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ABSTRAK  

 

 Sumber Daya Manusia dalam suatu perusahaan memiliki peran yang 
sangat penting dalam mensukseskan tujuan perusahaan tersebut. Namun mereka 
sebagai individu-individu yang mempunyai keinginan dan harapan, harus 
mendapatkan perhatian yang baik dari perusahaan yaitu tentang pengembangan 
karirnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan semangat kerja karyawan sebagai 
penggerak utama dalam setiap aktivitas di perusahaan. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh pengembangan karir yang terdiri dari prestasi, 
pengenalan, permintaan berhenti, kesetiaan organisasional, sponsor dan mentor 
serta kesempatan untuk tumbuh terhadap semangat kerja karyawan PT. Telkom 
Kancatel Bangkalan Madura dan untuk mengetahui faktor pengembangan karir 
yang mempunyai pengaruh dominan terhadap semangat kerja karyawan.  
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, variabel yang 
diteliti terdiri dari variabel bebas (X) yaitu prestasi kerja (X1), pengenalan (X2), 
permintaan berhenti (X3), kesetiaan organisasional (X4), sponsor dan mentor (X5), 
dan kesempatan untuk tumbuh (X6), dan variabel terikat atau tergantungnya 
adalah semangat kerja (Y). Sehingga analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis regresi linier berganda. Untuk pengujian hipotesis digunakan uji F 
untuk mengetahui apakah program pengembangan  karir (X) mempunyai 
pengaruh yang bermakna terhadap semangat kerja karyawan PT. Telkom Kancatel 
Bangkalan Madura 
 Hasil analisis regresi linier berganda pada penelitian ini adalah Y = 0,687 
+ 0,403 X1 + 0,126 X2  0,186 X3 + 0,180 X4 + 0,140 X5 + 0,154 X6. Besarnya 
koefisien determinan (R2) = 0,879 menunjukkan bahwa program pengembangan 
karir mempunyai pengaruh yang bermakna sebesar 87,9% terhadap semangat 
kerja karyawan PT. Telkom Kancatel Bangkalan Madura, sedangkan sisanya 
sebesar 12,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam 
model penelitian ini. Dari penelitian ini juga menunjukkan adanya pengaruh yang 
bermakna penerapan program pengembangan karir (X) terhadap semangat kerja 
karyawan (Y) PT. Telkom Kancatel Bangkalan Madura dengan nilai Fhitung  = 
82,476 > Ftabel  = 2,235 dan tingkat signifikansi 0,000 (P>0,05) sehingga dapat 
dikatakan hipotesis pertama terbukti kebenarannya.  
 Dengan diketahui bahwa  faktor-faktor pengembangan karir tersebut 
memiliki pengaruh yang bermakna terhadap semangat kerja karyawan maka pihak 
manajemen PT. Telkom Kancatel Bangkalan Madura apabila ingin meningkatkan 
semangat kerja karyawannya harus memperhatikan dan menitikbertakan 
kebijaksanaan manajemennya pada ke-enam faktor diatas.  
 
 
 
 
 
 


