan-karir-karyawan/
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6. Meningkatkan kepuasan kerja karyawan.6 

2.1.2.4 Peran Manajer dalam Perencanaan Karir 

Terlepas dari ada atau tidaknya program manajemen karir di sebuah 

perusahan, seorang manajer dapat melakukan beberapa hal yang sederhana 

untuk membantu staf-nya dalam memenuhi kebutuhan pengembangan 

karirnya. Sebagai berikut: 

1. Mendiskusikan tentang pentingnya menyusun sebuah rencana karir bagi 

seorang karyawan, saat pertama kali seorang staf memulai pekerjaan dan 

menawarkan bantuan yang diperlukan agar staf-nya dapat mencapai sasaran 

karirnya. 

2. Membuat jadwal penilaian karya (performance appraisal) secara regular. 

Dalam kegiatan ini, manajer dapat menitik beratkan proses penilaian karya 

pada ketrampilan dan prestasi kerja saat ini yang diharapkan dapat sejalan 

dengan rencana karir staf yang bersangkutan. 

3. Memberikan bantuan mentoring dan konseling apabila diperlukan. 

4. Memberikan semacam rencana karir. 

5. Menjelaskan manfaat yang ada di dalam program manajemen karir 

perusahaan, dan cara mereka memanfaatkan program yang ada tersebut 

secara efektif. 

 

 

                                                           
6 https://prayudicki.wordpress.com/2015/03/03/002m-peran-perusahaan-dalam-perencanaan-
karir-karyawan/ pada tanggal 25 Juli 2019 pukul 15.55. 
 

https://prayudicki.wordpress.com/2015/03/03/002m-peran-perusahaan-dalam-perencanaan-karir-karyawan/
https://prayudicki.wordpress.com/2015/03/03/002m-peran-perusahaan-dalam-perencanaan-karir-karyawan/
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2.1.3 Jenis-jenis pengembangan 

Jenis pengembangan dikelompok atas pengembangan secara informal dan 

pengembangan secara formal yaitu: 

a. Pengembangan secara informal 

Pengembangan secara informal yaitu karyawan atas keinginan dan 

usaha sendiri melatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari 

buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau 

jabatannya. Pengembangan secara informal menunjukkan bahwa 

karyawan tersebut berkeinginan keras untuk maju dengan cara 

meningkatkan kemampuan kerjanya. Hal ini bermanfaat bagi 

perusahaan karena prestasi kerja karyawan itu semakin besar, efisiensi 

dan produktivitasnya semakin tinggi. 

b. Pengembangan secara formal 

Pengembangan secara formal yaitu karyawan ditugaskan oleh 

perusahaan untuk mengikuti pendidikan atau latihan, baik yang 

dilakukan perusahaan maupun yang dilaksanakan lembaga-lembaga 

pendidikan atau latihan.  

Pengembangan secara formal ini dilakukan oleh perusahaan karena 

tuntutan pekerjaan saat ini ataupun untuk persiapan keahlian dan 

keterampilan pada masa yang akan datang, baik yang sifatnya non karir 

maupun untuk meningkatkan karir seseorang karyawan. 
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2.1.4 Peserta Pengembangan 

Peserta yang akan mengikuti pengembangan dari suatu perusahaan adalah 

karyawan baru dan lama, baik dia tenaga operasional atau karyawan 

manajerial. 

a. Karyawan Baru 

Karyawan baru yaitu karyawan yang baru diterima bekerja pada perusahaan 

itu. Mereka diberi pengembangan agar memahami, trampil dan ahli dalam 

mengerjakan pekerjaannya sehingga para karyawan itu dapat bekerja lebih 

efisien dan efektif pada jabatan atau pekerjaannya. Pengembangan 

karyawan baru ini perlu dilaksanakan agar teori dasar yang telah mereka 

kuasai dapat diimplikasikan secara baik dalam pekerjaannya. 

b. Karyawan Lama 

Karyawan Lama yaitu karyawan lama oleh perusahaan ditugaskan untuk 

mengikuti pengembangan, seperti pada Balai Latihan Kerja. Pengembangan 

karyawan lama inidilaksanakan karena tuntutan pekerjaan, jabatan, 

perluasan perusahaan, pengantian mesin lama dengan mesin baru, metode 

kerja diperbaharui, persiapan untuk promosi dan lain sebagainya. Jelasnya 

pengembangan karyawan lama perlu dilaksanakan agar para karyawan 

semakin memahami technical skill, human skill, conceptual skill dan 

managerial skill, supaya moral kerja dan prestasi kerjanya meningkat. 
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2.1.5 Kinerja Karyawan 

2.1.5.1 Pengertian Kinerja 

Kinerja (performance) mengacu kepada kadar pencapaian tugas-

tugas yang membentuk sebuah pekerjaan pegawai. Kinerja merefleksikan 

seberapa baik pegawai memenuhi persyaratan sebuah pekerjaan. Sering 

disalah tafsirkan sebagai upaya (effort), yang mencerminkan energi yang 

dikeluarkan, kinerja diukur dari segi hasil. 

Banyak para ahli yang memberikan pengertian kinerja. Beberapa 

diantaranya adalah menurut Kaswan (2011:68) kinerja merupakan 

kemampuan karyawan untuk melakukan pekerjaan mungkin ditingkatkan 

dengan menekankan pada kelebihannya dan pemahaman terhadap 

perubahan-perubahan apa yang dibutuhkan. Sedangkan menurut Robbins 

dan Sinambela (2012:5) kinerja diartikan sebagai hasil evaluasi terhadap 

pekerjaan yang dilakukan individu dibandingkan dengan criteria yang 

telah ditetapkan bersama. 7 

 

2.1.5.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut Mangkunegara (2014:18) faktor-faktor penentu kinerja 

dalam organisasi atau perusahaan yaitu faktor individu dan faktor 

linkungan kerja organisasi.8 

                                                           
7 Robbins, Kuwan, Sinambela (2012:5). Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi, Jilid 1, Edisi 

Bahasa Indonesia, Alih Bahasa Hadyana Pujaatmaka, PT. Prenhallindo, Jakarta. 
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a. Faktor individu 

Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang memiliki 

integritas yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan fisiknya (jasmani). 

Dengan demikian adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan 

fisik, maka individu memiliki konsentrasi diri yang baik. 

b. Faktor lingkungan organisasi 

Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu dalam 

mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan organisasi yang dimaksud 

antara lain uraian jabatan yang jelas, autoritas memadai, target kerja yang 

menantang, pola komunikasi kerja yang efektif, hubungan kerja yang 

harmonis, iklim kerja respek dan dinamis, peluang berkarier dan fasilitas 

kerja yang relatif memadai.9 

2.1.5.3 Tujuan dan Manfaat Kinerja 

Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk memperbaiki atau 

meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari SDM 

organisasi. Secara lebih spesifik, tujuan evaluasi kinerja sebagaimana 

dikemukakan Agus Sunyoto dalam Anwar Prabu Mangkunegara 

(2014:10) yaitu:1011 

a. Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan 

kinerja. 

                                                           
9 https://www.kajianpustaka.com/2014/01/pengertian-indikator-faktor-mempengaruhi-kinerja.html 

Pada tanggal 25 Juli 2019 pukul 15.49. 

 

 

https://www.kajianpustaka.com/2014/01/pengertian-indikator-faktor-mempengaruhi-kinerja.html


21 

 

 

 

b. Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga mereka 

termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya 

berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu. 

c. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan 

dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karier atau 

terhadap pekerjaan yang diembannya sekarang. 

d. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, sehingga 

karyawan termotivasi untuk berpartisipasi sesuai dengan potensinya. 

e. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan 

kebutuhan pelatihan, khusus rencana dikalat, dan kemudian menyutujui 

rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah. 

Manfaat penilaian kinerja karyawan yaitu: 

a. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk 

prestasi, pemberhentian dan besarnya balas jasa. 

b. Untuk mengukur sejauh mana seorang karyawan dapat menyelesaikan 

pekerjaannya. 

c. Sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan dalam 

perusahaan. 

d. Sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan dan keefektifan jadwal 

kerja, metode kerja, struktur organisasi, gaya pengawasan, kondisi kerja 

dan pengawasan. 

e. Sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi 

karyawan yang berada di dalam organisasi. 
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f. Sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga 

dicapai performance yang baik. 

g. Sebagai alat untuk melihat kekurangan atau kelemahan dan meningkatkan 

kemampuan karyawan selanjutnya. 

h. Sebagai kriteria menentukan, seleksi dan penempatan karyawan. 

i. Sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kecakapan 

karyawan. 

j. Sebagai dasar untuk memperbaiki atau mengembangkan uraian tugas (job 

description). 

 

2.1.5.4 Dimensi dan Indikator Kinerja Karyawan 

Menurut Umar yang dikutip oleh Mangkunegara (2014:9) terdapat 

dua aspek atau dimensi standar kinerja karyawan dan kemudian 

dikembangkan menjadi beberapa indikator, antara lain: 

Kuantitatif, indikatornya meliputi: 

a. Proses kerja dan kondisi pekerjaan 

b. Waktu dalam bekerja 

c. Jumlah kesalahan 

d. Jumlah dan jenispekerjaan 

e. Kualitas pekerjaan 

f. Ketepatan waktu 

g. Kemampuan dan keterampilan bekerja 

h. Kemampuan mengevaluasi 
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2.1.5.5 Penilaian Kinerja Karyawan 

Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan factor kunci guna 

mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien karena adanya 

kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang 

ada dalam organisasi. Penilaian kerja sangat bermanfaat bagi dinamika 

perusahaan secara keseluruhan melalui penilaian tersebut maka dapat 

diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja karyawan.12 

 Menurut Henry Simamora (2004:338) menjelaskan bahwa 

“penilaian kerja adalah proses yang dipakai oleh organisasi untuk 

mengevaluasi pelaksanaan individu karyawan”. Untuk mengetahui kinerja 

karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab 

karyawan, maka perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja karyawan. 

Penilaian kinerja bertujuan untuk menilai seberapa baik karyawan telah 

melaksanakan pekerjaannya dan apa yang harus mereka lakukan untuk 

menjadi lebih baik dimasa mendatang. Ini dilaksanakan dengan merusuk 

pada isi pekerjaan yang mereka lakukan dan apa yang mereka harapkan 

untuk mencapai setiap aspek dari pekerjaan mereka.  

 

2.2   Kerangka Pemikiran 

Indikator untuk  mengukur  pengembangan karir dalam sebuah organisasi 

menurut Muhammad Burlian (2008), yaitu : 

                                                           
12 https://www.duniakaryawan.com/cara-melakukan-penilaian-kinerja-yang-efektif/ pada tanggal 

25 Juli 2019 pukul 15.54. 

https://www.duniakaryawan.com/cara-melakukan-penilaian-kinerja-yang-efektif/


24 

 

 

 

1) Peningkatan Kemampuan 

Yaitu segala sesuatu yang menunjukan kapasitas fisik maupun mental dari 

seseorang pegawai dan menurut Mathis (2006) pengembangan merupakan usaha-

usaha untuk meningkatkan kemam-puan pegawai dalam menangani berbagai 

penugasan yang juga menentukan prestasi kerja / kinerja. 

2) Kepuasan kerja. 

Kepuasan kerja adalah suatu sikap umum seorang individu terhadap 

pekerjaannya yang berhubungan dengan lingkungan kerjanya, jenis konpensasi, 

hubungan antar teman kerja, hubungan sosial di tempat kerja sehingga dapat 

dikatakan bahwa kepuasan kerja adalah   dipenuhinya beberapa keinginan dan 

kebutuhannya melalui kegiatan kerja atau bekerja. (Koesmono dalam Brahmasari, 

2008). 

3) Sikap dan perilaku pegawai. 

     Setiap pegawai harus mempelajari dan memiliki nilai-nilai kompetitif yang 

relatif kuat untuk mencapai sukses karir. Nilai-nilai itu diantaranya ada yang 

bersifat teoritis, ekonomis, estetis, sosial, politis dan relegius yang perlu dijadikan 

pedoman bagi sikap pegawai terhadap pekerjaannya sehari-hari seseorang 

karyawan yang nanti. 

Sedangkan Kinerja merupakan hasil atau tingkat keberhasilan seseorang 

secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas 

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau 

sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati 



25 

 

 

 

bersama. Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan 

karyawan.  

Indikator kinerja menurut Robbins (2012:156) diuraikan sebagai berikut : 

1. Kualitas, indikatornya meliput: 

• Keterampilan 

Meliputi sekumpulan kemampuan yang bersifat teknis, antar pribadi atau 

berorientasi bisnis 

• Kepuasan pelanggan 

Merupakan kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian 

dan kesiapan karyawan 

• Inisiatif 

Merupakan semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam 

memperbesar tanggung jawabnya. 

2. Kuantitas, indikatornya: 

• Prestasi kerja 

Ketika hasil tugas seseorang sulit ditentukan, perusahaan dapat 

mengevaluasi dari hasil kerja karyawan tersebut yang berhubugan dengan 

tugas 

• Pencapaian target 

Dari hasil pencapaian target dapat dilihat kemampuan karyawan dalam 

menyelesaikan beban pekerjaannya 

3. Ketepatan waktu, indikatornya: 

• Tingkat kehadiran 
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Merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui tingkat kedisiplinan 

karyawan. Semakin tinggi atau rendah kemangkiran maka karyawan 

tersebut telah memiliki disiplin kerja yang dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan tersebut. 

• Ketaatan 

Merupakan kedaran dan kesediaan dalam hal penyelsaian kerja. 

• On time 

Merupakan jumlah hasil kerja yang didapat dalam satu periode waktu yang 

ditentukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

2.3 Hiesis Penelitian 

Adanya pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja karyawan di PT 

Catalist Integra Prima Sukses cabang banjar baik secara positif dan signifikan. 

 

 

Pengembangan Karir  

 

1. Peningkatan kemampuan 

2. Kepuasan Kerja 

3. Sikap dan Prilaku Karyawan  

 

 Muhammad Burlian (2008) 

 

Kinerja Karyawan  

 

1. Kualitas kerja 

2. Kuantitas kerja 

3. Ketepatan waktu 

 

Robbins (2012:156) 

 

 

 

Robbins (2012:155) 
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BAB III 

  METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode yang digunakan penelitian 

Pengertian Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan 

oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta 

melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian 

memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur 

dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan 

dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan 

dianalisis.13 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriftif yaitu sebuah 

metode yang memfokuskan diri pada permasalahan yang terjadi pada masa 

sekarang, seperti yang di ungkapkan oleh Surakhmad Winarto (1995 : 139) 

“Deskriftif analisis yaitu suatu metode penelitian yang tertuju pada pemecahan 

masalah yang ada pada masa sekarang dengan cara mendeskripsikan secara 

sistematis dan akurat mengenai objek yang diteliti.” 

Metode pengumpulan data primer berdasarkan komunikasi antara peneliti 

dan responden dimana data penelitian berupa subjek yang menyatakan opini, sikap, 

pengalaman, karakteristik subjek penelitian secara indivdu atau secara kelompok. 

Selain itu pengumpulan data diperoleh langsung dari responden melalui pengisian 

kuisoner ataupun wawancara., terdiri atas unsur-unsur Manajer, Staf Administrasi 

                                                           
13 https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html/amp pada 

tanggal 25 Juli 2019 pukul 20.56. 

https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html/amp
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pada jajaran karyawan PT. CATALIST INTEGRA PRIMA SUKSES (Cabang 

Banjar). 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melaksanakan penelitian ini 

dengan mengidentifiikasi masalah, mengumpulkan data- data yang diperlukan, 

menganalisa data dan membuat interpretasi hasil analisa data serta membuat 

kesimpulan. 

 

3.1.1 Skala pengukuran 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan 

untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga 

alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data 

kuantitatif (Sugiyono, 2017:92). Dalam penelitian ini penulis menggunakan skala 

likert. Menurut Sugiyono (2017:93) “Skala Likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena 

sosial”. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian Indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyatan atau pertanyaan. 

Teknis analisis skala likert: 

1. Menentukan penilaian untuk setiap pilihan, dari setiap jawaban diberi nilai. 

Dimana dalam pemberian nilai ditentukan berdasarkan skala penilaian, yaitu 

skala likert. 
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 Sumber: Sugiyono (2017:93) 

Alternatif Jawaban Nilai 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Ragu-Ragu 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

Tabel 3.1 Bobot Nilai 

 

2. Menghitung skor nilai untuk setiap item pernyataan dengan cara 

perhitungan sebagai berikut: 

 Skor = Bobot Nilai x Frekuensi 

 

3. Nilai terendah dan nulai tertinggi 

a. Dalam hal ini nilai terendah = jumlah responden  

b. Sedangkan nilai tertinggi, jumlah responden dikalikan dengan bobot nilai 

tertinggi yaitu 5 

4. Menentukan jarak interval dari nilai terendah sampai nilai  tertinggi 

sehingga didapat lima kategori penilian. Jarak interval dapat dilakukan 

dengan cara perhitungan sebagai berikut: 

JI = (N1-N2) 

          5 

 Ket: 

JI  = Jarak Interval 

N1 = Nilai Tertinggi 

N2 = Nilai Terendah 

 

Dengan demikian kategori penilaian untuk setiap item pernyataan dari penilaian 

terhadap variable yang diteliti adalah sebagai berikut: 
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 Sumber: Kategori Nilai, Diolah  

Jarak Interval Kategori 

175-147 Sangat Baik 

119-147 Baik 

91-119 Cukup Baik 

63-91 Tidak Baik 

35-63 Sangat Tidak Baik 

Tabel 3.2 Kategori Nilai 

 

3.1.2   Analisa Data  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah di pahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada 

orang lain (Bogdan dalam Sugiyono, 2013:244).14 Metode analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

 

1. Analisis Deskriptif 

Berdasarkan pada tujuan peneliti yaitu pengujia kebenaran hipotesis, 

menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, 

maka penelitian yang dilakukan bersifat verifikasi. Sedangkan untuk memperoleh 

gambaran ataupun menguraikan keadaan suatu objek penelitian pada saat penelitian 

sedang berlangsung, yaitu mengenai pengembangan karir dan kinerja karyawan PT 

Catalist Integra Prima Sukses cabang Banjar, maka jenis penelitian yang 

dipergunakan adalah deskriptif.   

                                                           
14 https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/pengumpulan-data-dan-instrumen-

penelitian/ pada tanggal 25 Juli 2019 pukul 21.04.  

https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/pengumpulan-data-dan-instrumen-penelitian/
https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/pengumpulan-data-dan-instrumen-penelitian/
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Analisis deskriptif digunakan untuk mendukung interpretasi terhadap hasil 

analisa teknik lainnya. Statisk deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan 

proses tranformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami 

dan diinterpretasikan.   

Statistik Deskriptif Menurut Sugiyono (2013:77) Statistik Deskriptif adalah 

analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam statistic deskriptif dilakukan untuk 

mencari kuatnya hubungan antara variable melalui analisis korelasi, melakukan 

prediksi dengan analisis regresi dan membuat perbandingan dengan 

membandingkan rata rata data sampel dan populasi. 

 Menurut Consuelo dalam Husein Umar (2003), Penelitian yang dilakukan 

dengan menggunakan metode deskriptif yang membantu dalam hal 

membandingkan dan menguraikan data-data yang telah ditentukan atau diperoleh 

adalah dengan menggunakan metode survei yang dilakukan dengan cara 

mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat 

pengumpulan data. 

Berdasarkan metode tersebut, maka pengumpulan data primer yang digunakan 

dalam penelitian ini perlu diuji validitas dan reliabilitasnya agar data tersebutdapat 

difungsikan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sangat penting 

dilakukan karena kualitas data nantinya akan sangat mempengaruhi kualitas hasil 

penelitian  
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3.1.3 Populasi dan Sampel 

Adapun teknik penentuan data terbagi menjadi dua yaitu populasi dan 

sample. Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peniliti dalam suatu 

ruang lingkup dan waktu yang sudah ditentukan (Kamadi dan Sunariah, 2013:65) 

Populasi yang digunakan adalah semua karyawan PT Catalist Integra Prima Sukses 

cabang Banjar sebanyak 35 orang. 

Sample adalah bagian dari populasi yang dijadikan subjek penelitian. 

Menurut Sugiono (2003:115),  populasi adalah “ wilayah generalisasi yang terdiri 

atas subjek/objek  yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapakn oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudiaan ditarik kesimpulan.  

Sample merupakan bagian dari suatu populasi keseluruhan yang dipilih 

secara cermat agar mewakili populasi itu. Penelitian ini dilakukan di PT Catalis 

Integra Prima Sukses cabang Banjar (lebih dikenal dengan nama TDC/ Telkomsel  

Distributor Center) dan untuk menentukan data yang diambil maka peneliti 

menggunakan sample dari populasi karyawan yang ada di PT Catalist Integra Prima 

Sukses, Populasi dari PT Catalist Integra Prima Sukses cabang Banjar berjumlah 

35 orang, penentuan sample menggunakan teknik acaksederhana (simple random 

sampling). Sugiono dan Hair (1998:123) berpendapat bahwa pada teknik sample 

random sederhana, apabila subjek peneliti jumlahnya kurang dari 100 orang lebih 

baik diambil semua sehingga penelitianya merupakan penelitian populasi, 

selanjutnya jika subjeknya besar dapat diambil antara 10-15%, atau 20-25% atau 

lebih (Alimudian,2012). Karena pada penelitian ini populasi hanya 35 orang, maka 
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jumlah semple yang ditentukan adalah keseluruhan karyawan PT Catalist Integra 

Prima Sukses cabang Banjar. 

 

3.1.4   Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menurut Andra Tersiana (2018:86) merupakan 

“Alat yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih 

mudah dan hasilnya lebih baik”. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut : 

 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan salahsatu instrument yang digunakan untuk 

menggali data secara lisan. Wawancara ini dilakukan secara langsung 

dengan beberapa pihak yang kompeten dengan masalah yang diteliti. Pihak 

yang dimaksud adalah pihak dari Manager, HRD, dan Karyawan PT. 

Catalist Integra Prima Sukses.  

 

2. Kuesioner 

Kuesioner atau angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden. Penyebaran angket kepada 

para responden dalam hal ini adalah karyawan PT Catalist Integra Prima 

Sukses  cabang Banjar. Setiap karyawan mendapatkan dua model 

pertanyaan,  yang pertama tentang pengembangan karir dan yang kedua 

tentang kinerja. Dalam penyusunan instrumen seperti kuesioner, indikator 

yang akan dijadikan sebagai pertanyaan dalam kuesioner. 
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Skala yang digunakan dalam penyusunan kuesioner adalah skala Likert. 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2004). Dengan skala 

Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-

item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item 

instrument yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif 

sampai sangat negatif. Menurut Sugiyono (2008) untuk keperluan analisis 

kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor dalam skala likert, misalnya :  

Sangat setuju/selalu/sangat positif    diberi skor  5  

Setuju/sering/positif      diberi skor  4  

Ragu-ragu/kadang-kadang/netral     diberi skor  3  

Tidak setuju/hampir tidak pernah/negatif    diberi skor  2  

Sangat tidak setuju/tidak pernah/sangat negatif   diberi skor  1 

 

3. Dokumentasi  

Dengan mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan 

objek penelitian yang diperoleh dari perusahaan. Yaitu dengan cara 

penelaahan terhadap dokumen-dokumen, naskah-naskah, dan laporan-

laporan yang berkaitan dengan masalah yang diteleti dan mendukung 

permasalahan ini.  
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4.  Studi Lapangan 

Dalam teknik ini peneliti bekerja secara langsung pada objek 

penelitian (PT Catalist Integra Prima Sukses) dengan tujuan memperoleh 

data-data primer.  

5. Studi Kepustakaan 

Dalam teknik ini pengumpulkan data atau teori pendukung melalui buku-

buku tentang Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), pengembangan 

karir, tulisan ilmiah maupun catatan kuliah yang ada hubungannya dengan 

judul dan isi laporan akhir ini. 

 

3.1.5 Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh dengan mengumpulkan 

langsung dari lapangan atau sumber yang diamati. Sumber data primer 

diperoleh dengan cara membagi kuesioner (angket penelitian) kepada objek 

yang akan diteliti, dalam hal ini diisi secara langsung oleh karyawan PT 

Catalist Integra Prima Sukses cabang Banjar. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, laporan 

pemerintah, buku-buku dan sebagainya. Data sekunder tidak perlu diolah 

lagi”. (Andra Tersiana 2018:75). Data Sekunder dalam penelitian ini berasal 

dari dokumen perusahaan mengenai data jumlah karyawan, jenis-jenis 

pelatihan yang dilaksanakan dan sebagainya. 
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3.1.6 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini daftar 

pertanyaan yang disebarkan kepada responden yang menjadi sampel 

penelitian harus diuji kevaliditasannya dan kereliabelannya agar daftar 

pertanyaan yang dibuat tersebut benar-benar mampu menjawab 

permasalahan hingga tujuan penelitian tercapai. 

1. Uji Validitas 

Uji validitas merupakan uji tentang kemampuan suatu alat ukur atau 

instrument pengumpulan data (kuesioner) apakah benar-benar 

mengukur apa yang ingin diukur. 

Menurut Uber (2018:24) menyatakan bahwa instrumen pengukur 

dikatakan valid atau sahih atau andal apabila mengukur apa yang 

hendak diukur dan mampu mengungkapkan data tentang karakteristik 

gejala yang diteliti secara tepat. 

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan analisis item, yaitu 

mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan 

jumlah dari skor butir. Jika item yang tidak memenuhi syarta maka item 

tersebut tidak akan diteliti lebih lanjut.  

Syarat tersebut menurut Sugiyono (2017:126) yang harus dipenuhi 

memiliki kriteria sebagai berikut: 

a. Jika koefisien r > 0,30 maka item tersebut dinyatakan valid 

b. Jika koefisien r < 0,30 maka item tersebut dinyatakan tidak valid 
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2. Uji Reabilitas 

Uji reabilitas merupakan uji untuk menentukan sejauh mana hasil suatu 

pengukuran dari seperangkat kuesioner (Instrumen pengumpulan data) 

dipercaya. Uji reabilitas dilakukan terhadap butir pertanyaan atau 

pernyataan  yang sudah valid sehingga uji reabilitas dilakukan setelah 

uji validitas. Menurut Ulber (2018:29) menyatakan bahwa : Satu 

instrument reliable (reliabilits dicapai) apabila melakukan pengukuran 

terhadap objek yang sama secara berulang ulang dengan menggunakan 

instrument yang sama memberikan hasil yang sama. 

Dikatakan keandalan instrument pengukur apabila sebagai berikut: 

a. Jika hasil pengujian menujukan r hitung < 0,60 maka instrumen tidak 

reliable 

b. Jika hasil pengujian menunjukan r hitung > 0,60 maka instrument 

reliable (alat ukur yang digunakan dapat diandalkan) 

Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrument yang digunakan 

menggunakan koefisien cronbach alpha dengan menggunakan fasilitas 

SPSS untuk jenis pengukuran interval. 

 

3.1.7 Pengujian Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2011:64) 

Pengujian  hipotesis   dimaksudkan  untuk  mengetahui  ada  tidaknya 

pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel 
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dependen. Dalam pengujian hipotesis ini, peneliti menetapkan dengan 

uji signifikan, dengan penetapan hipotesis nol (H0) dan hipotesis 

alternatif (Ha). 

- Hipotesis nol (Ho) menyatakan koefisien kolerasinta tidak berarti 

atau tidak signifikan 

- Hipotesis alternatif (Ha) menyatakan bahwa koefisien kolerasinya 

berarti atau signifikan. 

 

3.1.7.1 Koefisien dan Determinasi (R2) 

Menurut Ghazali (2012:98) koefisien determinasi (R2) merupakan alat 

untuk mnegukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi alah anatara nol atau 

satu. Nilai R2 yang  kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen 

dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Dan 

sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel-variabel yang dependen. 

 

3.1.7.2 Analisis Regresi Linier Sederhana 

Menurut Sugiyono (2017:188) Analisis regresi linier sederhana atau dalam 

bahasa inggris disebut dengan nama simpe Linier Regression digunakan 

untuk mengukur besagrnya pengaruh satu variable bebas atau variable 
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independent atau variabel predictor atau variabel X terhadap variabel 

tergantung atau variabel dependen atau variabel terikat atau  variabel Y.  

Syarat kelayakan yang harus terpenuhi saat kita menggunakan regresi 

linear sederhana adalah: 

1. Jumlah sampel yang digunakan harus sama 

2. Jumlah variabel bebas (X) adalah 1 (satu) 

3. Nilai residual harus berdistribusi normal 

4. Terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas (X) dengan 

variabel tergantung (Y) 

5. Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas 

6. Tidak terjadi gejala autokorelasi (untuk data time series) 

 

3.1.7.3 Nilai Residu/Nilai Sisa 

Nilai residu atau nilai sisa adalah taksiran nilai aktiva setelah masa manfaat 

dari aktiva tersebut. 

 

3.1.7.4 Uji T (Simultan) 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

independen (Ghozali, 2001).  

Langkah-langkah Uji Hipotesis untuk Koefisien Regresi adalah:  

1. Perumusan Hipotesis Nihil (H0) dan Hipotesis Alternatif (H1)  

H0 : β1 = 0  
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Tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel terhadap variabel terikat 

(Y).  

H1 : β0  ≠ 0  

Ada pengaruh yang signifikan dari variabel terhadap variabel terikat (Y).  

2. Penentuan harga t tabel berdasarkan taraf signifikansi dan taraf derajat 

kebebasan  

Taraf signifikansi  = 5% (0,05) 

Derajat kebebasan = (n-1-k)  

 

 

3.2 Operasionalisasi Variabel 

Operasionalisasi variabel adalah memecah variabel-variabel yang 

terkandung dalam masalah tersebut menjadi bagian-bagian terkecil sehingga 

dapat diketahui klasifikasi ukurannya, hal ini dilakukan untuk mempermudah 

mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Ada dua jenis variabel 

yang digunakan yaitu: 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi 

penyebab bagi variabel lain atau yang menjadi simbol (X), yaitu 

disiplin. Dimana indikator variabel independen (X) yang 

mempengaruhi variabel dependen (Y) adalah tujuan dan kemampuan, 

teladan pimpinan, keadilan, dan sanksi hukuman. 

2. Variabel Terikat 
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Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau disebabkan 

oleh variabel lain atau yang diberi simbol (Y), yaitu produktivitas. 

Dimana indikator variabel dependen (Y) dipengaruhi oleh varaibel 

independen (X) adalah: kemampuan, semangat kerja, mutu, efisiensi. 

 

Berikut operasionalisasi variabel untuk Pengembangan Karir (X) dan 

kinerja kerja (Y) dalam bentuk tabel agar lebih mudah untuk dipahami. 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

 

Pengembangan Karir 

Variabel 
Definisi 

Variabel 
Indikator Ukuran Skala 

P
en

g
em

b
a
n

g
a
n

 K
a
ri

r 
(X

) 

peningkatan 

pribadi untuk 

mencapai 

suatu rencana 

karir  dalam 

mencapai 

suatu rencana 

kerja sesuai 

dengan jalur 

atau jenjang 

organisasi. 

1. Peningkatan 

Kemampuan 

a. Pemberian 

kesempatan untuk 

mengembangkan 

karir. 

b. Peningkatan karir 

sesuai dengan 

peraturan 

perusahaan. 

c. Perusahaan 

menyediakan 

fasilitas pelatihan 

yang memadai. 

Ordinal 

2. Kepuasan 

Kerja 

a. Karyawan lebih 

terampil  

b. Karyawan 

meningkatkan 

kompetensi diri 

c. Jabatan yang 

sesuai dengan 

keterampilan yang 

di miliki karyawan. 
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3. Sikap dan 

Perilaku 

Karayawan 

a. Karyawan 

disiapkan untuk 

menghadapi tugas-

tugas dan 

tangguang jawab 

dimasa yang akan 

datang. 

b. Mengikuti 

pelatihan dengan 

serius untuk 

mendapat promosi 

jabatan. 

 

Kinerja Karyawan 

K
in

er
ja

 K
a
ry

a
w

a
n

 (
Y

) 

Hasil kerja secara 

kualitas dan 

kuantitas yang 

dicapai oleh 

seseorang pegawai 

dalam 

melaksanakan 

tugasnya sesuai 

dengan tanggung 

jawab  

1. Kualitas 

Kerja 

a. Penyelesaikan 

pekerjaan denagn 

cepat dan 

memuaskan. 

b. Hati-hati dalam 

melaksanakan 

pekerjaan untuk 

meminimalisir 

kesalahan kerja. 

Ordinal 

2. Kuantitas 

Kerja 

a. Selalu hadir pada 

hari kerja  

b. Mampu bekerja 

sama dengan 

karyawan pada 

bagian lain 

c. Mampu bekerja 

dengan atasan 

maupun rekan 

kerja. 

3. Ketepatan 

waktu 

a. Melaksanakan 

pekerjaan dengan 

tidak menunda 

nunda waktu. 

b. Pelaksanaan 

pekerjaan selalu 

tepat waktu 

c. Selalu tepat waktu 

datang ke kantor. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian 

 Penelitian ini akan membahas secara ringkas tentang gambaran umum 

perusahaan, gambaran umum responden, dan analisis indeks jawaban responden per 

variabel independen dan dependen. 

4.1.1  Gambaran Umum Perusahaan  

4.1.1.1  PT Catalist Integra Prima Sukses 

Pada tahun 1993 PT Telkom mulai merambah teknologi nirkabel GSM, 

pada tahun selanjutnya, pada 1994 PT Satelit Palapa Indonesia operator jaringan 

GSM pertama di Indonesia yang mengeluarkan kartu SIM muncul. PT Telkomsel 

kemudian didirikan bersama Indosat pada tahun 1995 dan meluncurkan kartu Halo 

pada tanggal 26 Mei 1995 sebagai layanan paska bayar. Pada tahun 2015 Saham 

Telkomsel dimiliki oleh Telkom Indonesia sebesar 65% dan sisanya oleh Singtel 

sebesar 35%. Telkomsel menjadi operator telekomunikasi seluler terbesar di 

Indonesia dengan 139,3 juta pelanggan per 31 Desember 2014 dan pangsa pasar 

sebesar 51% per 1 Januari 2007. Jaringan Telkomsel telah mencakup 288 jaringan 

roaming internasional di 155 negara pada akhir tahun 2007. Telkomsel telah 

menjadi operator seluler ketujuh di dunia yang mempunyai lebih dari 100 juta 

pelanggan dalam satu negara per Mei 2011.  

Telkomsel meluncurkan secara resmi layanan komersial mobile 4G LTE 

pertama di Indonesia. Layanan Telkomsel 4G LTE memiliki kecepatan data access 

https://id.wikipedia.org/wiki/Telkom_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/GSM
https://id.wikipedia.org/wiki/Indosat
https://id.wikipedia.org/wiki/26_Mei
https://id.wikipedia.org/wiki/1995
https://id.wikipedia.org/wiki/Telkom_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Singtel
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/31_Desember
https://id.wikipedia.org/wiki/2014
https://id.wikipedia.org/wiki/1_Januari
https://id.wikipedia.org/wiki/2007
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mencapai 36 Mbps. Saat ini Telkomsel menggelar lebih dari 100.000 BTS yang 

menjangkau sekitar 98% wilayah populasi di Indonesia. Sebagai operator seluler 

nomor 6 terbesar di dunia dalam hal jumlah pelanggan, Telkomsel merupakan 

pemimpin pasar industri telekomunikasi di Indonesia yang kini dipercaya melayani 

lebih dari 143 juta pelanggan pada tahun 2015-2016. Dalam upaya memandu 

perkembangan industri telekomunikasi seluler di Indonesia memasuki era baru 

layanan mobile broadband, Telkomsel secara konsisten mengimplementasikan 

roadmap teknologi 3G, HSDPA, HSPA+, serta pengembangan jaringan Long Term 

Evolution (LTE). Kini Telkomsel mengembangkan jaringan broadband di 100 kota 

besar di Indonesia. Untuk membantu pelayanan kebutuhan pelanggan, Telkomsel 

kini didukung akses call center 24 jam dan 430 pusat layanan yang tersebar di 

seluruh Indonesia. Telkomsel bekerja pada jaringan 900/1.800 MHz.  

PT. Catalist Integra Prima Sukses hadir sebagai salah satu perusahaan yang 

ikut berkompetisi di arena persaingan telekomuniksi dari Telkomsel yang memiliki 

beberapa cabang di priangan timur seperti : Pangandaran, Ciamis, Banjar Patroman, 

Kawali, dan Banjarsari dan lain-lain. Dengan semakin ketatnya persaingan di dunia 

usaha dan sulitnya mempertahankan kredibilitas perusahaan saat ini. 

 Menurut Presiden Telkomsel Bapa Agus Witjoksono “Sekarang ini 

pelanggan sudah membutuhkan suatu hal yang disebut dengan emotional touch, 

dimana mereka tidak lagi ingin dilayani oleh mesin tetapi perlu adanya sentuhan 

lebih personal oleh sumber daya manusia yang berkualitas”. Dalam hal ini 

perusahaan harus lebih teliti dan pintar memilih karyawan yang berkualitas. Maka 
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dari itu Pengembangan karir terhadap kinerja karyawan disuatu perusahaan 

sangatlah perlu untuk kemajuan perusahaan tersebut.  

4.1.1.2. Produk Telkomsel 

Saat ini, Telkomsel mempunyai beberapa produk, yaitu:  

• kartuHalo 

• Simpati 

• Kartu As 

• Kartu As Flexi merupakan gabungan dari operator prabayar Flexi yang akan 

ditutup, semua pelanggan prabayar Flexi dipindahkan ke kartu ini. 

• kartuHalo Flexi merupakan gabungan dari operator pascabayar Flexi yang 

akan ditutup dan semua pelanggan pascabayar Flexi dipindahkan ke kartu 

ini. 

• Telkomsel Flash 

• Kartu Facebook 

• simpati LOOP 

• Kartu LOOP 

Telkomsel Poin 

Program TELKOMSELpoin merupakan program loyalitas pelanggan yang 

ditujukkan untuk seluruh pelanggan TELKOMSEL. Pelanggan dapat mulai 

mendapatkan TelkomselPoin setelah mengisi pulsa minimal Rp. 50.000,- dalam 

satu bulan. Setiap pengisian pulsa berikutnya sebesar Rp. 5.000,- akan 

mendapatkan 1 poin (untuk simPATI dan Kartu AS) dan 2 poin (untuk KartuHalo), 

berlaku kelipatan. Pelanggan Telkomsel dapat menukar poin yang dimiliki dengan 

https://id.wikipedia.org/wiki/KartuHalo
https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_As
https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_As_Flexi
https://id.wikipedia.org/wiki/Flexi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=KartuHalo_Flexi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Telkomsel_Flash&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Facebook
https://id.wikipedia.org/wiki/SimPATI_LOOP
https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_LOOP


86 

 

 

 

berbagai program yang ditawarkan call ke UMB *700# atau call center 133 untuk 

postpaid dan 155 untuk prepaid.  

Bukan cuma hadiah pilihan yang bisa dimenangkan, poin juga dapat ditukar 

dengan hadiah langsung berupa gratis pulsa, gratis SMS, dan merchandise menarik, 

atau diskon di ratusan merchant TELKOMSEL dan dapat diikutsertakan pada 

program lelang TELKOMSEL POIN. Untuk pengecekan pemenang via SMS 

dengan ketik WIN kirim ke 777. SMS ke 777 dikenakan tarif normal.  

HSPA+ 

Mulai September 2009, Telkomsel menambah layanan HSPA+ (High-

Speed Packet Access) dengan kecepatan akses hingga 21 Mbps yang rencananya 

akan diterapkan di 24 kota di Indonesia hingga akhir tahun 2010.  

Grapari 

Grapari adalah akronim dari Graha Pari Sraya yang dijadikan nama pusat 

layanan pelanggan Telkomsel. Nama tersebut berasal dari bahasa Sanskerta yang 

diberikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai tanda penghargaan atas 

diresmikannya kantor pelayanan Telkomsel di Yogyakarta. Sejak saat itu, seluruh 

pusat layanan pelanggan Telkomsel ditetapkan dengan nama Grapari Telkomsel. 

Selain bertindak sebagai pusat layanan pelanggan yang memfokuskan diri untuk 

melayani para pelanggannya, Grapari juga menyediakan penjualan produk sendiri 

seperti kartuHALO dan simpati.  

Grapari tidak menjual perangkat telepon seluler kecuali apabila ada 

kebijaksanaan tertentu untuk menjual dalam bentuk paket produk Telkomsel yang 

tidak selalu dilakukan. Bila ada pelanggan yang ingin membeli perangkat telepon 

https://id.wikipedia.org/wiki/September
https://id.wikipedia.org/wiki/2009
https://id.wikipedia.org/wiki/Akronim
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Layanan_pelanggan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Sanskerta
https://id.wikipedia.org/wiki/Sri_Sultan_Hamengkubuwono_X
https://id.wikipedia.org/wiki/Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_seluler
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seluler terpisah dari produk Telkomsel, maka Grapari akan menyarankan untuk 

mendapatkannya di dealer resmi, toko eksklusif, maupun ritel yang telah bekerja 

sama dengan Telkomsel.  

4.1.1.3 Lambang Telkomsel 

Arti Logo/Lambang Telkomsel 

 

Logo merupakan brand image sekaligus sebagai identitas suatu perusahaan. 

Selain dibuat agar produknya mudah diingat dan melekat dihati pelanggan, di 

dalamnya juga terdapat filosofi berikut visi dan misi perusahaan. Begitu pula 

dengan disain logo telkomsel tidak dibuat asal jadi, melainkan telah dipikirkan 

secara matang bentuk dan warna yang mewakili semangat perusahaan telkomsel. 

Berikut arti dari lambang dan warna logo Telkomsel yang saya kutip dari 

anneahira.com. 

• Lingkaran Elips Horizontal 

Lingkaran yang membelah heksagon tersebut melambangkan 

penyelenggara jasa telekomunikasi domestik (PT.Telkom) 

• Lingkaran elips vertikal 

Melambangkan penyelenggaraan jasa telekomunikasi Internasional di Indonesia 

(PT.Indosat) sebagai salah satu “The Founding Father” 
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• Heksagon Merah 

Melambangkan seluler, warna merah sendiri bermakna telkomsel berani dan 

siap menyongsong masa depan dengan segala kemungkinan 

• Heksagon abu-abu kehitaman 

Melambangkan Telkomsel selalu siap mengayomi dan terus memenuhi 

kebutuhan pelanggan, sedangkan warna abu-abu adalah warna logam yang 

berarti kesejukan, luwes, dan fleksibel 

• Pertemuan dua lingkaran berwarna putih di atas heksagon merah 

Melambangkan bentuk huruf ‘t’ sebagai huruf awal telkomsel. Warna putih 

pada huruf ‘t’ tersebut mengandung makna keberanian, keterbukaan, dan 

transparansi.  

 

4.1.1.4 Visi dan Misi Telkomsel 

Visi 

To become a leading InfoCom player in the region. 

Telkom berupaya untuk menempatkan diri sebagai perusahaan InfoCom terkemuka 

di kawasan Asia Tenggara, Asia dan akan berlanjut ke kawasan Asia Pasifik. 

 

Misi 

Telkom mempunyai misi memberikan layanan " One Stop InfoCom Services with 

Excellent Quality and Competitive Price and To Be the Role Model as the Best 

Managed Indonesian Corporation " dengan jaminan bahwa pelanggan akan 
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mendapatkan layanan terbaik, berupa kemudahan, produk dan jaringan berkualitas, 

dengan harga kompetitif. 

Telkom akan mengelola bisnis melalui praktek-praktek terbaik dengan 

mengoptimalisasikan sumber daya manusia yang unggul, penggunaan teknologi 

yang kompetitif, serta membangun kemitraan yang saling menguntungkan dan 

saling mendukung secara sinergis. 

 

4.1.1.5 Struktur Organisasi 

 

Sumber TDC Banjar tahun 2019 ( PT CIPS) 
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4.2 Kepegawaian 

4.2.1 Unit Kerja 

Berdasarkan data yang terkumpul ada beberapa karakteristik responden, 

masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Penelitian tahun 2019 

 

Dari tabel diatas maka tampak bahwa laki-laki lebih dominan jumlahnya 

sebesar 68.5% dibandingkan dengan pegawai perempuan yang hanya sebesar 

31.41% dari total responden yang masuk. 

 

Status Jabatan 

 

Jenis Kelamin 

LAKI-LAKI PEREMPUAN  

 

Manajer 

 

7(20%) 1 (2.85 %) 

Marketing Penjualan  12(34.285% ) 

 

5 (14.285 %) 

 

Administrasi  5(14.285%) 

 

5 (14.285 %) 

 

Jumlah  24 (68.57%) 11 (31.42%) 
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4.2.2 Usia 

Data karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Jumlah 

Persentase 

% 

1 20 – 30 23 65,71 

2 31-40 10 28.57 

3 >40 2 5.71 

Total 35 100 

Hasil Penelitian tahun 2019 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas diketahui responden dengan usia 20-30 

sebanyak 23 orang (65.71%), usia 31-40 sebanyak 10 orang (28.57%) dan usia >40 

sebanyak 2 orang (5.71%).  Hal ini terjadi karena PT Catalist Integra Prima Sukses 

cabang Banjar banyak menerima karyawan yang berpendidikan SMA/SMK, hal 

tersebut dibuktikan dalam penelitian di tabel selanjutnya. 
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4.2.3 Pendidikan 

Data karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

 

 

 

 

 

Hasil Penelitian tahun 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.3 karyawan yang bekerja di PT Catalist Integra Prima 

Sukses cabang Banjar dominan dengan pendidikan SMA/SMK sebanyak 26 orang 

(74.28%), sedangkan DIII 5 orang (14.28%), S1 3 orang (8.57%), dan S2 hanya ! 

orang (2.85%).  

  

Program Srudi Jumlah Persentase 

SMA/SMK 26 74.28 

D-III 5 14.28 

S1 3 8.57 

S2 1 2.85 

Jumlah 35 100 
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4.2.4 Masa Kerja 

Data karakteristik responden berdasarkan masa kerja dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

No Masa Kerja Jumlah Persentase % 

1 <5 tahun 22 62.85 

2 5 tahun - 10 tahun 11 31.43 

3 
>10 tahun 

2 5.71 

Total 35 100 

Hasil Penelitian tahun 2019 

 

Dari tabel 4.4 diatas diketahui bahwa karyawan dengan masa kerja <5 tahun 

sebanyak 22 orang (62.85%), masa kerja 5 tahun -10 tahun sebanyak 11 orang 

(31.43%) dan masa kerja >10 tahun hanya 2 orang saja. Maka dari tabel tersebut 

dominan karyawan dengan masa kerja yang bekerja di PT Catalist Integra Prima 

Sukses adalah <5 tahun . 
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4.2.5 Jenis Kelamin 

Data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 4.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase % 

1 Perempuan 7 20 

2 Laki-laki 28 80 

Total 35 100 

Hasil Penelitian tahun 2019 

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa karyawan PT Catalist Integra Prima 

Sukses cabang Banjar dominan dengan karyawan laki-laki sebanyak 28 orang 

(80%), sedangkan karyawan perempuan berjumlah 7 orang (20%). 

 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Pelaksanaan  Variable X 

4.3.1.1 Table Distribusi Frekuensi 

 Untuk mengetahui pernyataan karyawan yang berhubungan dengan 

pengembangan karir di PT Catalist Integra Prima Sukses cabang 

Banjar dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini 
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1. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada karyawan 

untuk mengembangkan karir. 

Tabel dibawah ini merupakan hasil taggapan responden mengenai 

perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada karyawan untuk 

mengembangkan karir,  

Tabel 4.6 

Tanggapan Responden Mengenai 

Perusahaan Memberikan Kesempatan yang sama kepada Karyawan 

untuk Mengembangkan Karir 

 

 

Sumber: Data Diolah, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.6 diperoleh tanggapan responden mengenai : 

Perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada karyawan untuk 

mengembangkan karir, Yang menyatakan sangat setuju sebanyak 25 (71%) 

responden dan yang menyatakan setuju sebanyak 10  (29%) responden. 

Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan sebagai berikut: 

 

35     STS    63     TS     91     KS   119    S       147    SS  175 

 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

% 

 

 

Valid 

  

Sangat Setuju 5 25 125 71 

Setuju 4 10 40 29 

Kurang Setuju 3 0 0 0 

Tidak Setuju 2 0 0 0 

Sangat Tidak 

Setuju 1 
0 0 0 

Jumlah   35 165 100 
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Berdasarkan hasil analisis data di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

responden karyawan PT. Catalist Integra Prima Sukses cabang Banjar Sangat 

Setuju mengenai: Perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada 

karyawan untuk mengembangkan karir. 

 

2. Peningkatan Jenjang Karir sesuai dengan Peraturan yang ada di PT 

Catalist Integra Prima Sukses cabang Banjar 

Tabel dibawah ini merupakan hasil tanggapan responden mengenai 

peningkatan jenjang karir sesuai dengan peraturan PT Catalist Integra Prima 

Sukses cabang Banjar, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Tanggapan Responden Mengenai 

Peningkatan Jenjang Karir sesuai dengan Peraturan 

yang ada di PT Catalist Integra Prima Sukses 

 cabang Banjar 

Sumber: Data Diolah, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh tanggapan responden mengenai : 

Peningkatan jenjang karir sesuai dengan peraturan PT Catalist Integra Prima 

Sukses cabang Banjar, Yang menyatakan sangat setuju sebanyak 18 (51%) 

responden dan yang menyatakan setuju sebanyak 17  (49%) responden. 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

% 
 Sangat Setuju 5 18 90 51 
 Setuju 4 17 68 49 

 Kurang Setuju 3 0 0 0 

Valid Tidak Setuju 2 0 0 0 

 Sangat Tidak 

Setuju 
1 0 0 0 

Jumlah  35 158 100 
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Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan sebagai berikut: 

 

35     STS    63     TS     91     KS   119    S       147    SS  175 

Berdasarkan hasil analisis data di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa responden karyawan PT. Catalist Integra Prima Sukses cabanng 

Banjar Sangat Setuju mengenai: peningkatan jenjang karir sesuai dengan 

peraturan PT Catalist Integra Prima Sukses cabang Banjar. 

 

3. Karyawan yang lebih Terampil akan lebih cepat dalam Pengembangan 

Karir 

Tabel dibawah ini merupakan hasil tanggapan responden mengenai 

Karyawan yang lebih terampil akan lebih cepat dalam pengembangan karir, 

yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Tanggapan Responden Mengenai 

Karyawan yang lebih Terampil akan lebih cepat dalam 

Pengembangan Karir 

 

Sumber: Data Diolah, 2019 

 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

% 

Valid Sangat Setuju 5 16 80 46 

  Setuju 4 19 76 54 

  Kurang Setuju 3 0 0 0 

  Tidak Setuju 2 0 0 0 

  Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah   35 156 100 
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Berdasarkan tabel 4.8 diperoleh tanggapan responden mengenai : 

Karyawan yang lebih terampil akan lebih cepat dalam pengembangan karir, 

Yang menyatakan sangat setuju sebanyak 16 (46%) responden dan yang 

menyatakan setuju sebanyak 19  (54%) responden. 

Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan sebagai berikut: 

 

35     STS    63     TS     91     KS   119    S       147    SS  175 

 

Berdasarkan hasil analisis data di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa responden karyawan PT. Catalist Integra Prima Sukses cabang 

Banjar Setuju mengenai: Karyawan yang lebih terampil akan lebih cepat 

dalam pengembangan karir. 

 

4. Karyawan disiapkan untuk Menghadapi tugas-tugas dan 

Tanggungjawab dimasa Mendatang 

Tabel dibawah ini merupakan hasil tanggapan responden mengenai 

Karyawan disiapkan untuk Menghadapi tugas-tugas dan Tanggungjawab 

dimasa Mendatang, yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 4.9 

Tanggapan Responden Mengenai 

Karyawan disiapkan untuk Menghadapi tugas-tugas dan 

Tanggungjawab dimasa Mendatang 

 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

% 

Valid Sangat Setuju 5 19 95 54 

  Setuju 4 16 64 46 

  Kurang Setuju 3 0 0 0 

  Tidak Setuju 2 0 0 0 

  

Sangat Tidak 

Setuju 1 
0 0 0 

Jumlah   35 159 100 

Sumber: Data Diolah, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh tanggapan responden mengenai : 

Karyawan disiapkan untuk Menghadapi tugas-tugas dan Tanggungjawab 

dimasa Mendatang, Yang menyatakan sangat setuju sebanyak 19 (54%) 

responden dan yang menyatakan setuju sebanyak 16  (46%) responden. 

Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan sebagai berikut: 

 

35     STS    63     TS     91     KS   119    S       147    SS  175 

 

Berdasarkan hasil analisis data di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa responden karyawan PT. Catalist Integra Prima Sukses cabang 

Banjar Sangat Setuju mengenai: Karyawan disiapkan untuk Menghadapi 

tugas-tugas dan Tanggungjawab dimasa Mendatang. 
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5. Setiap Karyawan memiliki Kesempatan untuk Meningkatkan 

Kompetensi diri baik secara Formal maupun Informal 

Tabel dibawah ini merupakan hasil tanggapan responden mengenai 

Setiap karyawan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensi diri 

baik secara formal maupun informal, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Tanggapan Responden Mengenai 

Setiap karyawan memiliki kesempatan untuk meningkatkan 

kompetensi diri baik secara formal maupun informal 

 

 

 

Sumber: Data Diolah, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh tanggapan responden mengenai : 

Setiap karyawan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensi diri 

baik secara formal maupun informal, Yang menyatakan sangat setuju 

sebanyak 15 (43%) responden dan yang menyatakan setuju sebanyak 20 

(57%) responden. 

Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan sebagai berikut: 

 

35     STS    63     TS     91     KS   119    S       147    SS  175 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

% 

Valid Sangat Setuju 5 15 75 43 

  Setuju 4 20 80 57 

  Kurang Setuju 3 0 0 0 

  Tidak Setuju 2 0 0 0 

  

Sangat Tidak 

Setuju 1 
0 0 0 

Jumlah   35 155 100 
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Berdasarkan hasil analisis data di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa responden karyawan PT. Catalist Integra Prima Sukses cabang 

Banjar Setuju mengenai: Setiap karyawan memiliki kesempatan untuk 

meningkatkan kompetensi diri baik secara formal maupun informal.  

 

6. Jabatan saya sesuai dengan Keterampilan yang saya miliki 

Tabel dibawah ini merupakan hasil tanggapan responden mengenai: 

Jabatan saya sesuai dengan keterampilan yang saya miliki, yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 4.11 

Tanggapan Responden Mengenai 

Jabatan saya sesuai dengan keterampilan 

yang saya miliki 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

% 

Valid Sangat Setuju 5 14 70 40 

  Setuju 4 15 60 43 

  Kurang Setuju 3 6 18 17 

  Tidak Setuju 2 0 0 0 

  

Sangat Tidak 

Setuju 1 
0 0 0 

Jumlah   35 148 100 

Sumber: Data Diolah, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh tanggapan responden mengenai : 

Jabatan saya sesuai dengan keterampilan yang saya miliki, Yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 14 (40%) responden, yang menyatakan 

setuju sebanyak 15(43%) responden dan yang menyatakan kurang setuju 6 

(17%) responden. 
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Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan sebagai berikut: 

 

35     STS    63     TS     91     KS   119    S       147    SS  175 

 

Berdasarkan hasil analisis data di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa responden karyawan PT. Catalist Integra Prima Sukses cabang 

Banjar Setuju mengenai: Jabatan saya sesuai dengan keterampilan yang 

saya miliki.  

 

 

7. PT Catalist Integra Prima Sukses menyediakan fasilitas pelatihan yang 

memadai  

Tabel dibawah ini merupakan hasil tanggapan responden mengenai: 

PT Catalist Integra Prima Sukses menyediakan fasilitas pelatihan yang 

memadai, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Tanggapan Responden Mengenai 

 PT Catalist Integra Prima Sukses Menyediakan Fasilitas pelatihan 

yang Memadai 

 

Sumber: Data Diolah, 2019 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

% 

Valid Sangat Setuju 5 16 80 46 

  Setuju 4 19 76 54 

  Kurang Setuju 3 0 0 0 

  Tidak Setuju 2 0 0 0 

  

Sangat Tidak 

Setuju 1 
0 0 0 

Jumlah   35 156 100 
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Berdasarkan tabel 4.12 diperoleh tanggapan responden mengenai : 

PT Catalist Integra Prima Sukses menyediakan fasilitas pelatihan yang 

memadai, Yang menyatakan sangat setuju sebanyak 16 (46%) responden, 

dan yang menyatakan setuju sebanyak 19 (54%) responden. 

Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan sebagai berikut: 

 

35     STS    63     TS     91     KS   119    S       147    SS  175 

 

Berdasarkan hasil analisis data di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa responden karyawan PT. Catalist Integra Prima Sukses cabang 

Banjar Setuju mengenai: PT Catalist Integra Prima Sukses menyediakan 

fasilitas pelatihan yang memadai. 

 

8. Mengikuti pelatihan dengan serius untuk mendapatkan promosi 

jabatan 

Tabel dibawah ini merupakan hasil tanggapan responden mengenai: 

Mengikuti pelatihan dengan serius untuk mendapatkan promosi jabatan, 

yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 4.13 

Tanggapan Responden Mengenai 

Mengikuti Pelatihan dengan Serius untuk Mendapatkan Promosi 

Jabatan 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

% 

Valid 

Sangat 

Setuju 5 
12 60 34 

  Setuju 4 22 88 63 

  

Kurang 

Setuju 3 
1 3 3 

  Tidak Setuju 2 0 0 0 

  

Sangat Tidak 

Setuju 1 
0 0 0 

Jumlah   35 151 100 

Sumber: Data Diolah, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.13 diperoleh tanggapan responden mengenai : 

Mengikuti pelatihan dengan serius untuk mendapatkan promosi jabatan, 

Yang menyatakan sangat setuju sebanyak 12 (34%) responden, yang 

menyatakan setuju sebanyak 22 (63%) responden, dan yang menyatakan 

kurang setuju 1 (3%) responden. 

Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan sebagai berikut: 

 

35     STS    63     TS     91     KS   119    S       147    SS  175 

Berdasarkan hasil analisis data di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa responden karyawan PT. Catalist Integra Prima Sukses cabang 

Banjar Setuju mengenai: Mengikuti pelatihan dengan serius untuk 

mendapatkan promosi jabatan. 
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4.3.1.2 Tabel Rekapitulasi Variable X 

Berdasarkan penilaian indikator-indikator pada tabel-tabel tersebut, 

maka dapat diketahui bahwa nilai tanggapan responden Pengembangan 

Karir di PT Catalist Integra Prima Sukses cabang Banjar adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.14 Rekapitulasi Variabel X 

Tanggapan Responden terhadap Pengembangan Karir 

PT.  Catalist Integra Prima 

NO PERNYATAAN 

TARGET 

SKOR SKOR 

KATEGORI 

NILAI 

1 

Organisasi memberikan kesempatan 

yang sama kepada karyawan untuk 

mengembangkan karir. 

147-175 165 Sangat Baik 

2 

Peningkatan jenjang karir sesuai dengan 

peraturan PT Catalist Integra Prima 

Sukses cabang Banjar 

147-175 158 Sangat Baik 

3 
Karyawan yang lebih terampil akan 

lebih cepat dalam pengemangan karir 
147-175 156 Sangat Baik 

4 

Karyawan disiapkan untuk menghadapi 

tugas-tugas dan tanggungjawab dimasa 

mendatang 

147-175 159 Sangat Baik 

5 

Setiap karyawan memiliki kesempatan 

untuk meningkatkan kompetensi diri 

baik secara formal maupun informal 

147-175 155 Sangat Baik 

6 
Jabatan saya sesuai dengan 

keterampilan yang saya miliki  
147-175 148 Sangat Baik 

7 

PT Catalist Integra Prima Sukses 

menyediakan fasilitas pelatihan yang 

memadai 

147-175 156 Sangat Baik 

8 
Saya mengikuti pelatihan dengan serius 

untuk mendapatkan promosi jabatan 
147-175 151 Sangat Baik 

Jumlah 1248 Sangat Baik 

Rata-Rata 156 Sangat Baik 
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Berdasarkan tabel 4.14 di atas diperoleh hasil penilaian responden terhadap 

Pengembangan karir di PT. Catalist Integra Prima Sukses cabang Banjar dengan 

jumlah skor 1248 atau rata-rata 156 maka dapat dikatakan bahwa responden 

menanggapi Pengembangan karir dengan Sangat Baik. 

 

4.3.2  Pelaksanaan Variable Y 

4.3.2.1 Tabel Distribusi Frekuensi 

Untuk mengetahui pernyataan karyawan yang berhubungan dengan 

Kinerja Karyawan di PT. Catalist Integra Prima Sukses cabang Banjar dapat 

dilihat pada tabel-tabel berikut ini: 

1. Menyelesaikan Pekerjaan dengan Cepat dan Memuaskan 

Tabel dibawah ini merupakan hasil tanggapan responden mengenai 

menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan memuaskan, yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 4.15 

Tanggapan Responden Mengenai 

Menyelesaikan Pekerjaan dengan Cepat dan Memuaskan 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

% 

Valid Sangat Setuju 5 13 65 37 

  Setuju 4 19 76 54 

  Kurang Setuju 3 3 9 9 

  Tidak Setuju 2 0 0 0 

  

Sangat Tidak 

Setuju 1 
0 0 0 

Jumlah   35 150 100 

Sumber: Data Diolah, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.15 diperoleh tanggapan responden mengenai: 

Menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan memuaskan. Yang menyatakan 

Sangat Setuju sebanyak 13 (37%) responden. Yang menyatakan Setuju 

sebanyak 19 (54%) responden, dan yang menyatakan Kurang  Setuju 

sebanyak 3 (9%) responden.  

Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan sebagai berikut:  

 

56     STS    101   TS    146     KS  191     S     236    SS   280 

 

Berdasarkan hasil analisis data di  atas maka dapat disimpulkan 

bahwa responden karyawan PT. Catalist Integra Prima Sukses cabang 

Banjar Setuju mengenai: : Menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan 

memuaskan.  

 

2. Hati-hati dalam Melaksanakan Pekerjaan untuk Meminimalisir 

Kesalahan dalam Bekerja 

Tabel dibawah ini merupakan hasil tanggapan responden mengenai: 

Hati-hati dalam Melaksanakan Pekerjaan untuk Meminimalisir Kesalahan 

dalam Bekerja, yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 4.16 

Tanggapan Responden Mengenai 

Hati-hati dalam Melaksanakan Pekerjaan untuk Meminimalisir 

Kesalahan dalam Bekerja  

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

% 

Valid Sangat Setuju 5 17 85 49 

  Setuju 4 18 72 51 

  Kurang Setuju 3 0 0 0 

  Tidak Setuju 2 0 0 0 

  

Sangat Tidak 

Setuju 1 
0 0 0 

Jumlah   35 157 100 

Sumber: Data Diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.16 diperoleh tanggapan responden mengenai: 

Hati-hati dalam Melaksanakan Pekerjaan untuk Meminimalisir Kesalahan 

dalam Bekerja. Yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 17 (49%) 

responden. Yang menyatakan Setuju sebanyak 18 (51%) responden.  

 

Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan sebagai berikut:  

 

56     STS    101   TS    146     KS  191     S     236    SS   280 

 

Berdasarkan hasil analisis data di  atas maka dapat disimpulkan 

bahwa responden karyawan PT. Catalist Integra Prima Sukses cabang 

Banjar Setuju mengenai: : Hati-hati dalam Melaksanakan Pekerjaan untuk 

Meminimalisir Kesalahan dalam Bekerja. 
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3. Pelaksanakan Pekerjaan dengan tidak Menunda-nunda Waktu 

Pekerjaannya 

Tabel dibawah ini merupakan hasil tanggapan responden mengenai: 

Pelaksanakan Pekerjaan dengan tidak Menunda-nunda Waktu 

Pekerjaannya, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.17 

Tanggapan Responden Mengenai 

Hati-hati dalam Melaksanakan Pekerjaan untuk Meminimalisir 

Kesalahan dalam Bekerja  

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

% 

Valid Sangat Setuju 5 11 55 31 

  Setuju 4 14 56 40 

  Kurang Setuju 3 10 30 29 

  Tidak Setuju 2 0 0 0 

  

Sangat Tidak 

Setuju 1 
0 0 0 

Jumlah   35 141 100 

Sumber: Data Diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.17 diperoleh tanggapan responden mengenai: 

Pelaksanakan Pekerjaan dengan tidak Menunda-nunda Waktu 

Pekerjaannya. Yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 11 (31%) 

responden. Yang menyatakan Setuju sebanyak 14 (40%) responden. Dan 

yang menyatakan kurang setuju 10 (29) responden.  

Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan sebagai berikut:  

 

56     STS    101   TS    146     KS  191     S     236    SS   280 
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Berdasarkan hasil analisis data di  atas maka dapat disimpulkan 

bahwa responden karyawan PT. Catalist Integra Prima Sukses cabang 

Banjar Setuju mengenai: : Pelaksanakan Pekerjaan dengan tidak Menunda-

nunda Waktu Pekerjaannya. 

 

4. Melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan waktu pekerjaannya  

Tabel dibawah ini merupakan hasil tanggapan responden mengenai: 

Melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan waktu pekerjaannya, yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 4.18 

Tanggapan Responden Mengenai 

 Melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan waktu pekerjaannya 

Sumber: Data Diolah, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.18 diperoleh tanggapan responden mengenai: 

Melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan waktu pekerjaannya. Yang 

menyatakan Sangat Setuju sebanyak 11 (31%) responden. Yang menyatakan 

Setuju sebanyak 20 (57%) responden. Dan yang menyatakan kurang setuju 4 

(11) responden.  

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

% 

Valid Sangat Setuju 5 11 55 31 

  Setuju 4 20 80 57 

  Kurang Setuju 3 4 12 11 

  Tidak Setuju 2 0 0 0 

  

Sangat Tidak 

Setuju 1 
0 0 0 

Jumlah   35 147 100 
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Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan sebagai berikut:  

 

56     STS    101   TS    146     KS  191     S     236    SS   280 

 

Berdasarkan hasil analisis data di  atas maka dapat disimpulkan 

bahwa responden karyawan PT. Catalist Integra Prima Sukses cabang 

Banjar Setuju mengenai: : Melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan waktu 

pekerjaannya. 

 

5. Selalu hadir pada hari kerja 

Tabel dibawah ini merupakan hasil tanggapan responden mengenai: 

Selalu hadir pada hari, yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel 4.19 

Tanggapan Responden Mengenai 

 Selalu hadir pada hari kerja 

Sumber: Data Diolah, 2019 

 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

% 

Valid Sangat Setuju 5 17 85 49 

  Setuju 4 17 68 49 

  Kurang Setuju 3 1 3 3 

  Tidak Setuju 2 0 0 0 

  

Sangat Tidak 

Setuju 1 
0 0 0 

Jumlah   35 156 100 
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Berdasarkan tabel 4.19 diperoleh tanggapan responden mengenai: 

Selalu hadir pada hari kerja. Yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 17 

(49%) responden. Yang menyatakan Setuju sebanyak 17 (49%) responden. 

Dan yang menyatakan kurang setuju 1 (3%) responden.  

Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan sebagai berikut: 

 

 

56     STS    101   TS    146     KS  191     S     236    SS   280 

Berdasarkan hasil analisis data di  atas maka dapat disimpulkan 

bahwa responden karyawan PT. Catalist Integra Prima Sukses cabang 

Banjar Sangat Setuju mengenai: Selalu hadir pada hari kerja. 

 

6. Tepat Waktu datang ke Kantor 

Tabel dibawah ini merupakan hasil tanggapan responden mengenai: 

Tepat waktu datang ke kantor, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.20 

Tanggapan Responden Mengenai 

Tepat Waktu datang ke Kantor 

Sumber: Data Diolah, 2019 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

% 

Valid Sangat Setuju 5 3 15 9 

  Setuju 4 17 68 49 

  Kurang Setuju 3 15 45 43 

  Tidak Setuju 2 0 0 0 

  

Sangat Tidak 

Setuju 1 
0 0 0 

Jumlah   35 128 100 
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Berdasarkan tabel 4.20 diperoleh tanggapan responden mengenai: 

Tepat waktu datang ke kantor. Yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 3 

(9%) responden. Yang menyatakan Setuju sebanyak 17 (49%) responden. 

Dan yang menyatakan kurang setuju 15 (43%) responden.  

Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan sebagai berikut: 

 

 

56     STS    101   TS    146     KS  191     S     236    SS   280 

 

Berdasarkan hasil analisis data di  atas maka dapat disimpulkan 

bahwa responden karyawan PT. Catalist Integra Prima Sukses cabang 

Banjar Setuju mengenai: Tepat waktu datang ke kantor. 

 

7. Mampu Bekerja sama dengan Karyawan pada Bagian lain 

Tabel dibawah ini merupakan hasil tanggapan responden mengenai: 

Mampu Bekerja sama dengan Karyawan pada Bagian lain, yaitu sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.21 

Tanggapan Responden Mengenai 

Mampu Bekerja sama dengan Karyawan  

pada Bagian lain 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

% 

Valid Sangat Setuju 5 17 85 49 

  Setuju 4 16 64 46 

  Kurang Setuju 3 2 6 6 

  Tidak Setuju 2 0 0 0 

  

Sangat Tidak 

Setuju 1 
0 0 0 

Jumlah   35 155 100 

Sumber: Data Diolah, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.21 diperoleh tanggapan responden mengenai: 

Mampu Bekerja sama dengan Karyawan pada Bagian lain. Yang 

menyatakan Sangat Setuju sebanyak 17 (49%) responden. Yang 

menyatakan Setuju sebanyak 16(46%) responden. Dan yang menyatakan 

kurang setuju 2 (6%) responden.  

Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan sebagai berikut: 

 

 

56     STS    101   TS    146     KS  191     S     236    SS   280 

 

Berdasarkan hasil analisis data di  atas maka dapat disimpulkan 

bahwa responden karyawan PT. Catalist Integra Prima Sukses cabang 
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Banjar sangat setuju mengenai: Mampu Bekerja sama dengan Karyawan 

pada Bagian lain. 

 

8. Mampu Bekerja dengan Atasan maupun Rekan Kerja 

Tabel dibawah ini merupakan hasil tanggapan responden mengenai: 

Mampu Bekerja sama dengan Atasan maupun rekan kerja, yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 4.22 

Tanggapan Responden Mengenai 

 Mampu Bekerja sama dengan Atasan maupun Rekan Kerja 

 

 

Sumber: Data Diolah, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.22 diperoleh tanggapan responden mengenai: 

Mampu Bekerja sama dengan Atasan maupun rekan kerja. Yang 

menyatakan Sangat Setuju sebanyak 17 (49%) responden. Yang 

menyatakan Setuju sebanyak 14(40%) responden. Dan yang menyatakan 

kurang setuju 24(11%) responden.  

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Persentase 

% 

Valid Sangat Setuju 5 17 85 49 

  Setuju 4 14 56 40 

  

Kurang 

Setuju 3 
4 12 11 

  Tidak Setuju 2 0 0 0 

  

Sangat Tidak 

Setuju 1 
0 0 0 

Jumlah   35 153 100 
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Dari hasil tanggapan responden dapat dikategorikan dalam bentuk 

pembobotan sebagai berikut: 

 

 

56     STS    101   TS    146     KS  191     S     236    SS   280 

 

Berdasarkan hasil analisis data di  atas maka dapat disimpulkan 

bahwa responden karyawan PT. Catalist Integra Prima Sukses cabang 

Banjar sangat setuju mengenai: Mampu Bekerja sama dengan Atasan 

maupun rekan kerja. 

 

4.3.2.2 Tabel Rekapitulasi Variabel Y 

Berdasarkan penilaian indikator-indikator pada tabel-tabel tersebut, maka 

dapat diketahui bahwa nilai tanggapan responden terhadap Kinerja Karyawan di PT 

Catalist Integra Prima Sukses cabang adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.23 Rekapitulasi Variabel Y 

Tanggapan Responden terhadap Kinerja Karyawan di 

 PT. Catalist Integra Prima Sukses cabang Banjar 

 

NO PERNYATAAN 

TARGET 

SKOR SKOR 

KATEGORI 

NILAI 

1 

Saya dapat menyelesaikan 

pekerjaan dengan cepat dan 

memuaskan 

147-175 150 Sangat Baik 

2 

Saya selalu berhati-hati dalam 

melaksanakan pekerjaan untuk 

meminimalisir kesalahan dalam 

bekerja 

147-175 157 Sangat Baik 
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3 

Saya melaksanakan pekerjaan 

dengan tidak menunda-nunda 

waktu pekerjaannya 

147-175 141  Baik 

4 

Saya melaksanakan pekerjaan 

sesuai dengan waktu 

pekerjaannya 

147-175 147 Sangat Baik 

5 Saya selalu hadir pada hari kerja 147-175 156 Sangat Baik 

6 
Saya selalu tepat waktu datang 

ke kantor 
147-175 128  Baik 

7 

Saya mampu bekerja sama 

dengan karyawan pada bagian 

lain 

147-175 155 Sangat Baik 

8 
Saya mampu bekerja dengan 

atasan maupun rekan kerja 
147-175 153 Sangat Baik 

Jumlah 1187 Sangat Baik 

Rata-Rata 148,375 Sangat Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.23 di atas diperoleh hasil penilaian responden terhadap 

Kinerja Karyawan di PT.Catalist Integra Prima Sukses cabang Banjar dengan 

jumlah skor 1187 atau rata-rata 148,375 maka dapat dikatakan bahwa responden 

menanggapinya dengan Sangat Baik  atas penerapan Pengembangan Karir di PT. 

Catalist Integra Prima Sukses yang menjadikan kinerja karyawan meningkat. 
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4.3.3 Analisis Data 

4.3.3.1 Uji Validitas 

1. Pengembanngan Karir (X) 

Berikut ini adalah hasil dari output computer program IBM SPSS 

Statistics Version 25 mengenai uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.24 

Uji Validitas Pengembangan Karir 

No rKritik rHitung Keterangan 

1 0,3 0,449 Valid 

2 0,3 0,552 Valid 

3 0,3 0,372 Valid 

4 0,3 0,146  Tidak Valid 

5 0,3 0,428 Valid 

6 0,3 0,419 Valid 

7 0,3 0,534 Valid 

8 0,3 0,518 Valid 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner, 2019 

  

Untuk pengujian validitas dapat dilihat pada tabel 4.24 diatas 

hasilnya setelah dihitung, koefisien korelasi antara tiap item dengan total 

item untuk instrument Pengembangan Karir berkisar antara 0,146-0,552. 

Ada salah satu koefisien korelasi yang kurang daripada kriteria yang di 

syartakan yaitu sekurang-kurangnya 0,30.  

 

2. Kinerja Karyawan (Y) 

Kinerja adalah instrument kedua yang akan diuji. Berikut ini adalah 

hasil dari output computer program IBM SPSS Statistics Version 25 



86 

 

 

 

mengenai uji validitas untuk Instrumen pelatihan dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.25 

Uji Validitas Pengembangan Karir 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner, 2019 

Untuk pengujian validitas dapat dilihat pada tabel 4.25 diatas 

hasilnya setelah dihitung, koefisien korelasi antara tiap item dengan total 

item untuk instrument Pengembangan Karir berkisar antara 0,200-0,569. 

Ada dua koefisien korelasi yang kurang daripada kriteria yang di syartakan 

yaitu sekurang-kurangnya 0,30.  

 

4.3.2.2 Uji Realibilitas 

Berikut ini adalah hasil dari output komputer program IBM SPSS 

Statistics 25: 

 

 

 

No RKritik rHitung Keterangan 

1 0,3 0,524 Valid 

2 0,3 0,294 Tidak Valid 

3 0,3 0,437 Valid 

4 0,3 0,532  Valid 

5 0,3 0,340 Valid 

6 0,3 0,200 Tidak Valid 

7 0,3 0,569 Valid 

8 0,3 0,312 Valid 
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1. Pengembangan Karir (X) 

Berikut ini adalah hasil dari output computer program IBM SPSS 

Statistics Version 25 mengenai uji reabilitas untuk Instrumen 

Pengembangan Karir dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.26 

Uji Reliabilitas Pengembangan Karir 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.666 8 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner, 2019 

Pada tabel 4.26 dapat diketahui bahwa koefisien Cronbach alpha 

adalah 0,666. Kriteria yang digunakan adalah sekurang-kurangnya nilai 

koefisien cronbach alpha 0,60. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan 

bahwa instrument Pengembangan Karir (Variabel X) adalah realiabel. 

 

2. Kinerja Karyawan (Y) 

Berikut ini adalah hasil dari output computer program IBM SPSS 

Statistics Version 25 mengenai uji reabilitas untuk Instrumen 

Pengembangan Karir dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.27 

Uji Reliabilitas Kinerja Karyawan 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.652 8 

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner, 2019 

Pada tabel 4.27 dapat diketahui bahwa koefisien Cronbach alpha 

adalah 0,652. Kriteria yang digunakan adalah sekurang-kurangnya nilai 

koefisien cronbach alpha 0,60. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan 

bahwa instrument Pengembangan Karir (Variabel Y) adalah realiabel. 

 

4.3.2.3 Koefisien dan Determinasi 

Sedangkan untuk menghitung besarnya pengaruh pengembangan 

karir terhadap kinerja karyawan di  PT. Catalist Integra Prima Sukses 

cabang Banjar berdasarkan koefisien korelasi determinasi. Berikut adalah 

mengenai data yang sudah diolah: 

Tabel 4.28 

Koefisien dan Determinasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2019 (Data diolah) 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .418a .175 .150 1.80427 

a. Predictors: (Constant), Pengembangan Karir 
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Berdasarkan tabel 4.28 diatas dapat disimpulkan bahwa rhitung 

sebesar 0,418 maka selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variable X terhadap Variabel Y dengan menggunakan koefisien determinasi 

r2 yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Hasilnya yaitu sebagai berikut: 

 

KD = (r)2 x 100% 

= (0,418)2 x 100% 

= 0,174724 x 100 

= 17,5% 

 

Hal ini berarti Pengembangan Karir memiliki hubungan sedang 

dengan kinerja karyawan karena nilai korelasinya tidak mencapai maupun 

mendekati 100%. Pada Adjusted R2 diperoleh nilai sebesar 0,150. Ini berarti 

pelatihan mempengaruhi kinerja karyawan yaitu sebesar 17.5% sedangkan 

sisanya 82,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

 

4.3.2.4 Uji Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengukur 

besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung dan 

memprediksi variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas. 

Dalam hal ini untuk mengetahui pengaruh pengembangan karir terhadap 

kinerja karyawan di PT. Catalist Integra Prima Sukses cabang Banjar. 

Output dari program IBM SPSS Statistics 25 diperoleh nilai regresi seperti 

yang tertera pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.29 

 Uji Regresi Linier Sederhana 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 11.594 5.372  2.158 .038 

Pengembangan 

Karir 
.456 .172 .418 2.643 .012 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019 

Diperoleh :  a = 11,594 

 b = 0,456 

Maka dapat diperoleh model persamaan regresi nya adalah sebagai 

berikut: 

Y = 11,594+ 0,456X 

Dari analisis regresi diatas dapat diketahui bahwa nilai dari a adalah 

11,594. Nilai ini menunjukan bahwa pada saat (X) bernilai nol, maka (Y) akan 

bernilai 11,594. Sedangkan nilai dari b yaitu sebesar 0,456 menunjukan bahwa 

ketika terjadi kenaikan pengembangan karir sebesar satu satuan, maka kinerja 

karyawan akan meningkatkan sebesar 0,456 satuan. Selain itu terlihat tanda 

positif (+) yang berarti adanya pengaruh yang positif antara Pengembangan 

Karir dan kinerja karyawan. 
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4.3.4 Uji Hipotesis 

4.3.4.1 Secara Persial (Uji t) 

Uji t dilakukan oleh signifikan variabel independen, apakah variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Bentuk penguji 

hipotesis sebagai berikut: 

Ho : Pengembangan Karir tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

Ha : Pengembangan Karir berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

 

Pengolahan data akan dilakukan dengan menggunakan IBM SPSS 

Statistics 25 agar hasilnya lebih akurat. 

Uji hipotesis dengan t test digunakan untuk  mengetahui apakah 

variabel independen berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel 

dependen.  

Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2013:9) adalah dengan 

menggunakan angka probabilitas signifikasi yaitu: 

1. Apabila angka probabilitas signifikan > 0,05 maka Ho diterima dan 

Ha ditolak. 

2. Apabila angka probabilitas signifikan < 0,05 maka Ho ditolak dan 

Ha diterima 
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Tabel 4.30 Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 
t Sig. 

B 

 

 

 

Std. Error 

Beta 

1 

(Constant) 11.594 5.372  2.158 .038 

Pengembangan 

Karir 
.456 .172 .418 2.643 .012 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

Sumber: Hasil olahan kuesioner 2019 

 

 

Dari hasil output diatas dapat diketahui t hitung = 2,643> t tabel: t 

hitung 2,643> t tabel 1,692 

t tabel : n-k 

35-2 = 33 

1,692 

 

Nilai signifikan 0,012<0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

artinya Pengaruh Kinerja terhadap Kinerja di PT. Catalist Integra Prima 

Sukses cabang Banjar berpengaruh sedang. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan verifikatif terhadap penelitian yang 

telah penulis lakukan mengenai pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja 

karyawan pada PT Catalist Integra Prima Sukses cabang Banjar dengan mengacu 

kepada hasil analisis koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja Karyawan pada PT Catalist Integra 

Prima Sukses cabang Banjar, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pengembangan Karir pada PT Catalist Integra Prima Sukses cabang 

Banjar telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat berdasarkan hasil 

jawaban dari responden sebanyak 35 orang yang menjawab 8 pertanyaan 

mengenai pengembangan karir pada PT Catalist Integra Prima Sukses 

cabang Banjar dengan pendapat organisasi/perusahaan memberikan 

kesempatan yang sama kepada karyawan untuk mengembangkan karir. 

2. Kinerja Karyawan pada PT Catalist Integra Prima Sukses cabang Banjar 

telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat berdasarkan hasil jawaban dari 

responden sebanyak 35 orang yang menjawab 8 pertanyaan mengenai 

kinerja karyawan pada PT Catalist Integra Prima Sukses cabang Banjar 

dengan pendapat bahwa karyawan selalu berhati-hati dalam 

melaksanakan pekerjaan untuk meminimalisir kesalahan kerja.  
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3. Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan bahwa 

pengembangan karir berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

pada PT Catalist Integra Prima Sukses cabang Banjar. 

 

5.2 Saran 

1. Pengembangan Karir bagi setiap karyawan/karyawati PT Catalist Integra 

Prima Sukses cabang Banjar hendaknya jabatan yang diberikan sesuai 

dengan kemampuan yang dimiliki karyawan/karyawati tersebut sehingga 

perusahaan akan bertambah berkembang secara cepat dan melesat. 

2. Kinerja bagi setiap karyawan/karyawati PT Catalist Integra Prima Sukses 

cabang Banjar hendaknya di pantau sedemikian mungkin agar karyawan 

berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaannya untuk meminimalisir 

kesalahan dalam kerja. 

3. Untuk penelitian selanjutnya dapat diteliti variable lain yang tidak diteliti 

penulis, antara lain: Disiplin kerja, Kepemimpinan, Budaya Organisasi, 

dan lain-lain. 
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Lampiran 1 

 

KUESIONER PENELITIAN 

“PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP 

KINERJA KARYAWAN PT CATALIST INTEGRA PRIMA SUKSES” 

 

 

Saya   mahasiswa   dari   Fakultas   Ekonomi Universitas Winaya Mukti, sedang  

menyusun sebuah karya ilmiah  sebagai salah satu syarat untuk  memperoleh  gelar 

Sarjana  Ekonomi dengan judul “PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN“. 

Besar harapan saya kiranya  Bapak/ Ibu/ Saudara/ Saudari  bersedia mengisi 

kuesioner 

ini dengan sejujur  – jujurnya sesuai kondisi atau  keadaan sebenarnya.  Penelitian ini 

semata-mata  hanya  untuk  kepentingan  akademik  penyusunan  skripsi.    Atas  kerja  

samanya saya 

ucapkan terima kasih. 

Petunjuk pengisian 
 

1.   Jawablah setiap pertanyaan  ini sesuai dengan  pendapat Bapak/ Ibu/ Saudara/  

Saudari 

dengan sejujur – jujurnya,  dan perlu dketahui bahwa jawaban  dari kuesioner ini 

tidak 

berhubungan dengan benar atau salah. 

2.   Pilihlah jawaban  dengan memberi  tanda   checklist (√)  pada salah  satu jwaban  

yang 

sesuai menurut  Bapak/  Ibu/ Saudara/  Saudari. Adapun  makna tanda  tersebut 
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adalah 

sebagai berikut: 

SS Sangat setuju/selalu/sangat positif     

S  Setuju/sering/positif        

KS Ragu-ragu/kadang-kadang/netral       

TS Tidak setuju/hampir tidak pernah/negatif      

STS Sangat tidak setuju/tidak pernah/sangat negatif    
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Identitas Responden : 

 

 

Nama    : 

Lama Bekerja   : 

Jenis Kelamin   : a. Laki-laki 

        b. Perempuan 

Pendidikan Terakhir  : a. Pendidikan Dasar 

b. SLTA/ SMK, 

c. Diploma, dan 

d. S1/ S2/ S3 

 

 

Berilah  tanda  checklist  (√)  pada  salah  satu  jawaban  yang  paling  sesuai  menurut 

Bapak/ Ibu/ Saudara/ Saudari. 

 

No Pertanyaan SS S KS TS STS 

Pengembangan Karir 

1 
Organisasi  memberikan  kesempatan  
yang  sama  kepada karyawan untuk 
mengembangkan karier. 

     

2 

Peningkatan jenjang  karier sesuai  dengan 

peraturan  PT Catalist Integra Prima 

Sukses 

     

3 
Pegawai  yang   lebih  terampil  akan   
lebih  cepat   dalam pengembangan 
kariernya. 

     

4 

Pegawai dipersiapkan untuk  menghadapi 

tugas-tugas dan tanggung jawab dimasa 

mendatang. 

     

5 
Setiap Pegawai memiliki kesempaatan 
untuk meningkatkan    kompetensi   diri    
baik    secara    formal maupun informal 

     

6 
Jabatan   saya   sesuai  dengan 

keterampilan   yang   saya miliki. 

     

7 

PT Catalist Integra Prima Sukses 

menyediakan fasilitas pelatihan yang 

memadai. 

     

8 
Saya mengikuti Pelatihan dengan serius 

untuk mendapatkan promosi jabatan. 
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Kinerja Karyawan 

1 
Saya  dapat  menyelesaikan  pekerjaan 
dengan  cepat  dan memuaskan. 

     

2 

Saya selalu berhati  – hati dalam  

melaksanakan pekerjaan untuk 

meminimalisir kesalahan dalam bekerja. 

     

3 
Saya  melaksanakan  pekerjaan dengan  
tidak  menunda-nunda waktu 
pengerjaannya. 

     

4 
Saya melaksanakan  pekerjaan sesuai 
dengan  waktu yang ditentukan. 

     

5 Saya selalu hadir pada hari kerja      

6 Saya selalu tepat waktu datang ke kantor.      

7 
Saya mampu  bekerja sama  dengan 

pegawai pada  bagian lain 

     

8 
Saya Mampu bekerja dengan atasan 

maupun rekan kerja. 
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SURAT KETERANGAN PENELITIAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : ADIP NAHNUDIN, SP 

Jabatan  : HRD 

Nama Perusahaan : PT CATALIST INTEGRA PRIMA SUKSES (TDC) 

Alamat   : BANJAR 

 

Dengan ini menyatakan bahwa: 

Nama   : MAYA DAMAYANTI KUSMIADI 

NIM   : 4122.4.15.11.0053 

Fak/Jur  : EKONOMI/ MANAGEMENT 

Universitas  : UNIVERSITAS WINAYA MUKTI 

 

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang 

berjudul PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN DI PT CATALIST INTEGRA PRIMA SUKSES CABANG BANJAR 

dan telah pula membahas materi hasilpenelitian nya dengan kami. 

  

 

Banjar, Agustus 2019 

 

 

Adip Nahnudin SP  
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PERNYATAAN PENGEMBANGAN KARIR 

RESPONDEN P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TOTAL 

4 5 4 4 5 5 4 5 5 37 

10 5 4 5 5 5 3 4 4 35 

23 5 4 4 5 4 5 4 4 35 

32 5 4 5 5 5 5 4 3 36 

 

PERNYATAAN KINERJA 

RESPONDEN P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TOTAL 

4 3 5 4 3 5 4 3 3 30 

10 5 5 4 3 5 4 4 3 33 

23 4 5 4 4 5 4 4 3 33 

32 4 5 4 3 5 4 5 3 33 

 

 

x1 
 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 
Jumlah 

Skor 
Persentase 

%  
y1 

  Valid Sangat Setuju 5 13 65 37   

    Setuju 4 19 76 54   

    Kurang Setuju 3 3 9 9   

    Tidak Setuju 2 0 0 0   

    Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0   

  Jumlah   35 150 100   

     
   

  

     
   

  

x2 
 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 
Jumlah 

Skor 
Persentase 

%  
y2 

  Valid Sangat Setuju 5 17 85 49   

    Setuju 4 18 72 51   

    Kurang Setuju 3 0 0 0   

    Tidak Setuju 2 0 0 0   

    Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0   

  Jumlah   35 157 100   
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x3 
 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 
Jumlah 

Skor 
Persentase 

%  
y3 

  Valid Sangat Setuju 5 11 55 31   

    Setuju 4 14 56 40   

    Kurang Setuju 3 10 30 29   

    Tidak Setuju 2 0 0 0   

    Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0   

  Jumlah   35 141 100   

     
   

  

     
   

  

x4 
 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 
Jumlah 

Skor 
Persentase 

%  
y4 

  Valid Sangat Setuju 5 11 55 31   

    Setuju 4 20 80 57   

    Kurang Setuju 3 4 12 11   

    Tidak Setuju 2 0 0 0   

    Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0   

  Jumlah   35 147 100   

     
   

  

     
   

  

x5 
 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 
Jumlah 

Skor 
Persentase 

%  
y5 

  Valid Sangat Setuju 5 17 85 49   

    Setuju 4 17 68 49   

    Kurang Setuju 3 1 3 3   

    Tidak Setuju 2 0 0 0   

    Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0   

  Jumlah   35 156 100   

     
   

  

     
   

  

x6 
 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 
Jumlah 

Skor 
Persentase 

%  
y6 

  Valid Sangat Setuju 5 3 15 9   

    Setuju 4 17 68 49   

    Kurang Setuju 3 15 45 43   

    Tidak Setuju 2 0 0 0   

    Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0   

  Jumlah   35 128 100   

     
   

  

     
   

  

          

          



86 

 

 

 

x7 
 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 
Jumlah 

Skor 
Persentase 

%  
y7 

  Valid Sangat Setuju 5 17 85 49   

    Setuju 4 16 64 46   

    Kurang Setuju 3 2 6 6   

    Tidak Setuju 2 0 0 0   

    Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0   

  Jumlah   35 155 100   

     
   

  

     
   

  

x8 
 

Uraian Skor 
Jumlah 

Responden 
Jumlah 

Skor 
Persentase 

%  
y8 

  Valid Sangat Setuju 5 17 85 49   

    Setuju 4 14 56 40   

    Kurang Setuju 3 4 12 11   

    Tidak Setuju 2 0 0 0   

    Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0   

  Jumlah   35 153 100   

 

  



86 

 

 

 

 

TABEL REKAPITULASI Y 

NO PERNYATAAN 
TARGET 

SKOR 
SKOR 

KATEGORI 

NILAI 

1 
Saya dapat menyelesaikan pekerjaan 

dengan cepat dan memuaskan 
147-175 150 Sangat Baik 

2 

Saya selalu berhati-hati dalam 

melaksanakan pekerjaan untuk 

meminimalisir kesalahan dalam 

bekerja 

147-175 157 Sangat Baik 

3 

Saya melaksanakan pekerjaan dengan 

tidak menunda-nunda waktu 

pekerjaannya 

147-175 141  Baik 

4 
Saya melaksanakan pekerjaan sesuai 

dengan waktu pekerjaannya 
147-175 147 Sangat Baik 

5 Saya selalu hadir pada hari kerja 147-175 156 Sangat Baik 

6 
Saya selalu tepat waktu datang ke 

kantor 
147-175 128  Baik 

7 
Saya mampu bekerja sama dengan 

karyawan pada bagian lain 
147-175 155 Sangat Baik 

8 
Saya mampu bekerja dengan atasan 

maupun rekan kerja 
147-175 153 Sangat Baik 

Jumlah 1187 Sangat Baik 

Rata-Rata 148.375 Sangat Baik 

 

 

 

 



86 

 

 

 

TABEL REKAPITULASI X 

NO PERNYATAAN 
TARGET 

SKOR SKOR KATEGORI NILAI 

1 
Organisasi memberikan kesempatan 

yang sama kepada karyawan untuk 

mengembangkan karir. 

147-175 165 Sangat Baik 

2 
Peningkatan jenjang karir sesuai 

dengan peraturan PT Catalist Integra 

Prima Sukses cabang Banjar 

147-175 158 Sangat Baik 

3 
Karyawan yang lebih terampil akan 

lebih cepat dalam pengemangan karir 
147-175 156 Sangat Baik 

4 
Karyawan disiapkan untuk 

menghadapi tugas-tugas dan 

tanggungjawab dimasa mendatang 

147-175 159 Sangat Baik 

5 
Setiap karyawan memiliki kesempatan 

untuk meningkatkan kompetensi diri 

baik secara formal maupun informal 

147-175 155 Sangat Baik 

6 
Jabatan saya sesuai dengan 

keterampilan yang saya miliki  
147-175 148 Sangat Baik 

7 
PT Catalist Integra Prima Sukses 

menyediakan fasilitas pelatihan yang 

memadai 

147-175 156 Sangat Baik 

8 
Saya mengikuti pelatihan dengan 

serius untuk mendapatkan promosi 

jabatan 

147-175 151 Sangat Baik 

Jumlah 1248 Sangat Baik 

Rata-Rata 156 Sangat Baik 

 


