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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 (R
2
) = 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.  
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Setiap tujuan yang ingin dicapai perusahaan sangat erat kaitannya dengan 

apa yang dihasilkan oleh manajemen yang ada di perusahaan, hal ini tidak lepas 

kaitannya dengan kemampuan sumber daya manusia yang ada di dalam 

perusahaan. Manajemen Sumber Daya Manusia yang baik sangat diperlukan, 

karena tenaga kerja merupakan salah satu modal penting bagi kelangsungan hidup 

perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan sangat perlu memperhatikan bagaimana 

mendapatkan karyawan yang berkualitas dan mempertahankan karyawan yang 

memenuhi kriteria yang diperlukan oleh perusahaan, sehingga tujuan dari 

perusahaan ini dapat berhasil dengan maksimal dan proses dari kegiatan usaha 

tidak terganggu.  

Karyawan yang memiliki semangat kerja yang tinggi menjadi keinginan 

yang ideal bagi perusahaan. Hal ini disebabkan karena banyak perusahaan yang 

kurang memiliki sense of business yang menganggap karyawan sebagai investasi 

yang akan memberikan keuntungan. Perusahaan yang lebih terfokus pada upaya 

pencapaian target dan keinginan menjadi market leader, akibatnya perusahaan 

menjadikan karyawannya tidak ubahnya seperti mesin. Perusahaan lupa kalau 

karyawan adalah investasi dari profit itu sendiri yang perlu dipelihara agar tetap 

dapat berproduksi dengan baik.  
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Menyadari betapa pentingnya peranan sumber daya manusia, perusahaan 

memiliki satu kewajiban untuk memanfaatkan kemampuan-kemampuan karyawan 

secara penuh dan memberikan semua karyawan satu kesempatan untuk tumbuh 

dan merealisasikan potensinya secara penuh serta mengembangkan karirnya. 

Program pengembangan karir merupakan faktor yang sangat penting bagi 

karyawan maupun perusahaan. Menurut Bernardin & Russel (1993:208) “Some 

organization have become more active in implementing career development 

programs. Company are designing career programs to increase employee 

productivity, prevent job burnout obsolescence, and improve the quality of 

employee work of life”. Beberapa organisasi semakin aktif dalam 

mengimplementasikan program pengembangan karir. Perusahaan mendisain 

program pengembangan karir untuk meningkatkan produktivitas karyawan, 

mengoptimalkan potensi yang dimiliki karyawan, serta memperbaiki kualitas 

kerja para karyawan.  

Program pengembangan karir perlu diperhatikan oleh perusahaan sebagai 

upaya peningkatan semangat kerja karyawan, karena karyawan yang memiliki 

semangat kerja yang tinggi akan memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan 

yaitu dapat membantu peusahaan mencapai tujuannya dengan lebih baik. 

Semangat kerja menurut Davis (1985:130) adalah “sikap individu dan kelompok 

terhadap lingkungan kerja mereka dan terhadap kesediaan bekerja sama terhadap 

orang lain secara menyeluruh sesuai dengan kemampuan mereka yang paling baik 

demi kepentingan perusahaan”. Sudah selayaknya setiap perusahaan selalu 

berusaha agar karyawannya mempunyai moral kerja yang tinggi sebab dengan 
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demikian diharapkan semangat kerja karyawan meningkat, karena Telkom 

merupakan urat nadi komunikasi nasional yang sangat berperan tinggi. Agar 

karyawan memiliki semangat kerja yang tinggi, maka pihak manajemen harus 

mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan pengembangan karir yang 

dapat memberi pengaruh terhadap peningkatan semangat kerja karyawan yang 

diharapkan memberikan keuntungan yang lebih bagi perusahaan. Dari uraian di 

atas judul yang diajukan adalah “Pengaruh Pengembangan Karir Terhadap 

Semangat Kerja Karyawan  PT. Telkom Kancatel Bangkalan Madura.”  

 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalahnya sebagai berikut :  

1. Apakah faktor-faktor pengembangan karir yang terdiri dari : prestasi kerja, 

pengenalan, permintaan berhenti, kesetiaan organisasional, mentor dan 

sponsor, dan  kesempatan untuk tumbuh secara bersama-sama mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap semangat kerja karyawan PT. Telkom 

Kancatel Bangkalan  Madura ?  

2. Diantara faktor-faktor tersebut di atas, faktor manakah yang mempunyai 

pengaruh dominan terhadap semangat kerja karyawan PT. Telkom Kancatel 

Bangkalan Madura ?  
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1.3. Tujuan Penelitian  

 Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh faktor-faktor pengembangan karir yang 

terdiri dari prestasi kerja, pengenalan, permintaan berhenti, kesetiaan 

organisasional, mentor dan  sponsor, dan kesempatan untuk tumbuh secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap semangat kerja 

karyawan pada PT. Telkom Kancatel Bangkalan Madura. 

2. Untuk mengetahui faktor pengembangan karir mana yang dominan 

berpengaruh terhadap semangat kerja karyawan PT. Telkom Kancatel 

Bangkalan Madura.  

 

1.4. Manfaat Penelitian  

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi perusahaan, akan mendapatkan gambaran atau masukan tentang 

pengembangan karir dari sudut pandang karyawan dan pengaruhnya terhadap 

semangat kerja, sehingga perusahaan dapat mengambil langkah-langkah 

perbaikan sebagai salah satu bagian dari usaha peningkatan sumber daya 

manusia, serta dapat mengetahui faktor-faktor pengembangan karir yang 

paling berpengaruh terhadap peningkatan semangat kerja karyawan. 

2. Bagi lembaga akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

referensi serta dapat dijadikan dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya.  
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1.5. Sistematika Penulisan Skripsi 

 Agar dapat diperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai apa yang akan 

dibahas dalam skripsi ini, maka disusun dalam lima bab dengan sistematika 

sebagai berikut :  

BAB I  :  Pendahuluan  

   Pada bab ini memuat tentang hasil penelitian pendahuluan   

sehingga ditemukan adanya suatu gejala masalah sehingga 

diketahui latar belakang masalah dari penelitian yang dibuat. 

Kemudian dibuat suatu perumusan masalah dari penelitian 

tersebut agar dapat dipecahkan, selain itu dalam bab ini juga 

memuat tentang tujuan penelitian serta manfaat penelitian yang 

diperoleh  dari penelitian tersebut dan sistematika skripsi.    

BAB II  :  Tinjauan Pustaka  

    Bab ini membahas teori-teori yang menjadi landasan penelitian, 

terutama mengenai pengertian dari karir, pengertian perencanaan 

karir, manfaat perencanaan karir, pengertian pengembangan 

karir, faktor-faktor pengembangan karir, manfaat pengembangan 

karir , berbagai teori semangat kerja, indikator tinggi rendahnya 

semangat kerja, faktor-faktor semangat kerja, dan penelitian 

sebelumnya, kerangka berpikir serta hipotesis.  

BAB III :  Metode Penelitian  

    Pada bab ini akan dijelaskan metode penelitian yang dilakukan 

meliputi : pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi 
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operasional, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, 

dan teknis analisis.  

BAB IV :  Hasil dan Pembahasan 

  Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek 

penelitian, deskripsi hasil penelitian, pembuktian hipotesis, dan 

pembahasan. Diuraikan megenai hasil kajian teoritis secara 

dalam yang dihubungkan dengan hasil analisis yang telah 

dilakukan serta dihubungkan.  

BAB V :  Simpulan dan Saran  

  Pada bab ini berisi tentang simpulan yang diperoleh dari 

penelitian, serta memberikan beberapa saran yang diperlukan 

berkaitan dengan hasil kesimpulan pembahasan penelitian 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan.   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Pengertian Karir  

 Sebuah karir terdiri atas semua pekerjaan yang dipegang seseorang selama 

kehidupan pekerjaannya. Suatu karir mencerminkan perkembangan para anggota 

organisasi (karyawan) secara individu dalam jenjang jabatan/kepangkatan yang 

dapat dicapai selama masa kerja dalam organisasi yang bersangkutan. Sehingga 

dengan demikian suatu karir menunjukkan orang-orang pada masing-masing 

peranan atau statusnya.  

Dalam bukunya Handoko (1998:121) mengemukakan bahwa “karir adalah 

semua pekerjaan atau jabatan yang dipunyai atau dipegang selama kehidupan 

kerja seseorang”. Istilah karir telah digunakan untuk menunjukkan orang-orang 

pada masing-masing peranan atau status mereka. Literatur pengetahuan mengenai 

perilaku, pada umumnya menggunakan istilah tersebut dengan tiga pengertian :  

a. Karir sebagai urutan promosi atau pemindahan (transfer) lateral ke jabatan-

jabatan yang lebih menuntut tanggung jawab atau lokasi-lokasi yang lebih 

baik dalam hubungan kerja selama kehidupan kerja seseorang.  

b.  Karir sebagai penunjuk pekerjaan-pekerjaan yang membentuk suatu pola 

kemajuan yang sistematik dan jelas jalur karir.  

c. Karir sebagai sejarah pekerjaan seseorang, atau serangkaian posisi yang 

dipegangnya selama kehidupan kerja. Dalam konteks ini, semua orang dengan 

sejarah kerja mereka disebut mempunyai karir.  

 

8 
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Menurut Simamora (2004:413) pengertian karir adalah “urutan aktivitas-

aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan dan perilaku, nilai-nilai, dan 

aspirasi seseorang selama rentang hidup orang tersebut”. 

 Menurut Cascio (1995:309) pengertian karir dapat dipandang dari dua 

sudut yang berbeda. Didalam bukunya Cascio berpendapat bahwa :  

“The word “Career” can be viewed from a number different perspective. 

From one perspective a career is  sequence of position occupied by a person 

during the course of a life time. This is objective career. From another 

perspective, through, a career consists of the changes in vlues, attitudes and 

motivation that occur as a person grows older”. 

 

Pendapat ini didukung oleh Simamora (1995:383) “karir dipandang dari 

beberapa perspektif yang berbeda, yaitu perspektif objektif dan subjektif. 

Dipandang dari perspektif objektif karir adalah urutan posisi yang diduduki 

seseorang selama jangka waktu hidupnya. Sedangkan dipandang dari perspektif 

subjektif, karir terdiri dari perubahan-perubahan dalam nilai, sikap dan motivasi 

yang terjadi karena seseorang menjadi tua”. 

Gambar 2.1  

Kerangka Perencanaan dan Pengembangan karir 

           

           

           

           

           

           

           

           

        mber : Martoyo 

(1998:71)  

 

 

Sumber : Martoyo (1998:71) 
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 Keefektifan karir dinilai tidak hanya oleh individu, namun juga oleh 

organisasi. Simamora (1999:509) menyatakan terdapat empat karakteristik karir, 

yaitu :  

1. Kinerja karir, gaji dan posisi adalah indikator yang paling populer dari kinerja 

karir. Semakin cepat kenaikan gaji seseorang dan menanjak dijenjang 

organisasional, maka semakin tinggi tingkat kinerja karirnya. Kinerja karir 

tampaknya berkaitan dengan produksi, kualitas dan efisiensi organisasional.  

2. Sikap-sikap karir, konsep sikap karir mengacu pada cara seseorang 

memandang dan menilai karir mereka. Orang yang mempunyai sikap karir 

yang positif juga akan mempunyai persepsi dan penilaian yang positif atas 

karir mereka. Sikap karir yang positif lebih mungkin sesuai dengan tuntutan 

karir dan peluang yang konsisten dengan kepentingan, nilai-nilai, kebutuhan 

dan kemampuan individu.   

3. Adaptabilitas karir, profesi selalu berubah dan individu-individu yang tidak 

mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan ini menanggung resiko 

keusangan dan kehilangan pekerjaan. Adaptabilitas karir menyiratkan aplikasi 

pengetahuan, keahlian dan teknologi paling terdepan dalam sebuah karir. 

Adaptabilitas karir yang secara langsung berkaitan dengan fleksibelitas, daya 

saing dan pengembangan organisasional.  

4. Identitas karir, terdiri dari dua komponen utama, yaitu :  

a. Sejauh mana seseorang memiliki kesadaran yang konsisten tentang 

kepentingan nilai dan harapan mereka bagi masa depan. 

b. Sejauh mana seseorang memandang hidup mereka konsisten sepanjang 

hidup waktu, sejauh mana mereka melihat diri sendiri sebagai kelanjutan 

masa lalu mereka.  

 

 

2.1.2. Perencanaan Karir  

Melalui perencanaan (career planning), seseorang mengevaluasi 

kemampuan dan minatnya, mempertimbangkan kesempatan karir alternatif, 

menyusun tujuan karir, dan merencanakan aktivitas pengembangan praktis. 

Perencanaan memang tidak menjamin keberhasilan karir. Sikap atasan, 

pengalaman, pendidikan dan juga “nasib” memainkan peranan penting dalam 

masalah ini. Bagaimanapun juga perencanaan karir diperlukan bagi para karyawan 

untuk selalu siap menggunakan karir yang ada. 
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Menurut Martoyo (1996:70) perencanaan karir adalah “suatu perecanaan 

tentang kemungkinan-kemungkinan seorang karyawan/anggota organisasi sebagai 

individu meniti proses kenaikan pangkat/jabatan sesuai persyaratan dan 

kemampuannya”. 

Simamora (1999:514) “perencanaan karir terdiri dari dua elemen utama, 

yaitu perencanaan karir organisasional (organizational career planning) dan 

perencanaan karir individual (individual career planning)”. Perencanaan karir 

organisasional mengintegrasikan kebutuhan sumber daya manusia dan sejumlah 

aktivitas karir, sedangkan perencanaan karir individual lebih terfokus pada 

individu yang meliputi kajian tentang keinginan, keahlian, dan hasrat seorang 

karyawan. Dan yang lebih penting adalah sebagai latihan diagnostik dan prosedur 

untuk membantu individu yang bersangkutan untuk mengenal dirinya atau 

menentukan siapa yang sehubungan dengan potensi dan kemampuannya. 

Menurut Handoko (1998:121) “Perencanaan karir tidak hanya bermanfaat 

bagi individu/karyawan organisasi dalam melaksankan tugasnya, tetapi juga bagi 

organisasi secara keseluruhan. Pengembangan karir tidak hanya tergantung pada 

usaha-usaha individualnya saja, karena hal itu tidak selalu sesuai dengan 

kepentingan organisasi”.  

 

2.1.2.1. Manfaat Perencanaan Karir 

Menurut Martoyo (1998:80), manfaat perencanaan karir baik bagi 

karyawan maupun organisasi adalah sebagai berikut :  
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a. Mengembangkan Para Karyawan yang Dapat Dipromosikan (potensial) 

Ini berarti bahwa perencanaan karir dapat membantu mengembangkan suplai 

karyawan internal, terutama mereka yang cukup potensial. 

b. Menurunkan Perputaran Karyawan (“turnover”) 

Perhatian terhadap karir individual dalam perencanaan karir yang telah 

ditetapkan, akan dapat meningkatkan loyalitas pada organisasi di mana 

mereka bekerja (kesetiaan organisasional). Dengan demikian akan 

memungkinkan menurunkan “turnover” atau perputaran karyawan didalam 

organisasi yang bersangkutan.   

c. Mengungkap Potensi Karyawan 

Dengan adanya perencanaan karir yang jelas dan mantap akan mendorong 

para karyawan secara individual mauoun kelompok untuk menggali 

kemampuan potensial masing-masing untuk dapat mencapai sasaran-sasaran 

karir yang diinginkan.  

d. Mendorong Pertumbuhan  

Perencanaan karir yang baik akan dapat mendorong semangat kerja karyawan 

untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian motivasi karyawan dapat 

dipelihara.  

e. Mengurangi Penimbunan 

Perencanaan karir akan dapat mengangkat kembali para karyawan yang 

berkualifikasi untuk maju, sehingga tidak “tertimbun” tanpa harapan.  

f. Memuaskan Kebutuhan Karyawan 

Dengan adanya perencanaan karir berarti adanya penghargaan terhadap 

individu karyawan, yang berarti pula adanya pengakuan dan penghargaan 

terhadap prestasi individu. Hal inilah yang akan dapat memuaskan karyawan, 

yang pada dasarnya hal semacam itu adalah kebutuhan karyawan juga. 

g. Membantu Pelaksanaan Rencana-Rencana Kegiatan yang Telah 

Disetujui 

Perencanaan karir dapat membantu para anggota kelompok agar siap untuk 

jabatan-jabatan lebih penting. Persiapan ini akan membantu pencapaian 

rencana-rencana kegiatan yang telah disetujui.  

 

2.1.3. Pengembangan Karir  

Pengembangan karir meliputi kegiatan-kegiatan personal yang dilakukan 

untuk mencapai sebuah rencana karir. Jadi, pengembangan karir ini  merupakan 

tindak lanjut pelaksanaan sebuah proses perencanaan karir. Pengembangan karir 

merupakan upaya-upaya pribadi seorang karyawan untuk mencapai suatu rencana 

karir. “Pengembangan karir atau “career development”, adalah suatu kondisi yang 

menunjukkan adanya peningkatan-peningkatan status seseorang dalam suatu 
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organisasi dalam jalur karir yang telah ditetapkan dalam organisasi yang 

bersangkutan”, Martoyo (1996:70).  

Adapun pengertian pengembangan karir menurut beberapa ahli adalah 

sebagai berikut : 

Menurut Handoko (1998:131) “pengembangan karir adalah peningkatan-

peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana 

karir.  

Mondy dan Noe (1995:362) mengemukakan bahwa “Career development 

is a formal approach taken by the organization to ensure that people with the 

proper qualification and experiences are available when needed (suatu 

pendekatan formal yang dipakai oleh suatu organisasi dalam rangka memastikan 

bahwa para anggotanya memiliki kualifikasi dan pengalaman yang selalu tersedia 

saat diperlukan).   

 Pengembangan karir sangatlah dibutuhkan baik oleh individu maupun 

organisasi. Menurut pendapat Simamora (1995:384) yaitu “pendekatan formal 

yang diambil organisasi untuk memastikan bahwa orang-orang dengan kualifikasi 

dan pengalaman yang tepat tersedia pada saat dibutuhkan”. Karena perencanaan 

dan pengembangan karir menguntungkan baik bagi organisasi maupun individu. 

   

2.1.3.1. Pengembangan Karir Individual 

 Diungkapkan oleh DuBrin (1989:600), Career Anchor (jangkar karir) 

adalah “suatu pola dari perasaan pribadi tentang bakat-bakat, motif-motif, dan 
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nilai-nilai yang bermanfaat untuk memandu, menghambat, menstabilkan, dan 

mengintegrasikan karir seseorang”. 

 Faktor-faktor yang terdapat dalam Career Anchor diidentifikasikan 

sebagai berikut :  

1. Kemampuan Manajerial (Managerial Competence) 

Menurut DuBrin (1989:600) yang menyatakan bahwa “A person seeks and 

values opportunity to manage. This reflects further values for interpersonal 

competence, analytical competence, and emotional maturity”. (Seseorang mencari 

dan menghargai kesempatan-kesempatan untuk mengatur. Hal ini merefleksikan 

nilai-nilai lebih jauh pada kemampuan antar pribadi, kemampuan analisis, dan 

kematangan emosional ).  

2. Kemampuan Teknisi Fungsional (Technical Functional Competence) 

Menurut DuBrin (1989:600) yang menyatakan bahwa “A person seeks and 

value opportunities to exercise various technical talents and areas of competence. 

Such a person resist being promoted out of technically satisfying role into one is 

primarily managerial”. (Seseorang mencari dan menghargai kesempatan untuk 

melatih berbagai macam bakat dan bidang-bidang kemampuan teknis. Tipe orang 

semacam ini akan menolak bila dipromosikan keluar dari pekerjaan yang 

memuaskan secara teknis ke dalam suatu manajerial ). 

3. Keamanan (Security) 

Menurut DuBrin (1989:600) yang menyatakan bahwa “A person is 

motivated primarily by the need to stabilize his or her career situation, even if 

that means subordinating some personal work needs or desire to those of the 
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employing organization or the profession”. (Seseorang termotivasi terutama oleh 

kebutuhan untuk menyeimbangkan situasi karirnya, sekalipun seseorang itu harus 

mengenyampingkan beberapa keinginan akan jenis pekerjaan yang sesuai dalam 

organisasi atau profesinya).  

4. Kreativitas (Creativity) 

Menurut DuBrin (1989:600) yang menyatakan bahwa “This anchor is 

difficult to articulate, but relates to enterpreneurial values. A person is driven by 

a need to build or create something that is entirely his or her own product”.  

(Seseorang dikendalikan oleh suatu kebutuhan untuk membangun atau 

menciptakan sesuatu yang keseluruhannya merupakan hasil usahanya). 

5. Otonomi dan Kebebasan (Autonomy and Independence) 

DuBrin (1989:600) mengartikan otonomi dan kebebasan sebagai berikut 

“A person seeks work situations where he or she will largely free of 

organizational constraints to professional or technical functional competence”.  

(Seseorang mencari situasi-situasi bekerja dimana dia akan memperoleh 

kebebasan dari aturan-aturan organisasi untuk menunjukkan kemampuan 

profesional atau teknis/ fungsional).  

 

 Faktor-Faktor Pengembangan Karir 

Implementasi rencana-rencana karir memerlukan pengembangan karir. 

Pengembangan karir merupakan upaya-upaya pribadi seorang karyawan untuk 

mencapai suatu rencana karir. Menurut Handoko (1998:131), titik awal 

pengembangan karir dimulai dari diri karyawan. Setiap orang bertanggungjawab 

atas pengembangan atau kemajuan karirnya. Setelah tiap individu sudah memulai 
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komitmen ini, beberapa kegiatan pengembangan karir dapat dilakukan. Kegiatan-

kegiatan tersebut antara lain :  

a. Prestasi Kerja 

Kegiatan paling penting untuk memajukan karir adalah prestasi kerja yang 

baik, karena hal ini mendasari semua kegiatan pengembangan karir lainnya. Jika 

prestasi dibawah standar akan mempengaruhi pengembangan karir lainnya. 

Kemajuan karir sangat tergantung pada prestasi kerja. Menurut Martoyo 

(1998:84) prestasi kerja adalah proses melalui mana organisasi-organisasi 

mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Adapun yang menjadi objek 

penilaian antara lain tugas, kesehatan jasmani dan rohani. Penilaian prestasi kerja 

digunakan ukuran tidak langsung. Hal ini berarti bahwa evaluasi keberhasilan 

dilakukan oleh pihak atasan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.  

Menurut Soeprianto (1988:7) prestasi kerja adalah suatu sistem yang digunakan 

untuk menilai dan mengetahui apakah karyawan telah melaksanakan tugas 

masing-masing secara keseluruhan. 

Hal-Hal Yang di Nilai Dalam Prestasi Kerja 

 Menurut Soeprianto (1998:7) pelaksanaan pekerjaan bukan hanya dinilai 

hasil fisiknya saja tetapi meliputi berbagai hal seperti : kemauan pekerja, disiplin, 

hubungan kerja, prakarsa/ inisiatif, kepemimpinana, dan hal-hal khusus yang 

terkait dengan biaya dan level jabatan yang dipegang.  

 Simamora (1995:327) mengemukakan bahwa kinerja pekerja dapat dilihat 

dari indikator-indikator berikut ; kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan 
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perusahaan, dapat melaksanakan tugas tanpa kesalahan (dengan tingkat kesalahan 

paling rendah), dan ketetapan dalam menjalankan tugasnya.  

Cara Pengukuran Prestasi Kerja   

 Ada beberapa metode yang digunakan dalam menilai prestasi kerja 

karyawan, yaitu :  

a. Rating Scale 

b. Checklist 

c. Metode Peristiwa Kritis 

d. Metode Review Lapangan 

e. Tes dan Observasi Prestasi Kerja 

f. Metode Evaluasi Kelompok.  

Rating Scale merupakan bentuk penilaian prestasi kerja yang tertua da yang 

paling banyak duigunakan. Pada metode ini, evaluasi subjektif dilakukan oleh 

penilai terhadap prestasi kerja karyawan dengan scala tertentu dari rendah sampai 

tinggi. Evaluasi hanya didasarkan pada pendapat penilai, yang membandingkan 

hasil pekerjan karyawan dengan faktor-faktor (kriteria) yang dianggap penting 

bagi pelaksana pekerjaan. Kriteria ini bisa juga tidak berhubungan langsung 

dengan pelaksana kerja. Penilaian biasanya diisi oleh tasan langsung dengan 

menandai tanggapan yang paling sesuai untuk setiap dimensi pelaksana kerja.    

b. Pengenalan 

Kemajuan karir yang ditentukan oleh exposure. Exposure berarti menjadi 

dikenal oleh orang-orang yang memutuskan promosi, transfer dan kesempatan 

karir lainnya, seperti atasan langsung dan pimpinan bagian kepegawaian. Tanpa 
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pengenalan, karyawan yang berprestasi baik mungkin tidak memperoleh 

kesempatan untuk mencapai sasaran-sasaran karirnya. Seorang karyawan akan 

semakin dikenal oleh para pengambil keputusan dan akan semakin dihargai 

apabila karyawan bersedia dan sering terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi 

yang sebenarnya berada diluar tuntutan tugas pokok. Misalnya melalui kesediaan 

bekerja lembur, aktif terlibat dalam berbagai kegiatan kepanitiaan yang diadakan 

organisasi dan juga aktif dalam berbagai kegiatan yang diadakan organisasi, 

sehingga para pejabat yang berwenang untuk mempromosikan semakin mengenal 

karyawan tersebut. Selain itu juga dapat melalui penyampaian laporan tertulis, 

presentasi lisan, dan penampilan yang menarik.    

c. Kesetiaan Organisasional  

Dalam banyak organisasi, orang-orang banyak meletakkan kemajuan karir 

tergantung pada kesetiaan organisasional. Rendahnya loyalitas perusahaan 

umumnya ditemukan pada sarjana-sarjana baru (yang berharap banyak sehingga 

seringkali kecewa terhadap perusahaan pertama tempat mereka meniti karir) dan 

para profesional (yang loyalitas pertamanya sering ditujukan pada profesinya). 

Dedikasi jangka panjang terhadap perusahaan yang sama akan menurunkan 

tingkat perputaran tenaga kerja. Ada perusahaan yang menawarkan loyalitas 

porganisasi pada karyawan melalui perencanaan dan pengembangan karir. 

Terlepas dari berbagai alasan, yang jelas selama seseorang bekerja di suatu 

perusahaan, selama itu pula karyawan tersebut berkewajiban menunjukkan 

loyalitasnya pada perusahaan.   
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d. Mentor dan Sponsor 

Pengalaman menunjukkan bahwa pengembangan karir seseorang menjadi 

lebih mulus jika ada orang lain dengan berbagai cara atau jalur memberikan 

nasehat pada seseorang dalam upaya meniti karir. Orang tersebut disebut mentor 

yaitu orang yang menawarkan bimbingan secara informal. Banyak karyawan yang 

menyadari bahwa mentor akan sangat membantu dalam upaya mereka 

mengembangkan karir. Apabila mentor dapat menolong karyawan untuk kegiatan-

kegiatan pengembangan karir seperti program latihan, transfer, atau promosi, 

maka dia menjadi sponsor. Sponsor adalah seseorang yang berperan dalam 

pengembangan karir bagi karyawan. Yang bertindak sebagaoi sponsor bagi 

seorang karyawan adalah atasan langsungnya.   

e. Bawahan Langsung  

Sukses seotrang manajer banyak pula ditentukan oleh dukungan bawahan 

yang membantu kinerja manajer. Dimana bawahan tersebut mungkin memiliki 

pengetahuan atau keterampilan yang tinggi yang mana manajer dapat belajar 

darinya, atau bawahan membawa peranan penting yang dapat membantu manajer 

mencapai kinerja yang baik. Mereka ini disebut “Key Subordinate” (bawahan 

langsung).  

Mereka loyal pada atasannya dan memiliki standar etis yang tinggi. 

Mereka mengumpulkan dan menterjemahkan informasi, menawarkan 

keterampilan untuk melengkapi keterampilan manajernya dan bekerja sama untuk 

mengembangakan karir manajernya. Mereka juga diuntungkan dengan menaikkan 

karir tersebut dan dengan menerima tugas-tugas penting yang digunakan untuk 
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mengembangkan karirnya. Orang-orang ini melengkapi tujuan Sumber Daya 

Manusia melalui tim kerja, motivasi dan dedikasinya. Sikap demikian perlu 

mendapat perhatian karena sesungguhnya tidak ada manajer pun yang dapat 

meraih kemajuan tanpa peningkatan kemampuan para bawahannya.   

f. Kesempatan untuk tumbuh.  

Pengembangan karir seseorang sangat tergantung dari karyawan itu sendiri 

dalam memanfaatkan kesempatan yang ada. Bila karyawan meningkatkan 

kemampuan misal melalui program latihan, pengambilan kursus-kursus atau 

penambahan gelar, maka berarti karyawan tersebut memanfaatkan kesempatan 

untuk tumbuh. Hal ini akan bermanfaat tidak saja bagi karyawan itu sendiri tapi 

juga bagi organisasi. Mengingat manfaat tersebut, sangat penting bagi organisasi 

untuk memperhatikan kebijakan khususnya bagi personalia untuk menyediakan 

kesempatan pengembangan bagi karyawannya. 

  Pendapat yang sama dikembangkan oleh Siagian (1998:325) bahwa ada 

beberapa hal yang harus dilakukan individu yang sudah memutuskan karirnya, 

yaitu :  

a. Prestasi yang memuaskan 

b. Pengenalan oleh pihak lain 

c. Kesetiaan pada organisasi 

d. Pemanfaatan mentor dan sponsor 

e. Dukungan dari bawahan 

f. Pemanfaatan kesempatan untuk tumbuh 

g. Berhenti atas permintaan dan kemauan sendiri.  
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Penelitian ini menggunakan teori dari Martoyo untuk dipakai sebagai 

faktor-faktor pengembangan karir.  

Secara individual setiap anggota organisasi harus siap mengembangkan 

dirinya dalam rangka penitian karirnya lebih lanjut. Menurut Martoyo (1997:79) 

ada beberapa kegiatan pengembangan karir yang dapat dilakukan oleh masing-

masing individu sebagai berikut :  

a. Prestasi Kerja  

Kegiatan paling penting untuk memajukan karir adalah prestasi kerja yang 

baik karena hal ini mendasari semua kegiatan pengembangan karir lainnya. 

Kemajuan karir sangat tergantung pada prestasi kerja (performance).  

b. Pengenalan  

Kemajuan karir juga ditentukan oleh pengenalan, berarti menjadi dikenal oleh 

orang-orang yang memutuskan promosi, transfer, dan kesempatan-kesempatan 

karir lainnya. Tanpa pengenalan, karyawan yang berprestasi baik,mungkin 

tidak hanya memperoleh kesempatan untuk mencapai sasaran karirnya. Para 

manajer mendapatkan pengenalan terutama melalui prestasi, laporan-laporan 

tertulis, persentasi lesan, kerja panitia, pelyanan masyarakat, dan bahkan lama 

kerja mereka.  

c. Permintaan Berhenti 

Hal ini merupakan suatu cara untuk mencapai sasaran karir apabila ada 

kesempatan karir di tempat lain. Sehingga dengan permintaan berhenti 

tersebut, yang bersangkutan berpindah tempat bertugas/bekerja. 

d. Kesetiaan Organisasional 

Kesetiaan pada organisasi di mana seseorang bertugas/bekerja turut 

menentukan kemajuan karir yang bersangkutan.  

e. Mentor dan Sponsor  

Para mentor atau pembimbing karir informal bila berhasil membimbing karir 

karyawan atau pengembangan karirnya lebih lanjut, maka para mentor 

tersebut dapat menjadi sponsor mereka. Seorang sponsor adalah orang dalam 

organisasi yang dapat menciptakan kesempatan-kesempatan pengembangan 

karir bagi orang-orang lain, seringkali sponsor karyawan adalah atasan 

langsung mereka.    

f. Kesempatan-kesempatan untuk tumbuh 

Hal ini terjadi, apabila karyawan meningkatkan kemampuan. Hal ini berguna 

dalam pengembangan sumber daya manusia internal maupun bagi pencapaian 

rencana karir karyawan. 
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2.1.3.2. Manfaat Pengembangan Karir 

Menurut Martoyo (1998:80), manfaat pengembangan karir khususnya 

menyangkut kegiatan pendidikan dan latihan :  

1. Meningkatkan kemampuan karyawan  

Dengan pengembangan karir melalui pendidikan dan latihan, akan lebih 

meningkatkan kemampuan intelektual maupun keterampilan karyawan yang 

dapat disumbangkan kepada organisasi.  

2. Meningkatkan suplai karyawan yang berkemampuan 

Jumlah karyawan yang lebih tinggi kemampuannya dari sebelumnya akan 

menjadi bertambah, sehingga memudahkan pihak pimpinan (manajemen) 

untuk menetapkan dalam job atau pekerjaan yang lebih tepat. Dengan 

demikian suplai karyawan yang berkemampuan bertambah dan jelas akan 

dapat menguntungkan organisasi.    

 

2.1.4. Hubungan antara Pengembangan Karir dan Perencanaan Karir 

 Dari beberapa pendapat yang telah diuraikan diatas terlihat bahwa 

perencanaan dan pengembangan karir yang jelas dan mantap akan membantu baik 

karyawan maupun organisasi dalam mencapai sukses. Handoko (1998:123) 

berpendapat bahwa banyak orang gagal mengelola karir mereka karena tidak 

memperhatikan konsep-konsep dasar perencanaan karir ini. Mereka tidak 

menyadari bahwa sasaran-sasaran karir dapat memacu karir mereka dan 

menghasilkan sukses yang lebih besar. 

 

2.1.5. Pengertian Semangat Kerja  

 Menurut Nitisemito (1996:96) mengatakan bahwa “semangat kerja adalah 

melakukan pekerjaan secara lebih giat sehingga pekerjaan dapat diharapkan lebih 

cepat dan lebih baik hasilnya”.  
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 Semangat kerja yang tinggi harus dimiliki oleh setiap karyawan, karena 

semangat kerja merupakan unsur yang penting untuk memacu karyawan bekerja 

lebih baik sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan dengan lebih cepat. 

   Menurut Siswanto (1987:264) mengatakan bahwa “semangat kerja dan 

kegairahan kerja adalah suatu kondisi rohaniah, atau perilaku individu tenaga 

kerja dan kelompok-kelompok yang menimbulkan kesenangan yang mendalam 

pada diri tenaga kerja untuk bekerja lebih giat dan konsekuen dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan”.  

 Sedangkan menurut Hadi (1990:71) “Semangat kerja adalah salah satu 

sifat kejiwaan yang sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kepuasan kerja, 

ketentraman, kegairahan kerja, dan keinginan untuk mempertinggi hasil kerja.” 

 Selanjutnya menutur Davis (1985:130), “Semangat kerja adalah sikap 

individu dan kelompok terhadap lingkungan kerja mereka dan terhadap kesediaan 

bekerja sama dengan orang lain secara menyeluruh sesuai dengan kemampuan 

mereka yang paling baik demi kepentingan perusahaan.” 

 

2.1.5.1. Indiaktor Tinggi dan Rendahnya Semangat Kerja  

 Untuk mengetahui telah terjadinya perubahan pada kondisi semangat 

kerja, perlu ada indikator untuk menunjukkannya. Menurut Nitisemito (2000:97)) 

terdapat indikator yang secara umum menyebabkan turunnya semangat kerja, 

yaitu : 

a. Turun dan rendahnya produktivitas kerja 
Hal ini terjadi karena penundaan pekerjaan, kemalasan dan sebagainya. Besar 

penurunan diketahui dengan membandingkan produktivitas pegawai dengan 

waktu sebelumnya.  
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Produktivitas akan meningkat pada saat organisasi menemukan cara baru 

dalam menggunakan sumber-sumber dayanya secara efisien dalam 

menghasilkan outputnya. Dalam lingkungan bisnis, meningkatnya 

produktivitas merupakan salah satu indikator sukses dimasa depan bagi suatu 

organisasi. Untuk meningkatkan produktivitas, manajer dapat melakukan 

penurunan biaya, menghemat sumber daya yang langka, dan meningkatkan 

profit. 

Hasil yang akan diperoleh dapat meningkatkan kualitas kehidupan kerja bagi 

para karyawan yang dapat dilakukan oleh organisasi untuk mempengaruhi 

semangat kerja karyawan untuk meningkatkan produktivitas organisasi. Jadi 

naik turunnya produktivitas merupakan indikator dari semangat kerja.   

b. Tingkat absensi yang tinggi 
Semangat kerja yang rendah atau menurun akan mengakibatkan tingginya 

tingkat ketidakhadiran atau kemangkiran karyawan. Yang termasuk juga 

dalam absensi yaitu waktu yang hilang karena sakit, pergi meninggalkan 

pekerjaan karena alasan-alasan pribadi. Yang tidak diperhitungkan sebagai 

absensi adalah diberhentikan sementara, tidak ada pekerjaan, cuti yang sah, 

periode libur, dan pemberhentian kerja.   

c. Labour Turn Over (tingkat perputaran buruh) yang tinggi 
Bila dalam perusahaan terjadi tingkat keluar masuknya karyawan naik 

daripada sebelumnya, maka sebetulnya hal ini merupakan indikator turunnya 

semangat dan kegairahan kerja karyawan. Keluar masuknya karyawan yang 

meningkat tersebut disebabkan karena ketidaksenangan mereka bekerja pada 

perusahaan tersebut, sehingga mereka berusaha mencari pekerjaan lain yang 

dianggap lebih sesuai.  

d. Tingkat kerusakan tinggi 
Kerusakan yang terjadi pada bahan baku, barang jadi maupun peralatan yang 

terus meningkat, menunjukkan kurangnya perhatian karyawan dalam 

pekerjaannya berkurang, karena kecerobohan, sikap apatis dan tidak 

konsentrasi karyawan terhadap pekerjaannya. Hal ini menunjukkan bahwa 

semangat dan kegairahan kerja karyawan turun. 

e. Kegelisan dimana-mana 
Kegelisahan akan terjadi bila semangat dan kegairahan kerja turun. 

Kegelisahan-kegelisahan itu dapat terwujud dalam bentuk ketidaktenangan 

kerja, keluh kesah dan hal-hal lain. Kegelisahan dalam tingkat terbatas dengan 

dibiarkan begitu saja mungkin akan berhenti dengan sendirinya, tetapi pada 

tingkat tertentu membiarkan begitu saja bukan tindakan yang bijaksana. 

Perusahaan harus cepat mengatasi dengan segera mencari penyebabnya, sebab 

jika kegelisahan sudah mencapai tingkat tertentu dapat merugikan perusahaan.     

f. Tuntutan yang seringkali terjadi 
Tuntutan mencerminkan ketidakpuasan karyawan pada perusahaan. Bila 

karyawan semakin sering mengajukan tuntutan ada baiknya perusahaan 

waspada dan menyelidiki, apakah terjadi karena adanya hasutan, baik dari 

dalam maupun dari luar, atau berasal dari semangat kerja dan kegairahan kerja 

yang menurun.  
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g. Pemogokan  
Pemogokan dan unjuk rasa biasanya terjadi akibat adanya tuntutan yang tidak 

dipenuhi, hal ini merupakan indikasi yang paling kuat adanya penurunan 

semangat dan kegairahan kerja karyawan yang dapat menimbulkan 

kelumpuhan perusahaan dengan segala akibatnya. Setiap perusahaan pasti 

berusaha menghindari hal ini sebab bila sudah terjadi walaupun kemudian 

kembali normal kejadian tersebut dapat memberi dampak psikologis antara 

atasan dan karyawan.  

 

2.1.5.2. Usaha-usaha Untuk Meningkatkan Semangat Kerja  

 Menurut Nitisemito (1996:101) ada beberapa cara untuk meningkatkan 

semangat kerja yaitu :  

a. Gaji yang cukup  

Gaji yang diberikan mempunyai pengaruh terhadap semangat kerja karyawan. 

Semakin besar gaji yang diberikan berarti semakin tercukupi kebutuhan 

mereka, dengan demikian mereka akan mendapatkan ketenangan dalam 

melaksanakan tugas-tugas yng diberikan oleh perusahaan.    

b. Tempatkan karyawan pada posisi yang tepat 

Setiap perusahaan harus mampu menempatkan karyawannya pada posisi yang 

tepat. Artinya tempatkan karyawan pada posisi yang sesuai dengan 

keterampilan, dan keahlian masing-masing. Karena ketidaktepatan 

menetapkan posisi karyawan akan menyebabkan pekerjaan menjadi kurang 

lancar dan tidak dapat memperoleh hasil yang maksimal. Disamping itu, 

semangat kerja karyawan akan menurun.   

c. Berikan kesempatan untuk maju  

Semangat kerja karyawan akan timbul jika mereka mempunyai harapan untuk 

maju. Sebaliknya, jika mereka tidak mempunyai harapan untuk maju dalam 
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perusahaan, maka semangat kerja karyawan lama-kelamaan akan menurun. 

Bagi perusahaan yang baik, akan mengadakan program pendidikan tambahan 

karyawannya, dan hal ini dapat menjadi pendorong semangat kerja karyawan.  

d. Usahakan karyawan memiliki loyalitas  

Loyalitas para karyawan terhadap perusahaan akan menimbulkan rasa 

tanggung jawab yang dapat menciptakan semangat kerja. Untuk menimbulkan 

loyalitas karyawan terhadap perusahaan, pihak pemimpin harus 

mengusahakan agar karyawan merasa senasib dengan perusahaan.  

e. Harga diri perlu mendapat perhatian  

Seorang pemimpin sebaiknya tidak memarahi karyawannya didepan umum 

atau didepan rekan-rekannya. Jika hal tersebut terjadi maka dapat menurunkan 

semangat kerja karyawan karena merasa malu dan jengkel. Dengan kata lain 

bahwa persoalan harga diri karyawan merupakan persoalan yang cukup 

penting.   

f. Sekali-kali  perlu menciptakan suasana santai   

Untuk menghindari kebosanan dan ketegangan dalam rutinitas kerja maka 

tidak ada salahnya apabila perusahaan sekali-kali menciptakan suasana santai. 

Misal, rekreasi bersama, pertandingan olah raga antar karyawan. Pengaruh 

yang diakibatkan oleh hal ini cukup besar, semangat dan kegairan kerja 

karyawan akan timbul.  

 

2.1.5.3. Faktor-faktor Semangat Kerja  

Menurut Jhons  (1992:145) faktor-faktor semangat kerja dapat dipengaruhi 

oleh:  

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR .... Kiky A.



     26 

a. Absensi  

Tingginya tingkat absensi yang tidak biasanya terjadi adalah indikasi 

terjadinya penurunan semangat kerja. Absensi merupakan ketidakhadiran 

pekerja dalam tugasnya. Ketidakhadirannya dapat disebabkan dirinya sakit, 

kecelakaan atau pergi meninggalkan pekerjaan karena alasan-alasan pribadi, 

baik yng diberi izin atau tidak.  

b. Kerjasama 

Kerjasama merupakan tindakan kolektif seseorang dengan orang lain di dalam 

perusahaan, kerjasama sangat penting artinya dalam usaha mencapai tujuan 

organisasi. Apabila karyawan terus berusaha saling meningkatkan 

kerjasamanya dalam bekerja, maka ini menandakan bahwa semangat kerja 

karyawan sedang meningkat. Kerjasama dapat dilihat antara lain dari 

kesediaan karyawan untuk bekerjasama dengan teman sekerja maupun dengan 

atasannya dalam mencapai tujuan bersama, kesediaan karyawan untuk saling 

membantu sesuai dengan tugas-tugasnya, dan adanya keaktifan dalam 

organisasi. 

c. Kepuasan 

Kepuasan adalah kepuasan hati yang berimplikasi pada kepuasan diri sendiri 

dan ketenangan dalam semangat usaha yang mengarah pada pencapaian 

tujuan. Untuk mengukur tingkat kepuasan dapat dilihat dari tingkat kepuasan 

anggota terhadap tugasnya, tingkat kepuasan karyawan terhadap lingkungan 

kerjanya, tingkat kepuasan anggota terhadap jaminan yang diberikan 
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perusahaan kepadanya, dan tingkat kepusan karyawan atas kesempatan 

pengembangan karir mereka.   

d. Disiplin 

Disiplin adalah kepatuhan dan ketaatan yang terwujud dalam setiap sikap dan 

perilaku dalam diri karyawan terhadap ketentuan, peraturan, dan keputusan 

yang dikeluarkan oleh organisasi atau perusahaan baik secara tertulis atau 

tidak tertulis, dan mau menerima sanksi atas ketentuan, peraturan, dan 

keputusan yang ditetapkan.  

 

2.1.6.  Hubungan Pengembangan Karir dengan Semangat Kerja 

 Dapat kita fahami bersama betapa besar peranan sumber daya manusia 

bagi suatu organisasi. Oleh karena itu organisasi harus dapat mempertahankan 

karyawan yang memiliki potensi yang tinggi dengan adanya perencanaan dan 

pengembangan karir. Karena perencanaan dan pengembangan karir yang jelas 

memberikan pengaruh yang cukup positif bagi karyawan untuk lebih 

meningkatkan semangat kerja dalam organisasi.  

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Martoyo (1998:80) bahwa 

“perencanaan dan pengembangan karir yang baik dapat mendorong semangat 

kerja karyawan untuk tumbuh dan berkembang”. 

 

2.2 Penelitian Sebelumnya 

 Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini dilakukan oleh 

antara lain Dita Ayudia (2003), dengan judul “Analisis pengaruh faktor-faktor 

pengembangan karir terhadap kepuasan kerja karyawan Bagian Front Liner PT. 
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BNI (Persero) Tbk Cabang PEMUDA Surabaya”. Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu adalah variabel bebas yang sama, yaitu faktor-faktor 

pengembangan karir dan alat uji yang sama yaitu regresi linier berganda. 

Perbedaan penelitian ini adalah penelitian terdahulu menggunakan objek 

penelitian PT. BNI (Persero) Tbk Cabang PEMUDA Surabaya sedangkan 

penelitian ini menggunakan PT. Telkom Kancatel Bangkalan Madura. Dan 

variabel tergantung yang digunakan oleh penelitian sebelumnya adalah kepuasan 

kerja karyawan, sedangkan penelitian ini adalah semangat kerja.   

 

2.3. Kerangka Konseptual dan Hipotesis  

2.3.1. Kerangka Konseptual 

Gambar 2.2 

Kerangka Konseptual  

 

Faktor-faktor Pengembangan Karir           Semangat Kerja  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

Prestasi Kerja 

(X1) 

Pengenalan  

(X2) 

Kesetiaan Organisasional  

(X4) 

Sponsor dan Mentor 

(X5) 

Kesempatan untuk Tumbuh 

(X6) 

 

 

Semangat Kerja  

(Y) 

Permintaan Berhenti  

(X3) 
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2.3.2. Hipotesis 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Berdasarkan rumusan 

masalah, tujuan penelitian, dan landasan teori, maka hipotesis yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah :  

1. Bahwa faktot-faktor pengembangan karir yang terdiri dari prestasi kerja, 

pengenalan, kesetiaan organisasional, permintaan berhenti,  mentor dan 

sponsor, dan kesempatan-kesempatan untuk tumbuh secara bersama-sama 

berpengaruh yang signifikan terhadap semangat kerja karyawan. 

2. Bahwa faktor pengembangan karir berpengaruh dominan terhadap semangat 

kerja karyawan adalah faktor prestasi kerja.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantatif, karena memerlukan 

perhitungan yang bersifat matematis tentang hubungan antar variabel dengan 

menggunakan rumus statistik tertentu. Penelitian dengan menggunakan 

pendekatan kuantatif merupakan pendekatan penelitian yang menitikberatkan 

pada pengujian hipotesis, data yang digunakan harus terukur, dan akan 

menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan.  

 

3.2. Identifikasi Variabel  

 Berdasarkan inti permasalahan yang telah dirumuskan dan hipotesis yang 

diajukan, maka variabel-variabel yang dianalisis terdiri dari :  

1. Variabel bebas atau independent variabels (X) 

Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah faktor-faktor pengembangan 

karir yang dirancang berdasarkan teori dari Martoyo (1997:79), terdiri dari :   

a. X1  = Prestasi Kerja  

b. X2 = Pengenalan  

c. X3  = Permintaan Berhenti  

d. X4 = Kesetiaan Organisasional 

e. X5 = Mentor dan Sponsor 

f. X6 = Kesempatan untuk tumbuh 

30 
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2. Variabel tergantung atau dependent variabel (Y) 

Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah semangat kerja (Y) 

karyawan PT.Telkom Kancatel Bangkalan Madura.  

 

3.3. Definisi Operasional Variabel 

 Definisi operasional mendefinisikan variabel yang telah diidentifikasi agar 

dapat dioperasikan kedalanm penelitian ini. Definisi operasional menjelaskan 

spesifikasi variabel (X) dan variabel (Y) untuk memberikan  batasan terhadap 

ruang lingkup penelitian dan memperjelas pengukuran variabel penelitian.  

Definisi operasional dari masing-masing istilah adalah sebagai berikut :  

1. Variabel Bebas (X) : Pengembangan Karir  

Pengembangan karir merupakan variabel bebas yang didefinisikan sebagai 

program peningkatan status karyawan dalam suatu organisasi sesuai dengan jalur 

karir yang telah ditetapkan oleh organisasi berdasarkan Martoyo (1998:80) yang 

meliputi : 

a. Prestasi  Kerja (X1)  

Variabel ini menerangkan tentang kegiatan paling penting yang dapat 

digunakan  agar karir karyawan dapat berkembang dengan baik, indikatornya :  

1. Kecakapan dalam menjalankan tugas. 

2. Pengetahuan dalam menjalankan tugas. 

3. Kemampuan dalam menyelesaikan masalah-masalah baru. 

4.  Kecepatan dalam pelayanan. 
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5. Melaksanakan tugas tanpa kesalahan (dengan tingkat kesalahan paling       

rendah).  

b. Pengenalan  (X2) 

Variabel ini menerangkan yang dimaksud dengan pengenalan disini bahwa 

berbagai pihak yang berwenang memutuskan layak tidanya seseorang 

dipromosikan, indikatornya :  

1. Keaktifan dalam berbagai kegiatan kepanitiaan yang diadakan organisasi. 

2. Penyampaian laporan tepat pada waktunya. 

3. Keterlibatan dalam presentasi. 

c. Permintaan Berhenti (X3) 

Variabel ini menerangkan bahwa seorang karyawan berhenti atas kemauan 

dan permintaan sendiri mungkin pula merupakan salah satu cara terbaik untuk 

mewujudkan rencana karirnya, indiktornya :  

1. Peluang mengembangkan karir di tempat lain. 

2. Tidak adanya kesempatan untuk maju. 

d. Kesetiaan Organisasional (X4) 

Variabel ini menerangkan bahwa seorang karyawan ingin terus berkarya 

dalam organisasi tempatnya bekerja untuk jangka waktu yang lama, 

indikatornya :  

1. Sadar akan tugas dan fungsi di dalam perusahaan. 

2. Mau berkorban untuk kepentingan perusahaan.  

3. Keinginan untuk keluar. 
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e. Mentor dan Sponsor (X5) 

Variabel ini menerangkan bahwa seorang mentor merupakan seseorang yang 

menawarkan nasihat karir secara informal. Sponsor adalah seseorang dalam 

perusahaan yang dapat menciptakan kesempatan pengembangan karir, 

indikatornya :  

1. Menawarkan saran pengembangan diri terhadap karyawan. 

2. Memilihkan kegiatan pengembangan yang sesuai dengan potensi karyawan. 

f. Kesempatan untuk tumbuh (X6) 

Variabel ini menerangkan apabila para karyawan berkeinginan memperluas 

kemampuannya, hal ini berarti menunjang tujuan perusahaan, indikatornya :  

1. Kebijakan perusahaan dalam pengembangan karir. 

2. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan. 

3. Meraih tambahan gelar pendidikan. 

4. Mencari tugas baru untuk dapat menyumbangkan terwujudnya 

pengembangan karyawan. 

Pada variabel bebas tersebut (faktor-faktor pengembangan karir) dinilai 

dengan menggunakan skoring skala Likert dengan ukuran ordinal menurut 

Indriantoro dan Bambang (2004:104) yaitu dengan mengurutkan jawaban 

responden dari tingkatan paling rendah ke tingkatan atau jawaban dari positif 

sampai negatif menurut atribut tertentu dengan cara memberi skor 1 sampai 

dengan 5 pada masing-masing pertanyaan. Semakin tinggi nilai yang diperoleh 

menunjukkan semakin baik program pengembangan karir yang ada di perusahaan, 
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dan sebaliknya, semakin rendah nilai yang diperoleh menunjukkan kurang 

baiknya program pengembangan karir yang ada di perusahaan.  

2. Variabel Tergantung (Y) : Semangat Kerja  

 Semangat kerja merupakan pernyataan dari pengawas tentang kondisi 

rohaniah, atau perilaku tenaga kerja dan kelompok-kelompok yang menimbulkan 

kesenangan yang mendalam pada diri tenaga kerja untuk bekerja lebih giat dan 

konsekuen terhadap pekerjaannya. Penilaian atas indikator variabel semangat 

kerja dilakukan oleh pimpinan dan didasari pendapat Johns (1992:145) yang 

terdiri dari  :  

a. Absensi 

Ketidakpastian karyawan dalam tugasnya yang ditunjukkan dalam :  

1. Ketidakhadiran karena sakit. 

2. Ketidakhadiran karyawan karena keperluan pribadi.  

3. Ketidakhadiran karyawan karena mangkir dari pekerjaan. 

b. Kerjasama Karyawan 

Tindakan kerja antara seseorang dengan yang lain secara bersama-sama 

dimana setiap orang bekerja, menyumbangkan tenaganya serta sukarela dan 

sadar untuk saling membantu demi tercapainya tujuan bersama. Indikatornya : 

1. Kesediaan kerjasama antara karyawan dan pimpinannya. 

2. Kesediaan saling membantu dalam menyelesaikan tugas. 

3. Aktif dalam kegiatan organisasi. 
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c. Kepuasan 

Suatu sikap dari para karyawan yang menunjukkan tingkat kepuasan terhadap 

tugas, lingkungan organisasi serta terhadap jaminan-jaminan yang 

diperolehnya. Indikatornya :  

1. Tingkat kepuasan terhadap tugasnya. 

2. Tingkat kepuasan terhadap gaji yang diberikan. 

d. Disiplin 

Ketaatan setiap anggota organisasi terhadap segala tata tertib yang berlaku 

dalam organisasi tersebut. Indikatornya : 

1. Disiplin karyawan dalam memperhatikan jam kerja. 

2. Disiplin karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atau 

instruksi dari atasan. 

Penilaian setiap indikator yang ada pada variabel (Y) menggunakan skala 

Likert, dengan menggunakan 5 tingkatan (skor 1-5) dalam menentukan nilai 

jawaban dari setiap pertanyaan dalam kuesioner. Semakin tinggi nilai yang 

diperoleh menunjukkan semakin tinggi tingkat semangat kerja karyawan, dan 

sebaliknya, semakin rendah nilai yang diperoleh menunjukkan semakin rendah 

tingkat semangat kerja karyawan.  

 

3.4. Prosedur Penentuan Sampel 

 Dalam penelitian ini, ukuran sampel ditentukan berdasarkan pendapat 

Arikunto (1992:56) yang menyatakan bahwa: “....bila subjeknya kurang dari 

seratus lebih baik diambil semua....selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat 
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diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih....”. Besarnya karyawan 

operasional perusahaan PT. Telkom Kancatel Bangkalan Madura bagian unit 

Support sejumlah 14 orang, Keuangan sejumlah 4 orang, SDM sejumlah 16 orang, 

logistik sejumlah6 orang, Marketing sejumlah 10 orang, Public Phone sejumlah 

15 orang, dan Customer Service sejumlah 10 orang. Karena jumlah yang tidak 

terlalu besar,maka jumlah karyawan ini digunakan sebagai populasi.. 

 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

A. Jenis Data 

 Jenis dan data penelitian yang digunakan berkaitan dengan sumber data 

dan penelitian metode untuk memperoleh data penelitian. Dalam penelitian ini, 

jenis data yang digunakan adalah data subjek. Data subjek adalah jenis data 

penelitian yang berupa persepsi atau opini, sikap, pengalaman atau karakteristik 

dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi objek penelitian atau 

koresponden.  

B. Sumber Data  

1. Data Primer, yaitu data yang diambil melalui wawancara dan penyebaran 

kuesioner kepada karyawan tentang program pengembangan karir dan 

semangat kerja. 

2.  Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan yang meliputi 

data mengenai gambaran umum dari perusahaan dan struktur organisasi 

beserta tugas-tugasnya. 
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3.5. Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode sebagai 

berikut :  

1) Teknik kuesioner  

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyebarkan daftar 

pertanyaan-pertanyaan kepada responden.  

2) Teknik wawancara langsung 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab kepada 

pimpinan maupun karyawan untuk mendapatkan masukan yang menunjang 

penelitian ini. 

3) Teknik Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pencatatan berbagai 

informasi yang berhubungan dengan penelitian ini. 

  

3.6. Prosedur Pengumpulan Data 

 Proses pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan prosedur 

sebagai berikut : 

1) Pada kegiatan ini, penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data-data 

intern perusahaan diantaranya : 

a. Sejarah Singkat Perusahaan PT. Telkom Kancatel Bangkalan Madura. 

b. Struktur Organisasi PT. Telkom Kancatel Bangkalan Madura. 

c. Pola Karir Karyawan PT. Telkom Kancatel Bangkalan Madura. 
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d. Penilaian Prestasi Kerja Karyawan PT. Telkom Kancatel Bangkalan 

Madura. 

2. Studi Lapangan 

Pada kegiatan ini dilakukan observasi, wawancara langsung, dan penyebaran 

kuesioner.  

a. Observasi ditujukan pada kondisi perusahaan saat ini, kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan oleh perusahaan, khususnya mengenai pelaksanaan 

program pengembangan karir dan manfaat yang diperoleh dari 

pelaksanaan program tersebut.  

b. Wawancara langsung dengan AJM Support, dan karyawan PT. Telkom 

Kancatel Bangkalan Madura mengenai program pengembangan karir yang 

ada di perusahaan.  

c. Penyebaran kuesioner diberikan kepada para responden yaitu para 

karyawan PT. Telkom Kancatel Bangkalan Madura.  

3) Studi Kepustakaan 

Pada kegiatan ini, penulis mempelajari literatur-literatur terutama mengenai 

teori dari permasalahan penelitian tentang pengembangan karir dan semangat 

kerja sehingga didapat cara untuk membahas, menganalisa dan memecahkan 

permasalahan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.   

 

 Instrumen Penelitian  

Dalam penelitian ini diperlukan pengujian sampai sejauh mana alat ukur 

yang digunakan benar-benar mengukur apa yang ingin diukur (validitas) dan 
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sejauh mana hasil pengukuran tersebut dapat di andalkan (reliabilitas). Hasil 

pengukuran validitas adalah valid atau tidaknya pernyataan yang diajukan oleh 

peneliti kepada responden, sedangkan hasil dari pengukuran reliabilitas adalah 

reliabel atau tidak alat ukur yang dipakai oleh peneliti.   

 Uji Validitas  

Pengertian validitas menurut Ghozali (2001:135) bahwa “Uji Validitas 

dimaksudkan untuk mendapatkan keyakinan mengenai sejauhmana alat ukur yang 

digunakan benar-benar dapat mengukur apa yang ingin diukur.” Uji validitas 

dalam penelitian ini dilakukan dengan pengujian atas butir-butir pertanyaan pada 

kuesioner dengan jalan menghitung koefisien korelasi pearson dari tiap-tiap 

pertanyaan dengan skor total yang diperoleh. Selanjutnya koefisien korelasi 

masing-masing item dibandingkan dengan angka kritis r pada tabel kritis r 

Product moment pearson sesuai dengan derajat bebas dan tingkat signifikannya.  

 Uji Reliabilitas 

Setelah uji validitas maka untuk mengetahui sejauhmana hasil pengukuran 

tersebut dapat diandalkan maka dipergunakanlah uji reliabilitas. Menurut Singgih 

(2001:270) “reliabilitas adalah sebenarnya alat untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau 

handal jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu. 

 

3.8. Teknik Analisis 

 Prosedur analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan langkah-

langkah sebagai berikut :  
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1. Menentukan persamaan regresi linier berganda 

Untuk mengetahui apakah faktor pengembangan karir yang terdiri dari 

prestasi kerja, pengenalan, permintaan berhenti, kesetiaan organisasional, 

mentor dan sponsor, dan kesempatan-kesempatan untuk tumbuh berpengaruh 

terdapat semangat kerja karyawan, maka digunakan regresi linier berganda. 

Adapun model dari regresi linier berganda adalah sebagai berikut :  

Y = 0 + 1 X1 + 2 X2 + 3 X3+ 4 X4 + 5 X5 + 6 X6 + e 

Keterangan :  

Y  = Semangat Kerja Karyawan  

X1  = Prestasi Kerja 

X2  = Pengenalan  

X3  = Permintaan Berhenti 

X4  = Kesetiaan Organisasional 

X5  = Mentor dan Sponsor 

X6  = Kesempatan untuk tumbuh  

e  = Estimasi of error dari masing-masing variabel 

1, 2... 6 = Koefisien regresi masing-masing variabel 

Alat untuk menganalisis data dari data statistik tersebut yang digunakan  

untuk membuktikan kebenaran hipotesis melalui koefisien determinasi berganda 

(R
2
) dan koefisien determinasi parsial (r), serta menggunakan uji F untuk 

membuktikan kebenaran analisis. Untuk memperoleh alat penafsiran statistik 

tersebut dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS.  
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Model analisis regresi linier berganda harus bebas dari asumsi klasik 

sebagai berikut :  

a. Non Multikolinieritas  

 Multikolinieritas menunjukkan adanya korelasi antar variabel bebas dalam 

persamaan regresi yang menyebabkan standar error menjadi tinggi dan sensitive 

terhadap perubahan data, sehingga koefisien regresi menjadi kurang teliti. 

Menurut Ghozali (2001:57) non multikolenieritas dapat dilihat jika antar variabel 

bebas tidak terdapat korelasi yang cukup tinggi yaitu r ≤ 0,90 maka tidak terjadi 

multikolinieritas.  

b. Non Heterokedastisitas  

 Uji Heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, 

maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas.  

 Dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas jika tidak terjadi korelasi antar 

variabel bebas dengan residunya yaitu mempunyai signifikansi (p) > 0,05. Untuk 

mengetahui ada atau tidaknya gejala heterokedastisitas maka digunakan metode 

Spearmant Rank Corelation. 

c. Non Autokorelasi  

 Autokorelasi merupakan korelasi antar anggota sampel yang diurutkan 

berdasarkan waktu. Konsekuensi dari adanya autokorelasi dalam suatu model 

regresi adalah varians sampeltidak dapat menggambarkan varians populasinya. 
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Lebih lanjut lagi, model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk 

menaksir nilai variabel terkait pada nilai variabel bebas tertentu.  

 Dari ketiga asumsi model klasik yang harus dipenuhi tersebut, pengujian 

gejala autokorelasi tidak dilakukan karena penyimpangan asumsi ini muncul papa 

penelitian yang menggunakan data time series (Algifari, 2000:88).    

2. Uji F  

Dilakukan uji simultan dengan uji F untuk mengetahui signifikansi 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung secara bersama-sama 

dengan langkah-langkah sebagai berikut :  

a. Menentukan rumusan hipotesis  

1) H0 : 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 0 berarti prestasi kerja, pengenalan, 

permintaan berhenti,  kesetiaan organisasional, mentor dan sponsor, dan 

kesempatan untuk tumbuh secara bersama-sama tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap semangat kerja karyawan. 

2) H1 : 1 ≠ 2 ≠ 3 ≠ 4 ≠ 5 ≠ 6 ≠ 0 berarti prestasi kerja, pengenalan, 

permintaan berhenti, kesetiaan organisasional, mentor dan sponsor, dan 

kesempatan untuk tumbuh secara bersama-sama mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap semangat kerja karyawan.  

b. Menentukan nilai Ftabel pada tingkat signifikan (level of significant) 95%    

atau α = 5% dengan tingkat kebebasan (df) sebesar n-k-1. 

c. Menentukan besarnya Fhitung dengan persamaan : 

                                                JKR / (k) 

Fhitung = 

       (JKS) / (n – k – 1 ) 
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      Keterangan :  

      JKR = jumlah kuadrat regresi 

      JKS = jumlah kuadrat residual 

      n      = jumlah pengamatan 

      k   = jumlah data 

d. Membandingkan hasil dari Fhitung terhadap Ftabel dengan ketentuan derajat 

kebebasan dalam penelitian antara lain (k, n-k-1) dengan  = 5%. 

e. Menentukan nilai dari Fhitung dari tabel F dengan tingkat keyakinan sebesar 

95%. Apabila Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak, dan apabila Fhitung < Ftabel maka 

Ho diterima.  

3. Uji t  

Uji t dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikasi pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel tergantung secara parsial dan untuk mengetahui variabel 

bebas yang paling dominan berpengaruh terhadap variabel terikat, dengan 

langkah-langkah sebagai berikut :  

a. Menentukan rumusan hipotesis  

1) Ho : bi = 0, berarti prestasi kerja, pengenalan, permintaan berhenti, 

kesetiaan organisasional, mentor dan sponsor, dan kesempatan-

kesempatan untuk tumbuh secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap semangat kerja karyawan.  

2) H1 : b1 ≠ 0 berarti prestasi kerja, pengenalan, permintaan berhenti, 

kesetiaan organisasional, mentor dan sponsor, dan kesempatan untuk 
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tumbuh secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

semangat kerja karyawan.  

b. Menentukan nilai tabel pada derajat kebebasan (df) = n-k-1, dan tingkat 

signifikansi (level of significant) 95% atau α = 5%. 

c. Menentukan besarnya thitung dengan persamaan :  

        i 

thitung =  

     Se (i) 

      Keterangan : 

i             =  koefisien regresi 

      Se (i)   =  standart error koefisien determinasi 

d. Membandingkan t-hitung dengan t-tabel 

e. Mengambil keputusan : 

1) Bila t-hitung > t-tabel, maka Ho ditolak sedangkan Ha diterima. Artinya 

prestasi kerja, pengenalan, permintaan berhenti, kesetiaan organisasional, 

mentor dan sponsor, dan kesempatan untuk tumbuh secara parsial 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap semangat kerja karyawan.  

2) Bila t-hitung ≤ t-tabel, maka Ho diterima sedangkan Ha ditolak. Artinya 

prestasi kerja, pengenalan, permintaan berhenti, kesetiaan organisasional, 

mentor dan sponsor, dan kesempatan untuk tumbuh secara parsial tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap semangat kerja karyawan. 

 

 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR .... Kiky A.



     45 

4. Menentukan koefisien regresi determinasi berganda (R
2
) 

Menghitung koefisien determinasi berganda untuk kemampuan model 

regresi dalam menjelaskan perubahan variabel tergantung akibat variansi variabel 

bebas. R
2
  diukur dengan persamaan sebagai berikut : 

 ∑ ( Yi – Y )
2 

R
2 
 =   

 ∑ ( Yi – Y )
2 

 

Keterangan :  

Yi = Nilai Y yang di observasi  

Y = Nilai duga Y  

Y = Rata-rata Y  

 Bila nilai R
2
 makin mendekati 1 atau 100% berarti semakin baik model 

regresi tersebut dalam menjelaskan variabilitas variabel tertentu. Bila koefisien 

determinasi (R
2
) adalah dari 0 sampai 1. Apabila nilai koefisien determinasi 

berganda suatu persamaan mendekati nol, maka semakin kecil pula pengaruh 

semua variabel bebas terhadap nilai variabel tergantung, sebaliknya semakin 

mendekati satu nilai koefisien determinasi berganda suatu variabel maka semakin 

besar pula pengaruhnya terhadap variabel tergantung. Sedangkan untuk 

mengetahui keeratan hubungan antara variabel bebas secara bersama-sama 

terhadap nilai variabel tergantung dapat dilakukan dengan menghitung koefisien 

(R) dari persamaan regresi berganda yang dirumuskan sebagai berikut : 

R = √ R
2
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan  

4.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan  

 Perumtel adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak 

dalam bidang pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum dalam negeri. 

 Pada awalnya bernama “ POST EN TELEGRAAFDIENST “yang didirikan 

pada tahun 1884 dengan Staatsblad No. 52, kemudian pada tahun 1906 diubah 

menjadi “POST, TELEGRAAF EN TELEFOONDIENST” (PPT) dengan 

Staatsblad No. 395 dan semenjak itu disebut PPT-Dients. Tahun 1931 ditetapkan 

sebagai perusahaan Negara berdasarkan I.B.W selanjutnya pada tahun 1960, 

tentang persyaratan sebuah Perusahaan Negara (PN) dengan PERPU No. 240 

tahun 1961 berubah menjadi : P.N POS DAN TELEKOMUNIKASI.  

 Lapangan usaha Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi ternyata 

berkembang dengan pesat, maka pada tahun 1965 pemerintahan mengadakan 

peninjauan kembali. Hasilnya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 dan 

30 tahun 1965 terjadi pemecahan menjadi : P.N DAN POS TELEKOMUNIKSI. 

Selanjutnya mulai tanggal 28 April 1970 berdasarkan S.K Mentri Perhubungan 

No. 129 / U / 1970 P.N Telekomunikasi berubah menjadi PERUSAHAAN 

UMUM TELEKOMUKNIKASI yang disingkat dengan PERUMTEL. 

Keberadaan PERUMTEL dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah No. 36   

46 
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tahun 1974 yang menetapkan sebagai pengelola telekomunikasi untuk umum 

dalam negeri dan luar negeri.  

 Pada akhir tahun 1980, Pemerintah mengambil kebijaksanaan dengan 

membeli seluruh saham PT. INDOSAT sebuah perusahaan swasta yang didirikan 

dalam rangka Penanaman Modal Asing yang kemudian diubah statusnya menjadi 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Persero. Penyertaan modal negara 

Republik Indonesia dalam saham  PT. INDOSAT tersebut dituangkan dalam 

Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1980.  

 Selanjutnya untuk lebih meningkatkan jasa telekomunikasi untuk umum 

maka dengan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1980  diadakan perubahan atas 

Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1974, yakni dengan menetapkan PERUMTEL 

sebagai badan usaha yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan 

telekomunikasi dalam negeri dan PT. INDOSAT sebagai badan usaha yang diberi 

wewenang menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum internasional.  

 Peraturan pemerintah No. 39 tahun 1974 tentang PERUMTEL yang 

diubah dan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 1980 

sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1983 

tentang tata cara Pembinaan dan Pengawasan Perja, Perum, dan Persero, 

diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1984 tentang Perumtel sebagai 

pengganti dari Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1970 jo. Peraturan Pemerintah 

No. 54 tahun 1980. Satu hal yang sangat menggembirakan dalam sejarah 

perundang-undangan ini adalah ditetapkannya Undang-Undang No. 3 tahun 1989 
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tentang telekomunikasi, yang memberikan angin segar dalam pengembangan dan 

pembangunan pertelekomunikasian di Indonesia.  

Mengingat perkembangan demikian pesat ditambah dengan pola 

manajemen yang lebih terbuka pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 25 

tahun 1991 tanggal 1 Mei 1991 menetapkan Pengalihan Bentuk Perusahaan 

Umum (PERUM) Telekomunikasi menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO). 

Peralihan bentuk perusahaan tersebut ditanda tangani dengan penandatangan     

Akte Pendirian Perusahaan Persero (PERSERO) PT. Telekomunikasi Indonesia 

oleh notaris Imas Fatimah, SH bersama-sama dengan Menparpostel Soesilo 

Sudarman yang bertindak selaku kuasa dari Menkeu sebagai pemegang saham, 

hari Selasa tanggal 24 September 1991 jam 09.30 di Depparpostel, Jl. Kebun Sirih 

No. 36  Jakarta – Pusat. 

 

4.1.2. Lokasi Perusahaan  

Kantor Cabang Telekomunikasi Bangkalan bertempat di Jalan Trunojoyo 

No. 11 Bangkalan. Kantor tersebut melaksanakan kegiatan kerja maupun kegiatan 

pelayanan dari Senin sampai Jumat dimulai pukul 08.00 – 16.00 WIB.  

 

4.1.3. Visi dan Misi Perusahaan 

VISI TELKOM :  

 Menjadi dominan Infocom Player di kawasan Regional.   

MISI TELKOM :  

 Memberikan layanan “One Stop Infocom” dengan kualitas yang prima dan 

harga kompetitif, mengelola usaha dengan cara yang terbaik dengan 
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mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, dengan teknologi 

yang kompetitif dan dengan Business Partner yang sinergi. 

 

4.1.4. Kesejahteraan, Pola Karir dan Penilaian Prestasi Kerja, Serta 

Fasilitas Kesehatan PT. Telkom Kancatel Bangkalan Madura 

 

4.1.4.1.Kesejahteraan Karyawan PT. Telkom Kancatel Bangkalan Madura 

Kesejahteraan karyawan meliputi penghasilan karyawan dan fasilitas-

fasilitas yang diberikan PT. TELKOM kepada karyawannya. Sebagai kompensasi 

usaha yang telah diberikan oleh karyawan terhadap perusahaan, para karyawan 

memperoleh penghasilan dari perusahaan. Penghasilan karyawan dari perusahaan 

terdiri dari :  

1. Gaji Dasar (GD) yang diberikan kepada karyawan berdasarkan tingkat (grade) 

dan masa kerja.  

2. Tunjangan eselon diberikan kepada pegawai pada bulan berikutnya setelah 

pegawai memangku jabatannya / serahterima dan diberhentikan bulan 

berikutnya setelah karyawan meletakkan jabatan baik karena mutasi, 

mengikuti pendidikan atau pelatihan yang diikuti dengan peletakan jabatan. 

3. Tunjangan konjungtur diberikan kepada karyawan berdasarkan tingkat (grade) 

atau jabatan. Tunjangan konjungtur adalah uang yang dibayarkan kepada 

karyawan setiap bulan dimana dikaitkan dengan indeks harga tingkat 

kemahalan daerah yang menyangkut dengan kebutuhan pokok sehari-hari. 

Indeks konjungtur ditetapkan secara periode berdasarkan masing-masing 

daerah.  
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4.1.4.2.Pola Karir PT. Telkom Kancatel Bangkalan Madura 

Sistem pola karir karyawan PT TELKOM ditetapkan dan diatur 

berdasarkan Keputusan Direksi, Nomor : KD. 21 / PS 80 / SDM – 12 / 98, tanggal 

11 September 1998. Pola karir karyawan berbasis kompetensi, yang direncanakan 

dan dikembangkan kemitraan partisipatif antara karyawan, manajer lini dan 

perusahaan,  yang dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut :  

a. Karyawan merencanakan karir yang hendak dicapainya pada masa yang akan 

datang dengan diikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan persyaratan 

jabatan (job requirement) yang hendak dicapainya itu.  

b. Manajer lini berperan dalam membimbing, mengarahkan dan membina 

karyawan dalam mengembangkan kompetensinya sehingga mampu menjadi 

kader yang profesional.  

c. Perusahaan berperan dalam menyediakan fasilitas pengembangan kompetensi 

dan karyawan sesuai prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia,   

seperti :  

1) Persyaratan Jabatan / Pekerjaan (job requirement). 

2) Jenjang dan Jalur Karir.  

3) Pengembangan Kompetensi Karyawan. 

4) Pengelolaan Kinerja Karyawan.  

5) Konseling Pengembangan Karir.  

6) Assement dan Evaluasi. 

7) Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (HRMIS). 
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Pengembangan karir merupakan upaya TELKOM dalam rangka 

memberikan kesempatan kepada karyawan untuk meniti karirnya ke jenjang karir 

yang lebih tinggi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Bentuk 

pengembangan karir karyawan terdiri dari :  

a. Mutasi.  

b. Promosi Tingkat (grade). 

c. Promosi. 

Upaya pengembangan karir karyawan diatas dilakukan melalui :  

a. Peningkatan kompetensi karyawan sesuai dengan area karir (job stream) dan 

jalur karir melalui pendidikan dan pelatihan. 

b. Pemberian pengalaman karir. 

Kenaikan tingkat (grade) bukan merupakan hak karyawan, melainkan 

merupakan penghargaan dari perusahaan kepada karyawan yang telah memenuhi 

persyaratan. Kenaikan tingkat (grade) karyawan dilakukan apabila :  

1. Tersedia Informasi.  

2. Memenuhi persyaratan nilai Sasaran Kerja Individu (SKI) atau Nilai Kerja 

Individu (NIK).  

3. Memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

Promosi, yang merupakan salah satu bentuk penghargaan dan pengembangan 

karir karyawan, dilakukan ke setiap jenjang yang lebih tinggi pada jalur karir 

spesialis atau manajerial bukanlah hak pegawai, melainkan penghargaan 

perusahaan kepada karyawan.  
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4.1.4.3.Penilaian Prestasi Kerja Karyawan PT. Telkom Kancatel Bangkalan 

Madura 

Penilaian prestasi kerja karyawan PT. TELKOM dilakukan melalui 

Sasaran Kerja Individu (SKI). Dimana hasil dari SKI ini akan didapat kriteria 

yang terdiri dari P1, P2 ,P3 ,P4, dan P5  untuk prestasi kerja dan K1, K2, K3, K4, dan 

K5 untuk kompetisi. Dari kategori 1 sampai dengan 5 ini akan menentukan 

seberapa lama pegawai akan mendapat kenaikan tingkat. Sasaran kerja individu 

itu sendiri berdasarkan pengertiannya bersifat realistis, dapat diukur dan relevan 

dengan mengacu pada Badan Prestasi Kunci (BPK) yang telah ditetapkan. 

Penilaian sasaran kerja individu merupakan evaluasi sistematik mengenai 

pelaksanaan kerja yang dicapai oleh seorang karyawan selama jangka waktu satu 

tahun.  

Terdapat kriteria penilaian tertentu untuk seorang karyawan dikatakan P1, 

dan P2, atau K1, dan K2 salah satu kriterianya harus memiliki sertifikat inovasi 

tingkat nasional yaitu suatu wadah kompetisi inovasi yang tiap harinya ada 

melalui web dan diapresiasikan setiap tahun. Semua penilaian ini dari P1 sampai 

dengan P5 mengacu pada pencapaian sasaran kerja individu yang pengesahannya 

harus atas persetujuan atasan I dan atasan II. 

  

4.1.4.4.Fasilitas Kesehatan Karyawan PT. Telkom Kancatel Bangkalan 

Madura 

Fasilitas kesehatan, untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan PT. 

TELKOM memberikan jaminan dan fasilitas kesehatan. Tujuan pemeliharaan 
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kesehatan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan secara optimal, 

sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktifitas.  

Yang berhak memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan adalah :  

1. Karyawan beserta keluarga.  

2. Pensiunan beserta keluarga.  

3. Siswa calon karyawan perusahaan. 

4. Pekerja perusahaan beserta keluarga. 

Jenis-jenis jaminan kesehatan yang diperoleh karyawan, adalah :  

1. Pemeriksaan dan pengobatan oleh Dokter Umum. 

2. Pemeriksaan dan pengobatan oleh Dokter Gigi. 

3. Pemeriksaan dan pengobatan oleh Dokter Spesialis.  

4. Pertolongan persalinan dan perawatan di rumah sakit bagi yang melahirkan 

dan yang dilahirkan.  

5. Alat-alat rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi alat tubuh seoptimal 

mungkin. 

6. Perawatan di rumah sakit termasuk segala pertolongan yang dilakukan.  

 

4.1.5. Kegiatan Usaha 

Adapun kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan PT. TELKOM  

khususnya Kancatel Bangkalan dapat dikategorikan ke dalam kegiatan yang 

berhubungan dengan usaha secara langsung serta berhubungan dengan masalah 

administrasi dan umum.  
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Yang termasuk dalam kegiatan langsung usaha, yaitu :  

1. PT. TELKOM sebagai penyedia jasa telekomunikasi. 

2. Pengelola Warnet (Warung Internet), dimana cara pengajuan permohonan 

untuk pembukaan internet sebagai berikut :  

a. Fotocopy SIUP (Surat Ijin Usaha Perusahaan ) atau NPWP (Nomor Pokok 

Wajib Pajak) 

b. Fotocopy KTP 

c. Fotocopy KSK  

d. Denah lokasi pembukaan Internet 

3. Pengelolaan wartel (Warung Telekomunikasi), dimana cara pengajuan 

permohonan untuk pembukaan Wartel sebagai berikut : 

a. Fotocopy SIUP (Surat Ijin Usaha Perusahaan) atau NPWP (Nomor Pokok 

Wajib Pajak) 

b. Fotocopy KTP 

c. Fotocopy KSK 

d. Denah lokasi pembukaan wartel. 

Sedangkan kegiatan usaha administrasi dan umum adalah segala kegiatan 

yang berhubungan dengan kegiatan usaha PT. TELKOM dalam menunjang dan 

mendukung usaha terhadap pengembangan PT. TELKOM. Yang termasuk dalam 

kegiatan usaha ini adalah kegiatan yang berhubungan dengan pelanggan, 

pengembangan usaha dan kegiatan lain yang tidak termasuk dalam kategori 

kegiatan usaha tersebut.   
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 Struktur Organisasi PT. Telkom Kancatel Bangkalan Madura 

Gambar 4.1.  

Bagan Organisasi PT. Telkom Kancatel  

Bangkalan Madura 
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4.1.6.1. Pembagian Tugas  

KANCATEL (Kantor Cabang Telekomunikasi) Bangkalan berkedudukan 

dibawah kantor Daerah Telekomunikasi Surabaya Barat yang dipimpin oleh 

seorang Manajer Cabang Telekomunikasi yang bertanggung jawab pada DATEL 

SBB (Surabaya Bagian Barat).  

1. MANAGER CATEL  

Manager Catel bertanggung jawab atas pencapaian sasaran operasional, 

penyelenggaraan jasa dan pengelolaan perangkat telekomunikasi dalam area 

Kabupaten Bangkalan. Manager Catel menangani tugas-tugas yang bersifat 

strategis dan berorientasi keluar maupun kedalam, dalam rangka mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas unit-unit kerja dibawahnya secara efisien, 

ekonomis, dan efektif.  

2. SUPPORT 

Mempunyai tugas :  

a. Bertanggung jawab terhadap hasil tugas pengelolaan bagian support. 

b. Bertanggung jawab terhadap mutu sistem pengelolaan bagian support. 

c. Menerima, menyimpan dan membayarkan serta melaporkan keuangan 

untuk operasional.  

d. Merencanakan, mengadakan, dan mendistribusikan logistik kepada unit 

kerja pada bagian unit bisnis.  
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Bagian support di bagi menjadi tiga, yang meliputi :  

a. Bagian Keuangan 

Mempunyai tugas :  

1) Merencanakan dan menyediakan finansial serta menyelenggarakan 

sistem akuntansi sesuai dengan kebijakan perusahaan.  

2) Membantu support manager dalam memenuhi segala kebutuhan 

administrasi keuangan secara keseluruhan pada perusahaan.  

b. Bagian Logistik 

Mempunyai tugas :  

1) Menyediakan dukungan kepada unit-unit kerja dalam perencanaan, 

pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian, dan 

pengendalian persediaan perangkat telekomunikasi, saran penunjang 

dan pengadministrasian umum. 

2) Melakukan negosiasi harga dan kebutuhan sesuai dengan permohonan 

yang diajukan. 

3) Mengusulkan mitra atau vendor yang tepat. 

4) Mengawasi dan memberi catatan pada setiap mitra atau vendor yang 

mengerjakan program unit bisnis yang dilakukan. 

c. Bagian SDM 

Mempunyai tugas :  

1) Menyediakan dukungan kepada unit-unit kerja dalam perencanaan atau 

penyusunan program kerja secara keseluruhan. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR .... Kiky A.



     58 

2) Membantu bagian support dalam menganalisa dan mengevaluasi 

konsep dan kebijakan SDM yang diterapkan. 

3) Membuat permohonan kebutuhan SDM. 

4) Mengusulkan konsep pengembangan SDM yang diperlukan. 

5) Mengevaluasi hasil penelitian SDM.  

3. OPHAR 

Terdiri dari dua jenis, yaitu :  

a. Jaringan Non Metal 

Dinas operasi dan pemeliharaan sentral, transmisi dan catu daya 

bertanggung jawab atas pencapaian sasaran operasi serta perbaikan 

perangkat telekomunikasi sentral telepon, telex, telegram, transmisi, dan 

catu daya, serta perbaikan perangkat telekomunikasi.   

b. Jaringan Metal 

Dinas operasi dan pemeliharaan jaringan kabel bertanggung jawab atas 

pencapaian sasaran operasi dan pemeliharaan jaringan kabel.  

4. MARKETING / PEMASARAN 

a. Sales Plan 

Mempunyai tugas : 

1) Menyusun strategi penjualan pada Dinas Marketing. 

2) Bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan operasional pada 

Dinas Marketing. 
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b. Public Phone 

Mempunyai tugas : 

1) Menyusun tahapan pengembangan layanan telepon pada pelanggan.  

c. Organiser PMVIS (Phone Mobile View Internet Service) 

Mempunyai tugas :  

1) Mengembangkan pelayanan phone, mobile, view, internet, dan service. 

d. Analisis Produksi 

Mempunyai tugas :  

1) Menganalisa produk yang dihasilkan sebelum dipasarkan kepada 

pelanggan.  

5. CUSTOMER SERVICE 

Mempunyai tugas : 

1) Unit yang bertanggung jawab atas pencapaian pelayanan jasa 

telekomunikasi kepada pelanggan.  

6. UPMB (Unit Pengelola Payment Manajemen Billing) 

Mempunyai tugas : 

a. Unit yang bertanggung jawab atas pencapaian pelayanan manajemen pada 

tagihan pelanggan atau menangani keluhan atau klaim tagihan. 

7. UPNR (Unit Pengelola Network Regional) 

Mempunyai tugas : 

a. Dinas yang bertanggung jawab dalam pencapaian sasaran pengerjaan 

sarana penunjang telekomunikasi dan mengecek gangguan.  
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4.2. Deskripsi Hasil Penelitian  

4.2.1. Karakteristik Responden  

Karakteristik responden meliputi usia, jenis kelamin, lama kerja, bagian, 

status perkawinan dan pendidikan. Berikut adalah hasil jawaban responden 

selengkapnya yang disajikan dalam bentuk tabel : 

4.2.1.1. Distribusi Jenis Kelamin 

 Berikut adalah distribusi jenis kelamin responden : 

Tabel 4.1 

Distribusi Jenis Kelamin Karyawan PT. Telkom Kancatel Bangkalan, 2007 

Jenis kelamin Jumlah Persentase 

Perempuan 9 12% 

Laki-laki 66 88% 

Jumlah 75 100% 

    Sumber : Data diolah (Lampiran 2 ) 

 Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa jumlah karyawan berjenis 

kelamin laki-laki sejumlah 66 orang (88%), dan yang berjenis kelamin 

perempuan sejumlah 9 orang (12%).  

 

4.2.1.2. Distribusi Usia Responden 

 Berikut adalah distribusi usia karyawan : 

Tabel 4.2 

Distribusi Usia Karyawan PT. Telkom Kancatel Bangkalan, 2007 

Usia Jumlah Persentase 

26-35 tahun 19 25,3% 

36-45 tahun 38 50,7% 

46-55 tahun 18 13,3% 

Jumlah 75 100% 

    Sumber : Data diolah (Lampiran 2) 
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 Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa distribusi umur responden 

tersebesar adalah responden yang berusia antara 36 sampai 45 tahun yang 

berjumlah 38 responden (50,7%), 19 responden (25,3%) yang berusia antara 26 

sampai 35 tahun serta responden yang berusia antara 46 sampai 55 tahun sejumlah 

18 responden (24%).  

 

4.2.1.3. Distribusi Lama Kerja 

 Berikut adalah distribusi lama kerja karyawan PT. Telkom 

Kancatel Bangkalan : 

Tabel 4.3 

Distribusi Lama Kerja Karyawan PT. Telkom Kancatel Bangkalan, 2007 

Lama kerja Jumlah Persentase 

1 – 10 tahun 19 25,3% 

11 – 20 tahun 20 26,7% 

21 – 30 tahun 36 48% 

Jumlah 75 100% 

    Sumber : Data diolah (Lampiran  2) 

 Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa distribusi lama kerja 

karyawan antara 1 sampai 10 tahun sejumlah 19 responden (25,3%), kemudian 

yang memiliki lama kerja antara 11 sampai 20 tahun sejumlah 20 responden 

(26,7%), dan yang memiliki lama kerja antara 21 sampai 30 tahun sejumlah 36 

responden (48%).  
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4.2.1.4. Distribusi Status Perkawinan 

Berikut adalah distribusi Status Perkawinan karyawan PT. Telkom 

Kancatel Bangkalan : 

Tabel 4.4 

Distribusi Status Perkawinan Karyawan PT. Telkom  

Kancatel Bangkalan, 2007  

Status Jumlah Persentase 

Menikah 75 100% 

Jumlah 75 100% 

    Sumber : Data diolah (Lampiran 2) 

 Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa responden menikah 

sejumlah 75 responden (100%). 

 

4.2.1.5. Distribusi Jabatan Karyawan  

Berikut adalah distribusi bagian yang sekarang ditempati responden : 

Tabel 4.5 

Distribusi Jabatan Karyawan PT. Telkom Kancatel Bangkalan, 2007 

Bagian  Jumlah Persentase 

Unit Support 14 18,7% 

Keuangan 4 5,3% 

SDM 16 21,3% 

Logistik 6 8% 

Marketing 10 13,3% 

Public Phone 15 20% 

Customer Service 10 13,3% 

Jumlah 75 100% 

     Sumber : Data diolah (Lampiran  2) 

 

 Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui distribusi jabatan karyawan di PT. 

Telkom Kancatel Bangkalan Madura, bagian unit support sejumlah 14 karyawan 
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(18,7%), Keuangan sejumlah 4 karyawan (5,3%), SDM sejumlah 16 karyawan 

(21,3%), Logistik sejumlah 6 karyawan (8%), Marketing sejumlah 10 karyawan 

(13,3%), Public Phone sejumlah 15 karyawan (20%), dan  Customer Service 

sejumlah 10 karyawan (13,3%). 

 

4.2.1.6. Distribusi Pendidikan Karyawan 

Tabel 4.6 

Distribusi Pendidikan Karyawan PT. Telkom Kancatel Bangkalan, 2007 

Pendidikan Jumlah Persentase 

SLTP/Sederajat 18 24% 

SLTA/Sederajat 19 25,3% 

D-III 38 50,7% 

Jumlah 75 100% 

    Sumber : Data diolah (Lampiran 2) 

 Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa responden yang 

berpendidikan SLTP/Sederajat sejumlah 18 responden (24%), kemudian yang 

berpendidikan SLTA/Sederajat sejumlah 19 responden (25,3%), dan yang 

berpendidikan D-III sejumlah 38 responden (50,7%). 

 

4.2.2. Deskripsi Variabel Penelitian 

Deskripsi jawaban responden merupakan hasil jawaban responden pada 

masing – masing variabel penelitian. Deskripsi jawaban akan dijelaskan 

berdasarkan presentase dari frekuensi tiap indikator serta nilai mean atau rerata 

yang diolah dengan menggunakan descriptive statistic dari SPSS versi 10.01. 

Pada penelitian ini skala pengukuran jawaban kuesioner yang digunakan adalah 

dari skor 1 sampai dengan 5. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR .... Kiky A.



     64 

Berdasarkan nilai rata – rata yang dihasilkan tersebut dimasukkan ke 

dalam kelas – kelas dimana penentuan intervalnya memakai rumus sebagai 

berikut : 

Interval kelas = 
kelasjumlah 

 terendahNilai tertinggiNilai 
 

Keterangan : 

Nilai tertinggi adalah 5, nilai terendah adalah 1, jumlah kelas adalah 5. Dari rumus 

diatas, diperoleh nilai interval kelas sebagai berikut : 

Interval kelas = 8,0
5

15



 

0.8 merupakan jarak interval kelas pada masing – masing kategori. Sehingga 

berlaku ketentuan kategori dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.7 

Kategori Penilaian  

Interval Kategori 

1,00 sampai dengan 1,80 Sangat rendah 

1,81 sampai dengan 2,60 Rendah 

2,61 sampai dengan 3,40 Cukup  

3,41 sampai dengan 4,20 Tinggi 

4,21 sampai dengan 5,00 Sangat tinggi 
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4.2.2.1. Deskripsi Variabel Prestasi Kerja (X1) 

Tabel 4.8 

Distribusi Jawaban Responden Atas Prestasi Kerja (X1) 

No 
Prestasi Kerja 

(X1) 
Skor Frekuensi 

Prosentase 

Frekuensi(%) 

1 

 

Kecakapan karyawan dalam 

menjalankan tugas  

2 

3 

4 

5 

4 

32 

28 

11 

5,3 

42,7 

37,3 

14,7 

2 Pengetahuan karyawan terhadap bidang 

pekerjaan yang dijalankan  

2 

3 

4 

5 

2 

6 

45 

22 

2,7 

8 

60 

29,3 

3 Kemampuan karyawan dalam mengatasi 

dan menyelesaikan masalah-masalah 

baru dalam perusahaan  

3 

4 

5 

21 

42 

12 

28 

56 

16 

4 

 

Kemampuan karyawan dalam 

memberikan pelayanan yang cepat  

2 

3 

4 

5 

4 

31 

16 

24 

5,3 

41,3 

21,3 

32 

5 Kemampuan karyawan dalam 

melaksanakan tugas atau pekerjaan 

tanpa kesalahan (dengan sedikit 

kesalahan) 

4 

5 

33 

42 

44 

56 

Sumber : Hasil olahan data kuesioner 

 Variabel prestasi kerja dinilai melalui lima indikator yaitu kecakapan 

dalam menjalankan tugas, pengetahuan dalam menjalankan tugas, kemampuan 

dalam menyelesaikan masalah-masalah baru, kecepatan dalam pelayanan, dan 

melaksanakan tugas tanpa kesalahan. Adapun penilaian hasil kuesioner untuk 

variabel prestasi kerja (X1) tampak pada Tabel 4.8.  

 Untuk kecakapan dalam menjalankan tugas, hal ini dapat dilihat dari 

banyaknya responden menganggap bahwa responden merasa memiliki kecakapan 

yang cukup baik dalam menjalankan tugas dari perusahaan  yaitu sebesar 

sebanyak 32 responden (42,7%). 
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 Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa sebesar 45 responden (60%) 

yang menyatakan bahwa pengetahuan responden terhadap bidang pekerjaannya 

sudah baik. Hal ini disebabkan karena perusahaan selalu menyediakan pelatihan-

pelatihan bagi karyawannya untuk meningkatkan wawasan karyawan tentang 

pekerjaannya.  

 Kecepatan karyawan dalam memberikan pelayanan sudah baik hal ini 

dapat lihat dari Tabel 4.8 bahwa sebesar 31 responden (41,3%) menganggap 

bahwa kecepatan dalam pelayanan sudah baik. 

 Dalam melaksanakan tugas tanpa kesalahan menunjukkan sebesar 42 

responden (56%) sudah sangat baik sehingga mengurangi adanya kesalahan dalam 

bekerja dan 44% sudah baik dalam menjalankan tugas tanpa kesalahan. 

4.2.2.2. Deskripsi Variabel Pengenalan (X2) 

Tabel 4.9 

Distribusi Jawaban Responden Atas Variabel Pengenalan (X2) 
 

No Pengenalan 

(X2) 

Skor Frekuensi Prosentase 

Frekuensi (%) 

1 Terlibat dalam setiap 

kegiatan kepanitiaan yang 

diadakan perusahaan 

3 

4 

5 

13 

38 

24 

17,3 

50,7 

32 

2 

 

Mampu menyampaikan 

laporan tepat pada waktu 

yang telah ditentukan  

2 

3 

4 

5 

13 

37 

24 

1 

17,3 

49,3 

32 

1,3 

3 

 

Terlibat dalam presentasi 

yang diselenggarakan oleh 

perusahaan maupun diluar 

perusahaan  

2 

3 

4 

5 

9 

24 

26 

16 

12 

32 

34,7 

21,3 

    Sumber : Hasil olahan data kuesioner 
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Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa sebesar 38 responden 

(50,7%) menyatakan terlibat dalam setiap kegiatan kepanitiaan yang diadakan 

perusahaan. Hal ini disebabkan responden merasa bahwa dengan aktif terlibat 

dalam kegiatan kepanitiaan yang diadakan perusahaan memudahkan mereka 

dikenal oleh pihak-pihak yang berwenang dalam memutuskan layak tidaknya 

seorang karyawan dipromosikan.    

Dari Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa sebanyak 37 responden (49,3%) 

menjawab cukup baik dalam penyampaian laporan tepat pada waktunya. Hal ini 

merupakan salah satu cara responden untuk menunjukkan prestasi kerjanya 

kepada atasan.  

Tabel 4.9 juga menunjukkan pernyataan responden mengenai keterlibatan  

dalam presentasi. Bahwa sebesar 26 responden (34,7%) menyatakan  sudah 

terlibat dengan baik dalam presentasi yang diselenggarakan oleh perusahaan 

maupun diluar perusahaan. 

 

4.2.2.3. Deskripsi Variabel  Permintaan Berhenti (X3) 

Tabel 4.10 

Distribusi Jawaban Responden Atas Variabel 

Permintaan Berhenti (X3) 

No Permintaan Berhenti 

 (X3) 

Skor Frekuensi Prosentase 

Frekuensi (%) 

1 Peluang untuk mengembangkan 

karir di tempat lain  

3 

4 

5 

42 

27 

6 

56 

36 

8 

2 Perusahaan memberikan kesempatan 

kepada anda untuk maju 

3 

4 

5 

26 

35 

14 

34,7 

46,7 

18,7 

Sumber : Hasil olahan data kuesioner 
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 Variabel permintaan berhenti dinilai melalui dua indikator yaitu peluang 

mengembangkan karir, dan tidak adanya kesempatan untuk maju. Adapun 

penilaian hasil kuesioner untuk variabel permintaan berhenti (X3) tampak pada 

Tabel 4.10. 

 Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa peluang karyawan untuk 

mengembangkan karir di tempat lain cukup baik, hal ini dapat dilihat dari 42 

responden (52%) yang menjawab ada peluang untuk mengembangkan karir di 

tempat lain yang merupakan salah satu cara terbaik untuk mewujudkan rencana 

karir seseorang.    

 Dari Tabel 4.10 juga menunjukkan pernyataan karyawan mengenai adanya 

kesempatan untuk maju dalam perusahaan yaitu sebanyak 35 responden (46,7%) 

dan sebanyak 26 responden (34,7%) menyatakan cukup ada kesempatan yang 

diberikan perusahaan kepada karyawannya untuk maju.    

 

4.2.2.4. Deskripsi Variabel  Kesetiaan Organisasi (X4) 

Tabel 4.11 

Distribusi Jawaban Responden Atas Variabel  

                                 Kesetiaan Organisasi (X4) 

No Kesetiaan Organisasi  

(X4) 

Skor Frekuensi Prosentase 

Frekuensi 

(%) 

1 Bersedia untuk melaksanakan 

kewajiban demi kepentingan 

perusahaan  

3 

4 

5 

4 

44 

27 

5,3 

58,7 

36 

2 Bersedia berkorban untuk 

kepentingan perusahaan  

4 

5 

35 

40 

46,7 

53,3 

3 Memiliki keinginan untuk keluar 

dari perusahaan  

3 

4 

5 

10 

45 

20 

13,3 

60 

26,7 

Sumber : Hasil olahan data kuesioner 
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 Berdasarkan Tabel 4.11 dapt diketahui bahwa karyawan sudah dengan 

baik sadar akan tugas dan fungsinya di dalam perusahaan. Hal ini dapat dilihat 

dari sebanyak 44 responden (58,7%) dan 36 responden (36%) menyatakan sudah 

sangat sadar akan tugas dan fungsinya dalam perusahaan.  

Indikator mau berkorban untuk kepentingan perusahaan ditunjukkan 

dengan persentase 53,3% atau 40 responden yang menyatakan sangat mau 

berkorban untuk kepentingan perusahaan. Hal ini sangat menguntungkan bagi 

perusahaan karena dapat membantu perusahaan untuk mencapai sasarannya 

dengan lebih cepat.    

Dari Tabel 4.11 tersebut juga menunjukkan pernyataan karyawan 

mengenai keinginan untuk keluar (reversed) yaitu sebanyak 10 responden (13,3%) 

menyatakan cukup memiliki keinginan untuk tidak keluar, dan 45 responden 

(60%) menyatakan memiliki keinginan untuk tidak keluar.  

4.2.2.5. Deskripsi Variabel  Sponsor dan Mentor (X5) 

Tabel 4.12 

Distribusi Jawaban Responden Atas Variabel Sponsor dan Mentor (X5) 

No Sponsor dan Mentor 

 (X5) 

Skor Frekuensi Prosentase 

Frekuensi (%) 

1 

 

Atasan menawarkan saran 

tentang pengembangan diri 

terhadap karyawan  

2 

3 

4 

5 

1 

8 

42 

24 

1,3 

10,7 

56 

32 

2 

 

Atasan ikut memilihkan 

kegiatan pengembangan karir 

yang sesuai dengan potensi 

karyawannya  

2 

3 

4 

5 

4 

7 

43 

21 

5,3 

9,3 

57,3 

28 

Sumber : Hasil olahan data kuesioner 

 Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa sebanyak 42 responden 

(56%) menyatakan perusahaan sudah dengan baik menawarkan saran 
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pengembangan diri terhadap karyawannya melalui pelatihan, seminar, dan lain-

lain. Karena melalui pengalaman menunjukkan bahwa pengembangan karir 

seseorang sering berlangsung dengan lebih mulus apabila ada orang lain dalam 

perusahaan yang dengan berbagai cara dan jalue bersedia memberikan nasihat 

kepadanya dalam usaha meniti karir. 

 Dalam memilihkan kegiatan pengembangan yang sesuai dengan potensi 

karyawan, sebanyak 43 responden (57,3%) menyatakan bahwa perusahaan sudah 

melakukannya dengan baik, dan sebanyak 21 responden (28%) yang menyatakan 

bahwa perusahaan sudah sangat baik memilihkan kegiatan pengembangan yang 

sesuai dengan potensi karyawan sehingga pengetahuan karyawan menjadi terarah 

dan bisa mencapai hasil yang maksimal.     

4.2.2.6. Deskripsi Variabel  Kesempatan untuk Tumbuh (X6) 

Tabel 4.13 

Distribusi Jawaban Responden Atas Variabel Kesempatan  

untuk Tumbuh (X6) 

No 
Kesempatan untuk Tumbuh 

(X6) 
Skor Frekuensi 

Prosentase 

frekuensi (%) 

1 

 

Setiap karyawan diberikan perlakuan 

yang sama dalam promosi kejenjang 

yang lebih tinggi  

2 

3 

4 

5 

4 

3 

32 

36 

5,3 

4 

42,7 

48 

2 Terlibat dalam pengambilan keputusan 

di perusahaan  

3 

4 

5 

7 

44 

24 

9,3 

58,7 

32 

3 

 

Perusahaan memberikan kesempatan 

kepada anda untuk meraih tambahan 

gelar pendidikan  

2 

3 

4 

5 

3 

4 

43 

25 

4 

5,3 

57,3 

33,3 

4 Terlibat dalam mencari tugas baru 

untuk dapat menyumbangkan 

terwujudnya pengembangan karyawan  

3 

4 

5 

8 

43 

24 

10,7 

57,3 

32 

Sumber : Hasil olahan data kuesioner 
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 Variabel kesempatan-kesempatan untuk tumbuh dapat dinilai melalui 

empat indikator yaitu kebijakan perusahaan dalam mengembangkan karir, 

keterlibatan dalam pengambilan keputusan, memilih tambahan gelar pendidikan 

dan mencari tugas baru untuk dapat menyumbangkan terwujudnya pengembangan 

karyawan.  

 Berdasarkan Tabel 4.13 dapat diketahui bahwa sebesar 36 responden 

(48%) yang menyatakan kebijakan perusahaan dalam mengembangkan karir 

sudah sangat baik. Yaitu adanya kesempatan bagi karyawan untuk mengikuti 

berbagai program pengembangan karir yang diadakan perusahaan.    

 Keterlibatan dalam pengambilan keputusan ditunjukkan dengan persentase 

58,7% yang menyatakan bahwa karyawan memiliki keterlibatan yang baik dalam 

pengambilan keputusan dalam perusahaan dan sebanyak 7 responden (9,3%) yang 

menyatakan kurang memiliki keterlibatan dalam pengambilan keputusan.  

 Tabel 4.13 menunjukkan pernyataan karyawan mengenai memilih 

tambahan gelar pendidikan. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa 43 responden 

(57,3%) menyatakan bahwa perusahaan juga memberikan kesempatan kepada 

karyawannya untuk meraih tambahan gelar pendidikan yang dapat mendukung 

karirnya nanti. 

 Dari Tabel 4.13 juga menunjukkan karyawan mengenai mencari tugas 

baru untuk dapat menyumbangkan terwujudnya pengembangan karyawan. Dan 

dapat dilihat bahwa 43 responden (57,3%) menyatakan sudah baik. Hal ini 

berguna bagi pengembangan sumber daya manusia internal maupun bagi 

pencapaian rencana karir karyawan.  
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4.2.2.7. Deskripsi Variabel  Semangat Kerja (Y) 

Tabel 4.14 

Distribusi Jawaban Responden Atas Variabel Semangat Kerja (Y) 

Item 
Persentase 

1 2 3 4 5 Mean 

Y1.1 0 1.3 20 44 34.7 4.12 

Y1.2 0 1.3 16 45.3 37.3 4.19 

Y1.3 0 4 9.3 42.7 44 4.27 

Y1.4 0 4 21.3 48 26.7 3.97 

Y1.5 0 1.3 24 46.7 28 4.01 

Y1.6 0 6.7 21.3 45.3 26.7 3.92 

Y1.7 0 14.7 18.7 40 26.7 3.79 

Y1.8 0 1.3 21.3 48 29.3 4.05 

Y1.9 1.3 0 9.3 56 33.3 4.20 

Y1.10 0 0 32 41.3 26.7 3.95 

Sumber: Hasil olahan data kuesioner 

 

4.3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Hasil Uji Validitas 

Validitas merupakan unsur penting bagi suatu alat ukur karena uji ini 

menunjukkan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam 

melakukan fungsi ukurnya. Dengan keterbatasan peneliti, maka uji validitas 

dilakukan dengan validitas item-item dalam kuesioner. Pengujian ini 

dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total 

variabel. Koefisien korelasi yang tinggi menunjukkan kesesuaian antara fungsi 

item dengan penelitian secara keseluruhan. Data yang diuji sebanyak 75 

responden dengan menggunakan SPSS 11.5. Berdasarkan Masrun (1979) 
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dalam Solimun (2005) “menyatakan bahwa bilamana koefisien korelasi positif 

dan lebih besar dari 0,3 maka indikator bersangkutan dianggap valid.” 

Tabel  4.15 

Uji Validitas Variabel Bebas  

Variabel  Indikator Korelasi Keterangan 

(X1) 

X1.1 0.6438 Valid  

X1.2 0.7184 Valid  

X1.3 0.5196 Valid  

X1.4 0.7518 Valid  

X1.5 0.5476 Valid  

(X2) 

X2.1 0.6972 Valid  

X2.2 0.7555 Valid  

X2.3 0.5557 Valid  

(X3) 
X3.1 0.6502 Valid  

X3.2 0.6502 Valid  

(X4) 

X4.1 0.6823 Valid  

X4.2 0.5326 Valid  

X4.3 0.6440 Valid  

(X5) X5.1 0.6789 Valid  

X5.2 0.6789 Valid  

(X6) 

X6.1 0.6916 Valid  

X6.2 0.7776 Valid  

X6.3 0.7715 Valid  

X6.4 0.6365 Valid  

Sumber: Data diolah (Lampiran  7) 

Item pertanyaan dikatakan valid jika koefisien korelasi antara item dan 

total item > 0.3. Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat seluruh item pertanyan 

memiliki koefisien korelasi dengan skor total > 0.3.  

Dengan demikian seluruh item pertanyaan mampu mengukur indikator 

variabel-variabel pengembangan karir. Atas dasar tersebut maka seluruh item 

memenuhi syarat validitas dan akan tetap dipertahankan dalam skala dan 

dipergunakan dalam analisis selanjutnya. 
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Tabel  4.16 

Uji Validitas Variabel Tergantung 

Indikator Korelasi Keterangan 

Y1.1 0.7509 Valid  

Y1.2 0.7163 Valid  

Y1.3 0.6885 Valid  

Y1.4 0.7501 Valid  

Y1.5 0.7862 Valid  

Y1.6 0.8184 Valid  

Y1.7 0.6968 Valid  

Y1.8 0.7531 Valid  

Y1.9 0.7467 Valid  

Y1.10 0.3202 Valid 

     Sumber : Data diolah (Lampiran 7) 

2. Hasil Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui keandalan (konsistensi) 

instrumen (alat ukur) berupa kuisioner dalam suatu penelitian dengan 

menggunakan tekhnik Cronbach’s Alpha, yakni menghitung koefisien alpha. 

Reliabilitas instrumen diukur dengan mengkorelasikan skor masing–masing butir 

pertanyaan pada setiap variabel. Nilai reliabilitas merupakan kombinasi dari skor-

skor korelasi tersebut. 

Tabel 4.17 

Koefisien Reliabilitas Alpha Cronbach 

Variabel Koefisien Alpha Reliabel 

Prestasi kerja 0.8250 Reliabel 

Pengenalan 0.8036 Reliabel 

Permintaan berhenti 0.7853 Reliabel 

Kesetiaan organisasi 0.7773 Reliabel 

Sponsor dan mentor 0.8046 Reliabel 

Kesempatan untuk tumbuh 0.8629 Reliabel 

Semangat kerja 0.9194 Reliabel 

Sumber: Data diolah (Lampiran 7 ) 
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Berdasarkan tabel 4.17 terlihat bahwa seluruh variabel penelitian memiliki 

koefisien Alpha Cronbach > 0.6, sehingga dapat disimpulkan bahwa skala untuk 

mengukur setiap variabel dalam penelitian ini memiliki reliabilitas yang cukup 

tinggi. Reliabilitas yang cukup tinggi ini berarti bahwa skala yang dipergunakan 

memberikan hasil pengukuran yang konsisten jika pengukurannya diulang. 

 

4.4.  Hasil pengujian asumsi klasik atas model analisis 

Untuk mengetahui model regresi yang dihasilkan merupakan model 

regresi yang menghasilkan estimator linier yang tidak bias (Best Linier Unbiased 

Estimation), maka dilakukan pengujian gejala penyimpangan asumsi model klasik 

(Algifari, 2000 : 83). Dalam model regresi linier ada beberapa asumsi yang harus 

dipenuhi yang sangat berpengaruh terhadap hasil regresi adalah : 

1. Tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas. 

2. Varians dari semua kesalahan pengganggu adalah sama (homoskedastis). 

3. Tidak terjadi otokorelasi  

 

1. Uji gejala multikolinieritas  

Uji gejala multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan yang signifikan antar masing-masing variabel bebas yang diteliti. Untuk 

mengetahui ada tidaknya gejala ini digunakan indikasi nilai VIF (Varian Inflation 

Factor). Uji gejala multikolinieritas dimaksudkan untuk lebih mengetahui adanya 

hubungan yang sempurna antar variabel dalam model regresi. Hakim (2001 : 301) 

menyebutkan angka toleransi VIF untuk terhindar dari gejala multikolinieritas ini 

antara 1 – 5. 
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Tabel 4.18 

Uji Gejala Multikolinieritas Variabel Bebas 

 

Variabel VIF 
 

Keterangan 

Prestasi kerja 3.587 Bebas Multikol 

Pengenalan 1.903 Bebas Multikol 

Permintaan berhenti 2.656 Bebas Multikol 

Kesetiaan organisasi 2.712 Bebas Multikol 

Sponsor dan mentor 2.325 Bebas Multikol 

Kesempatan untuk tumbuh 2.729 Bebas Multikol 

Sumber : Data diolah (Lampiran  8) 

      Dalam pengujian asumsi klasik terhadap analisis regresi berganda menyatakan 

bahwa penelitian ini tidak terjadi multikol atau non multikol karena nilai VIF dari 

masing-masing variabel X1, X2, X3, X4, X5, X6 < 5. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

dalam penelitian ini tidak terjadi adanya multikol. 

 

2. Uji heterokedastisitas 

       Heterokedastisitas adalah variasi residual tidak sama untuk semua 

pengamatan. Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan 

model karena varian terganggu berbeda antara satu observasi ke observasi lain. 

Jika yang terjadi pada model adalah gejala homokedastisitas, berarti tidak terjadi 

hubungan antara variabel pengganggu dengan variabel bebas, sehingga variabel 

tergantung benar – benar hanya dijelaskan oleh variabel bebasnya. 

Gejala heterokedastisitas ini diketahui dengan menggunakan metode 

analisis korelasi Rank Spearman. Jika nilai signifikansi pada hasil korelasi lebih 

besar dari 0,05 (p > 0,05) maka dapat dikatakan item bebas dari gejala 

heterokedastisitas atau terjadi homokedastisitas. 
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Tabel 4.19 

Uji Gejala Heterokedastisitas Variabel Bebas 

Variabel 
R 

hitung 
Signifikansi Keterangan 

Prestasi kerja -0.153 0.191 Bebas heterokedastisitas 

Pengenalan -0.171 0.141 Bebas heterokedastisitas 

Permintaan berhenti 0.106 0.367 Bebas heterokedastisitas 

Kesetiaan organisasi -0.005 0.967 Bebas heterokedastisitas 

Sponsor dan mentor -0.079 0.498 Bebas heterokedastisitas 

Kesempatan untuk tumbuh -0.124 0.290 Bebas heterokedastisitas 

Sumber : Data diolah (lampiran 9) 

 Dari Tabel 4.19 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi untuk semua 

variabel lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi 

gejala homokedastisitas atau tidak terjadi hubungan antara nilai residu atau sisa 

dengan variabel bebas, sehingga variabel tergantung benar – benar hanya 

dijelaskan oleh variabel bebas. 

 

3.    Pengujian Gejala Autokorelasi 

 Pada persamaan regresi linier berganda ini, tidak terjadi gejala 

autokorelasi, sebab waktu penelitian ini tidak merupakan time series, jadi tidak 

terdapat gejala autokorelasi antara variabel – variabel bebas. 

 

4.5.   Analisis Model dan Pengujian Hipotesis 

4.5.1.  Metode Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan hasil pengelolaan data (lampiran 8) maka persamaan regresi 

dalam penelitian ini adalah : 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR .... Kiky A.



     78 

Tabel 4.20 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Variabel 
Koefisien 

Regresi SE r
2
  

(Constant) 0.687 0.566  

Prestasi kerja 0.403 0.086 24,2 

Pengenalan 0.126 0.053   7,8  

Permintaan berhenti -0.186 0.068   9,9 

Kesetiaan organisasi 0.180 0.090   5,6 

Sponsor dan mentor 0.140 0.060   7,5  

Kesempatan untuk tumbuh 0.154 0.073   6,1 

                            F hitung 

                            Sig. 

                            R 

                            R
2
 

82,476 

0,000 

0,938 

0,879 

Sumber : Data diolah (lampiran  8) 

Berdasarkan hasil perhitungan regresi di atas maka dapat dirumuskan 

persamaan regresi sebagai berikut : 

Y = 0,687 + 0,403 X1 + 0,126 X2 - 0,186 X3 + 0,180 X4 + 0,140 X5 + 0,154 X6 

Koefisien regresi yang bertanda positif menunjukkan perubahan yang searah 

antara variabel bebas terhadap variabel terikat, sedangkan koefisien yang bertanda 

negatif menunjukkan arah perubahan yang berlawanan antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Dalam perhitungan menunjukkan semua variabel bebas 

memiliki koefisien bertanda positif sehingga memiliki makna : 

1. Koefisien variabel prestasi kerja (X1) sebesar 0,403 menunjukkan bahwa 

setiap peningkatan variabel prestasi kerja (X1), maka akan meningkatkan 

semangat kerja karyawan, dan sebaliknya apabila prestasi kerja menurun maka 

akan menurunkan semangat kerja karyawan dengan koefisien regresi sebesar 

0,403 
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2. Koefisien variabel pengenalan (X2) sebesar 0,126 menunjukkan bahwa setiap 

peningkatan variabel pengenalan (X2), maka akan meningkatkan semangat 

kerja karyawan, dan sebaliknya apabila pengenalan menurun maka akan 

menurunkan semangat kerja karyawan dengan koefisien regresi sebesar 0,126 

3. Koefisien variabel permintaan berhenti (X3) sebesar -0,186 menunjukkan 

bahwa setiap peningkatan variabel permintaan berhenti (X3), maka akan 

menurunkan semangat kerja karyawan, dan sebaliknya apabila permintaan 

berhenti menurun maka akan meningkatkan semangat kerja karyawan dengan 

koefisien regresi sebesar -0,186 

4. Koefisien variabel kesetiaan organisasi (X4) sebesar 0,180 menunjukkan 

bahwa setiap peningkatan variabel kesetiaan organisasi (X4), maka akan 

meningkatkan semangat kerja karyawan, dan sebaliknya apabila kesetiaan 

organisasi maka akan menurunkan semangat kerja karyawan dengan koefisien 

regresi sebesar 0,180 

5. Koefisien variabel sponsor dan mentor (X5) sebesar 0,140 menunjukkan 

bahwa setiap peningkatan variabel sponsor dan mentor (X5), maka akan 

meningkatkan semangat kerja karyawan, dan sebaliknya apabila sponsor dan 

mentor menurun maka akan menurunkan semangat kerja karyawan dengan 

koefisien regresi sebesar 0,140 

6. Koefisien variabel kesempatan untuk tumbuh (X6) sebesar 0,154 menunjukkan 

bahwa setiap peningkatan variabel kesempatan untuk tumbuh (X6), maka akan 

meningkatkan semangat kerja karyawan, dan sebaliknya apabila kesempatan 
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untuk tumbuh menurun maka akan menurunkan semangat kerja karyawan 

dengan koefisien regresi sebesar 0,154 

 

4.5.2 Koefesien Determinasi Berganda dan Koefisien Korelasi Berganda 

Pada Tabel  4.20 dapat dilihat bahwa nilai R
2
 atau koefisien determinan 

adalah sebesar 0,879, hal ini berarti bahwa prestasi kerja (X1), pengenalan (X2), 

permintaan berhenti (X3), kesetiaan organisasi (X4) dan sponsor dan mentor (X5), 

kesempatan untuk tumbuh (X6) secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

semangat kerja karyawan (Y) sebesar 0,879 atau 87,9 % sedangkan sisanya 

sebesar 0,121 atau 12,1 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel bebas 

yang digunakan dalam penelitian.  

Koefisien korelasi berganda (R) = 0,938 menunjukkan adanya hubungan  

secara bersama-sama yang sangat kuat antara pengembangan karir sebagai 

variabel bebas dan semangat kerja sebagai variabel tergantung pada                   

PT. TELKOM.  

 

4.6.  Pembuktian hipotesis 

1. Pembuktian hipotesis pertama 

             Untuk melakukan pengujian pengaruh variabel bebas secara bersama-

sama dengan menggunakan teknik statistik uji-F. Langkah-langkah analisis dalam 

pengujian hipotesis terhadap koefisien regresi adalah sebagai berikut : 
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1. Perumusan hipotesis 

      Ho : β1 =  β2 = β3 = β4 = β5 = β6 = 0, berarti variabel X1, X2, X3, X4, X5, X6 secara 

bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

tergantung. 

H1 : β1 ≠  β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ β5 ≠ β6 ≠  0, berarti variabel X1, X2, X3, X4, X5, X6 secara 

bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tergantung.                         

2.   Penentuan nilai kritis 

Nilai kritis uji-F dilakukan dengan cara membandingkan antara Fhitung dengan 

Ftabel dengan tingkat signifikansi 0,05 dan n = 75 dari lampiran 4 diketahui 

bahwa dengan tingkat signifikansi 95% dan k = 6 serta df = 75 – 6 - 1 = 68. 

Maka nilai kritis uji-F (nilai Ftabel) sebesar 2,235. 

3. Perbandingan nilai Fhitung dengan nilai Ftabel 

Berdasarkan Tabel 4.20 dapat diketahui bahwa nilai Fhitung sebesar 82,476 

sedangkan Ftabel dengan tingkat signifikansi 0,05 dan n = 75 sebesar 2,235. 

4. Pengambilan keputusan 

Berdasarkan nilai Fhitung > Ftabel ( Fhitung sebesar 82,476 > Ftabel sebesar 2,235) 

maka dapat disimpulkan bahwa prestasi kerja (X1), pengenalan (X2), 

permintaan berhenti (X3), kesetiaan organisasi (X4) dan sponsor dan mentor 

(X5), kesempatan untuk tumbuh (X6) secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap semangat kerja karyawan (menolak H0 dan menerima H1), 

sehingga hipotesis pertama terbukti kebenarannya 

Setelah dipastikan dengan menggunakan uji F ada pengaruh secara 

bersama – sama maka dilakukan pengujian secara parsial dengan uji t. Karena 
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dimungkinkan meskipun ada pengaruh secara bersama – sama, bisa jadi ada 

variabel yang tidak berpengaruh secara parsial. Kriteria penerimaan dan 

penolakan hipotesis parsial dengan uji t adalah : 

1. Jika t tabel < t hitung atau – t hitung > - t tabel maka ada pengaruh secara 

parsial atau maka Ho ditolak dan Ha diterima.  

2. Jika t tabel > t hitung atau – t hitung < - t tabel maka tidak ada pengaruh 

secara parsial atau maka Ho diterima dan Ha ditolak.  

Dengan demikian perlu dilakukan penentuan nilai kritis uji-t atau 

penentuan t tabel. Penentuan nilai ttabel dilakukan pada tingkat signifikansi 0,05 

dan n = 75. Dari lampiran 8 diketahui bahwa dengan tingkat signifikansi 5 % 

secara two tail yang berarti 0,025 dan df = 75 - 2 = 73, maka nilai kritis uji-t 

sebesar 1,993 (dengan menggunakan tabel t dua sisi). 

Perbandingan nilai thitung dengan ttabel untuk masing-masing variabel adalah 

sebagai berikut :  

Tabel 4.21 

Perbandingan thitung dengan ttabel 

Variabel  thitung ttabel Signifikansi 

Prestasi kerja 4.657 1,993 0.000 

Pengenalan 2.403 1,993 0.019 

Permintaan berhenti -2.741 1,993 0.008 

Kesetiaan organisasi 2.003 1,993 0.049 

Sponsor dan mentor 2.351 1,993 0.022 

Kesempatan untuk tumbuh 2.099 1,993 0.039 

    Sumber: Data diolah ( Lampiran  8) 

Berdasarkan tabel di atas maka diperoleh pengambilan keputusan sebagai 

berikut : 
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1 Nilai thitung variabel prestasi kerja (X1) sebesar 4,6573. Nilai t hitung ini lebih 

besar dari t tabel 1,993. Sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh yang 

signifikan variabel prestasi kerja terhadap semangat kerja 

2. Nilai thitung variabel pengenalan (X2) sebesar 2,403. Nilai t hitung ini lebih 

besar dari t tabel 1,993. Sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh yang 

signifikan variabel pengenalan terhadap semangat kerja 

3. Nilai thitung variabel permintaan berhenti (X3) sebesar -2,741. Nilai t hitung 

ini lebih besar dari t tabel 1,993. Sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh 

yang signifikan variabel permintaan berhenti terhadap semangat kerja 

4. Nilai thitung variabel kesetiaan organisasi (X4) sebesar 2,003. Nilai t hitung ini 

lebih besar dari t tabel 1,993. Sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh 

yang signifikan variabel kesetiaan organisasi terhadap semangat kerja 

5. Nilai thitung variabel sponsor dan mentor (X5) sebesar 2,351. Nilai t hitung ini 

lebih besar dari t tabel 1,993. Sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh 

yang signifikan variabel sponsor dan mentor terhadap semangat kerja 

6. Nilai thitung variabel kesempatan untuk tumbuh (X6) sebesar 2,099. Nilai t 

hitung ini lebih besar dari t tabel 1,993. Sehingga dapat disimpulkan ada 

pengaruh yang signifikan variabel kesempatan untuk tumbuh terhadap 

semangat kerja. 

2.  Pembuktian Hipotesis Kedua 

    Setelah dipastikan seluruh variabel bebas berpengaruh secara parsial maka 

untuk membuktikan variabel yang berpengaruh dominan dapat diketahui dari nilai 

beta yang tertinggi.  
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Tabel 4.22 

Pengaruh  Dominan  

Variabel 
Koefesien  

Beta 
Ranking pengaruh 

Prestasi kerja 0.372 1 

Pengenalan 0.140 5 

Permintaan berhenti -0.188 2 

Kesetiaan organisasi 0.139 6 

Sponsor dan mentor 0.151 3 

Kesempatan untuk tumbuh 0.146 4 

 

Berdasarkan nilai tersebut nampak urutan variabel yang mempunyai nilai 

beta terbesar adalah variabel prestasi kerja. Nilai beta variabel tersebut adalah 

0.372. Dari hasil penelitian maka hipotesis yang menyatakan prestasi kerja 

berpengaruh dominan terhadap semangat kerja terbukti kebenarannya.  

 

4.7. Pembahasan 

 Pada penelitian ini telah diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R
2
) 

sebesar 0,879 berarti bahwa 87,9% perubahan variabel tergantung yaitu semangat 

kerja karyawan PT. Telkom Kancatel Bangkalan Madura dapat dipengaruhi oleh 

faktor prestasi kerja, pengenalan, permintaan berhenti, kesetiaan organisasional, 

mentor dan sponsor serta kesempatan-kesempatan untuk tumbuh, sedangkan 

sisanya sebesar 12,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk 

dalam faktor-faktor pengembangan karir yang diteliti.  

Besarnya R atau koefisien korelasi berganda sebesar 0,938 atau 93,8%, hal 

ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara variabel bebas yang 

terdiri dari prestasi kerja (X1), pengenalan(X2), permintan berhenti(X3), kesetiaan 

organisaisional(X4), mentor dan sponsor(X5), serta kesempatan-kesempatan untuk 
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tumbuh(X6) dengan semangat kerja karyawan PT. Telkom Kancatel Bangkalan 

Madura sebagai variabel tergantung (Y). 

Dari pengujian hipotesis pertama yang dilakukan melalui uji F maupun 

dari pengujian hipotesis kedua dengan menggunakan uji t yaitu uji F 

menunjukkan Fhitung  = 82,476 > Ftabel  =  2,235 dengan tingkat signifikansi 0,05. 

Maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang terdiri dari prestasi kerja, 

pengenalan, permintaan berhenti, kesetiaan organisasional, mentor dan sponsor, 

serta kesempatan-kesempatan untuk tumbuh baik secara simultan maupun secara 

parsial mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel tergantung yaitu 

semangat kerja karyawan PT. Telkom Kancatel Bangkalan Madura. Dan variabel 

dari pengembangan karir yang mempunyai pengaruh dominan terhadap semangat 

kerja karyawan adalah variabel X1  (prestasi kerja).  

Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah :  

Y = 0,687 + 0,403X1 + 0,126X2 – 0,186X3 + 0,180X4 + 0,140X5 + 0,154X6 

Dari persamaan regresi diatas dapat dilihat :  

Nilai konstanta sebesar 0,687 menunjukkan pengembangan karir karyawan 

pada saat faktor-faktor pengembangan karir seperti prestasi kerja, pengenalan, 

permintaan berhenti, kesetiaan organisasional, mentor dan sponsor, serta 

kesempatan-kesempatan untuk tumbuh sama dengan nol.  

Koefisien regresi untuk faktor prestasi kerja (X1) menunjukkan angka 

0,403 yang berarti terdapat pengaruh yang positif atau searah dengan semangat 

kerja karyawan (Y). Hal ini menunjukkan bahwa jika seorang karyawan merasa 

memiliki kecakapan dalam menjalankan tugas, memiliki pengetahuan dalam 
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menjalankan tugas, mampu menyelesaikan masalah-masalah baru, cepat dalam 

memberikan pelayanan, dan mampu melaksanakan tugas tanpa kesalahan maka 

karyawan tersebut akan memiliki semangat kerja yang tinggi. Adapun besarnya 

pengaruh prestasi kerja dilihat dari nilai thitung adalah sebesar 4,657 atau paling 

besar di antara variabel lain. Faktor prestasi kerja menunjukkan pengaruh yang 

paling besar diantara variabel yang lain terhadap semangat kerja, hal ini 

disebabkan karena pada dasarnya karyawan sudah merasa memiliki kemampuan, 

dimana itu semua berpengaruh terhadap semangat kerja karyawan dan juga 

sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan pengembangan karirnya. 

Perusahaan memiliki kewajiban untuk membantu para karyawannya menyadari 

kemampuan yang dimilikinya untuk lebih ditingkatkan.  

 Koefisien regresi untuk faktor pengenalan (X2) adalah sebesar 0,126 yang 

berarti adanya hubungan yang positif atau searah dengan semangat kerja 

karyawan (Y). Hal ini menunjukkam bahwa jika seorang karyawan aktif dalam 

berbagai kegiatan kepanitiaan yang diadakan perusahaan, selalu tepat waktu 

dalam penyampaian laporan, dan terlibat dalam prestasi maka karyawan tersebut 

akan memiliki semangat kerja yang tinggi. Adapun besarnya pengaruh pengenalan 

dilihat dari nilai thitung adalah sebesar 2,403. Hal ini disebabkan karena sebenarnya 

dari pihak perusahaan sendiri sudah memberikan kesempatan kepada karyawan 

untuk aktif dalam berbagai kegiatan dalam perusahaan tetapi dari hasil penelitian 

sebagian dari karyawan merasa kurang terlibat dalam mengikuti acara-acara 

kepanitiaan yang diadakan perusahaan. Namun ada juga karyawan yang ikut 

terlibat untuk aktif dalam kegiatan kepanitiaan yang diadakan perusahaan, karena 
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bagi karyawa disamping memiliki prestasi kerja yang tinggi, seorang karyawan 

akan semakin dikenal oleh atasannya apabila karyawan tersebut bersedia dan siap 

terlibat dalam berbagai kegiatan perusahaan yang sebenarnya berada diluar 

tuntutan tugas pokoknya. Karena tanpa pengenalan, karyawan yang berprestasi 

baik, mungkin tidak memperoleh kesempatan untuk mencari sasaran karirnya.  

 Koefisien regresi untuk faktor permintaan berhenti (X3) menunjukkan 

angka – 0,186 yang berati terdapat pengaruh yang sangat sedikit terhadap 

semangat kerja karyawan (Y). Hal ini menunjukkan bahwa jika ada peluang bagi 

karyawan untuk mengembangkan karir ditempat lain, dan tidak adanya 

kesempatan dari perusahaan untuk maju dapat menyebabkan semangat kerja 

karyawan menurun. Adapun besarnya faktor permintaan berhenti ini dilihat dari 

thitung yaitu sebesar – 2,741. Dalam situasi demikian, ketika seorang karyawan 

dengan menempuh cara berhenti atas kemauan sendiri sebagai cara 

mengembangkan karir ditempat lain, perusahaan menderita kerugian.  

 Koefisien regresi untuk faktor kesetiaan organisasional (X4) menunjukkan 

angka 0, 180 yang berarti terdapat pengaruh yang positif atau searah dengan 

semangat kerja  karyawan (Y). Hal ini menunjukkan bahwa jika seorang 

karyawan sadar akan tugas dan fungsinya di dalam perusahaan, mau berkorban 

untuk kepentingan perusahaan, dan tidak memiliki keinginan keluar dari 

perusahaan maka semangat kerja karyawan akan meningkat. Adapun besarnya 

pengaruh faktor kesetiaan organisasional dilihat dari nilai thitung yaitu sebesar 

2,003. Hal ini disebabkan karena perusahaan telah memberikan kebebasan bagi 

karyawan untuk terus berkarya yang menyebabkan karyawan memiliki tanggung 
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jawab yang besar terhadap tugasnya, memperhatikan ide-ide kreatif yang dimiliki 

setiap individu sehingga karyawan merasa menjadi bagian dari perusahaan. Dan 

selama seorang karyawan berkarya dalam perusahaan, selama itu pula karyawan 

berkewajiban menunjukkan loyalitasnya kepada perusahaan tersebut.   

 Koefisien regresi untuk faktor mentor dan sponsor (X5) menunjukkan 

angka 0,140  yang berarti terdapat pengaruh positif atau searah dengan semangat 

kerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menawarkan saran 

pengembangan diri terhadap karyawan, dan ikut terlibat memilihkan kegiatan 

pengembangan karir yang sesuai dengan potensi karayawan maka semangat kerja 

karyawan akan meningkat. Hal ini disebabkan karena karyawan merasa bahwa 

pimpinan dalam perusahaan lebih mengetahui dan memiliki wewenang dalam 

menentukan program pengembangan karir yang sesuai bagi karyawannya. Dalam 

hal ini perusahaan juga ikut terlibat dalam memberikan nasehat maupun 

pandangan mengenai cara pengembangan karir yang tepat untuk ditempuh oleh 

karyawan yang bersangkutan, sehingga karyawan menjadi terarah dalam karirnya.  

 Koefisien regresi untuk faktor kesempatan-kesempatan untuk tumbuh (X6) 

menunjukkan pengaruh yang positif atau searah dengan semangat kerja karyawan 

(Y). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kebijakan dalam 

pengembangan karir karyawan, memberikan kebebasan kepada karyawan untuk 

terlibat dalam pengambilan keputusan, memberikan kesempatan kepada karyawan 

untuk meraih tambahan gelar pendidikan, serta mampu mencari tugas baru untuk 

dapat menyumbangkan terwujudnya pengembangan karyawan maka semangat 

kerja karyawan akan meningkat. Adapun besarnya pengaruh faktor kesempatan-
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kesempatan untuk tumbuh dilihat dari nilai thitung yaitu sebesar 2,009. Hal ini 

disebabkan karena perusahaan selalu melibatkan karyawan dalam setiap 

pengambilan keputusan sesuai dengan posisi dan jabatannya, sehingga karyawan 

merasa mampu dan menyebabkan semangat kerja karyawan tinggi. Selain itu 

perusahaan juga memberikan kesempatan kepada karyawan untuk meraih 

tambahan gelar pendidikan sehingga berakibat positif bukan hanya berupa 

keuntungan bagi diri sendiri tetapi juga bagi perusahaan. 

 Dari hasil pembahasan diatas dapat kita ketahui bahwa PT. Telkom 

Kancatel Bangkalan Madura sebagai sarana telekomunikasi yang harus terus 

mengikuti perkembangan teknologi dan permintan pasar harus memiliki tenaga 

kerja yang produktif dan mampu mengoptimalkan kemampuannya untuk tetap 

bertahan dalam persaingan usaha yang semakin maju. Perusahaan selama ini 

sudah memberikan peluang dan kesempatan bagi karyawan untuk meningkatkan 

kemampuannya dengan mengikuti berbagai macam pelatihan, seminar, dan 

sebagainya. Program pengembangan karir merupakan cara terbaik bagi karyawan 

untuk selalu meningkatkan kemampuannya sehingga dapat melakukan semua 

tugas yang dipercayakan kepadanya. Karena pangkal tolak pengembangan karir 

seseorang adalah prestasi kerjanya melakukan tugas yang dipercayakan 

kepadanya sekarang. Dengan prestasi kerja yang memuaskan menyebabkan 

karyawan mudah dikenal oleh pihak-pihak yang berwenang untuk 

mempromosikan karyawan sehingga kesempatan untuk mendapatkan karir yang 

lebih baik cukup besar bagi karyawan.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1.  Simpulan 

 Berdasarkan hasil pengolahan data dalam penelitian ini, dapat ditarik 

simpulan sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh bersama-sama variabel pengembangan karir yang terdiri dari 

prestasi kerja (X1), pengenalan (X2), permintaan berhenti (X3), kesetiaan 

organisasional (X4) dan sponsor dan mentor (X5), kesempatan untuk tumbuh 

(X6) terhadap variabel semangat kerja karyawan berdasarkan hasil pengujian 

menunjukkan nilai Fhitung dengan nilai F sebesar 82,46 > 2,235. Dari hasil 

tersebut maka dapat dikatakan Ha diterima kebenarannya. Besarnya 

pengaruh seluruh variabel bebas terhadap semangat kerja  adalah 87,9%. 

Nilai koefisien regresi seluruh variabel bertanda positif kecuali variabel 

permintaan berhenti bertanda negatif. Dari hasil pengujian parsial juga 

diperoleh hasil bahwa seluruh variabel berpengaruh secara parsial terhadap 

semangat kerja karyawan dengan nilai thitung yang seluruhnya berada 

dibawah t tabel 1,993.  

2. Variabel prestasi kerja merupakan variabel yang berpengaruh dominan 

dengan nilai beta terbesar yaitu 0.372. dari hasil ini maka hipotesis kedua 

yang menyatakan prestasi kerja berpengaruh dominan terhadap semangat 

kerja karyawan diterima kebenarannya.  

 

90 
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5.2.  Saran 

 Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah : 

1. Dengan adanya pengaruh faktor pengembangan karir yang berasal dari diri 

karyawan tersebut maka pihak perusahaan selanjutnya perlu memberikan 

kesempatan atau memfasilitasi agar karyawan mempunyai kesempatan 

dalam berkarir, dengan cara menilai prestasi kerja karyawan secara obyektif 

dan berkelanjutan karena terbukti penilaian prestasi kerja dapat berpengaruh 

dominan pada semangat kerja. 

2. Karyawan harus bisa memanfaatkan fasilitas dan kesempatan-kesempatan 

yang diberikan perusahaan untuk terus mengembangkan wawasannya dan 

meningkatkan kemampuannya sehingga dapat memberikan kontribusi yang 

maksimal bagi perusahaan.   

3. Kerjasama yang baik antar karyawan juga perlu ditingkatkan, sehingga hasil 

akhir yang didapatkan  akan lebih sempurna.   
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         No. Responden :  

KUESIONER 

Pengantar :  

Kepada responden yang terhormat,  

Dalam rangka penulisan skripsi dengan judul “Pengaruh Pengembangan Karir Terhadap 

Semangat Kerja Karyawan PT.TELKOM KANCATEL BANGKALAN MADURA”, 

maka dimohon kesediaan Anda untuk mengisi kuesioner berikut. Terima kasih atas 

kesediaannya dalam meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini. Jawaban yang anda 

berikan dengan jujur akan sangat berguna bagi penelitian yang dilakukan penulis dan 

kerahasiaan jawaban anda akan dijamin sehingga anda selaku responden diperbolehkan 

tidak diminta menuliskan nama pada kolom nama.  

Data Responden  

Nama    :  ………………….. 

Jenis Kelamin   : a. Perempuan  b. Laki-laki (coret yang tidak perlu) 

Usia    :  …………............. Tahun 

Status Perkawinan  : a. Belum Menikah b. Sudah Menikah  

(coret yang tidak perlu) 

Pendidikan Terakhir   :  …………………. 

Divisi / bagian pekerjaan :  …………………. 

Lamanya bekerja  :  …………………. 

 

Terima Kasih Atas Kesediaan Anda Mengisi Kuesioner Ini 
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KUESIONER PENGEMBANGAN KARIR 

 

PETUNJUK PENGISIAN  

Berilah tanda silang (X) pada jawaban sesuai dengan pendapat anda.   

 

A. PRESTASI KERJA 

 

 

B. PENGENALAN  

 

No PERTANYAAN 1 2 3 4 5 

1. Menurut Anda, bagaimanakah kecakapan 

Anda dalam menjalankan tugas ? 

Sangat 

tidak baik  

Tidak 

baik 

Cukup 

baik 

Baik Sangat 

Baik 

2. Menurut Anda, bagaimana menurut 

saudara tentang pengetahuan Anda dalam 

bidang pekerjaan yang dijalankan ? 

 

Sangat 

tidak baik 

 

Tidak 

baik 

 

Cukup 

baik 

 

Baik 

 

Sangat 

Baik 

3. Menurut Anda, bagaimana menurut 

saudara tentang kemampuan Anda dalam 

mengatasi dan menyelesaikan masalah-

masalah baru dalam    perusahaan ? 

 

Sangat 

tidak baik  

 

Tidak 

baik 

 

Cukup 

baik 

 

Baik 

 

Sangat 

Baik 

4. Menurut Anda, bagaimana kemampuan 

Anda dalam memberikan pelayanan yang 

cepat ? 

 

Sangat 

tidak baik  

 

Tidak 

baik 

 

Cukup 

baik 

 

Baik 

 

Sangat 

Baik 

5. Menurut Anda, bagaimana kemampuan 

Anda dalam melaksanakan tugas atau 

pekerjaan tanpa kesalahan (dengan sedikit 

kesalahan)?  

 

Sangat 

tidak 

mampu  

 

Tidak 

mampu 

 

Cukup 

mampu 

 

Mampu 

 

Sangat 

mampu 

No PERTANYAAN 1 2 3 4 5 

1. Bagaimana keterlibatan saudara 

dalam setiap kegiatan kepanitiaan 

yang diadakan perusahaan ? 

Tidak 

pernah 

terlibat 

Kurang 

terlibat 

Cukup 

terlibat 

 

Terlibat 

Selalu 

terlibat 

2. Bagaimana kemampuan Anda   

menyampaikan laporan tepat pada 

waktu yang telah ditentukan? 

Tidak 

pernah 

 tepat 

waktu 

Kurang 

tepat 

waktu 

Kadang-

kadang 

tepat 

waktu 

Cukup 

Tepat 

waktu 

Selalu 

tepat 

waktu 

3.  Bagaimana keterlibatan dalam 

presentasi yang diselenggarakan oleh 

perusahaan maupun diluar 

perusahaan ?  

Tidak 

pernah 

terlibat 

 

Kurang 

terlibat 

 

Cukup 

terlibat 

 

Sering 

terlibat 

 

Selalu 

terlibat 
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C. PERMINTAAN BERHENTI  

No. PERTANYAAN 1 2 3 4 5 

1. Bagaimana peluang 

untuk 

mengembangakan 

karir di tempat 

lain? 

 

Tidak 

memiliki 

peluang 

 

Kurang 

memiliki 

peluang 

 

Cukup 

memiliki 

peluang 

 

 Memiliki 

peluang 

 

Tidak 

memiliki 

peluang  

2. Bagaimana 

kesempatan yang 

diberikan 

perusahaan kepada 

saudara untuk   

maju ? 

Tidak 

memberi 

kan  

kesempatan 

Kurang 

Memberi 

kan  

kesempatan 

Cukup 

Memberi 

kan 

kesempatan 

Memberi 

kan 

kesempatan 

Sangat 

memberi 

kan 

kesempatan 

 

D. KESETIAAN ORGANISASIONAL 

 

E. MENTOR DAN SPONSOR 

No. PERTANYAAN 1 2 3 4 5 

1. Bagaimana 

intensitas atasan 

saudara dalam 

menawarkan 

pengembangan diri 

karyawannya  ? 

 

Tidak 

menawar 

kan 

 

Kurang 

menawar 

kan 

 

Cukup 

menawar 

kan 

 

Menawar 

kan 

 

Sangat 

menawar 

kan 

2. Bagaimana atasan 

saudara ikut 

memilihkan 

kegiatan 

pengembangan diri 

yang sesuai dengan 

potensi 

karyawannya ?  

 

Tidak 

pernah ikut 

memilihkan 

 

Kurang 

ikut 

memilihkan 

 

 

Cukup ikut 

memilihkan 

 

 

Ikut 

memilihkan 

 

 

Sangat ikut 

memilihkan 

 

No PERTANYAAN 1 2 3 4 5 

1. Bagaimana kesediaan  saudara 

untuk melaksanakan kewajiban 

demi kepentingan perusahaan ? 

Tidak 

bersedia 

Kurang 

bersedia 

 

Cukup 

Bersedia 

Bersedia Sangat 

bersedia 

2. Bagaimana kesediaan berkorban 

untuk kepentingan perusahaan ? 

Tidak 

bersedia 

Kurang 

bersedia 

 

Cukup 

Bersedia 

Bersedia Sangat 

bersedia 

3.  Bagaimana keinginan saudara 

untuk keluar dari perusahaan ? 

Sangat 

ingin 

keluar 

Ingin 

keluar 

Cukup 

ingin 

keluar 

Kurang 

ingin 

keluar 

Tidak 

ingin 

keluar 
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F. KESEMPATAN UNTUK TUMBUH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No PERTANYAAN 1 2 3 4 5 

1. Bagaimana 

kesempatan yang 

diperoleh setiap 

karyawan dalam 

promosi jabatan ke 

jenjang yang lebih 

tinggi ?  

 

Tidak 

diberi 

kesempatan 

 

Kurang 

diberi 

kesempatan 

 

Cukup 

diberi 

kesempatan 

 

Diberi 

kesempatan 

 

Sangat 

diberi 

kesempatan 

2. Bagaimana 

keterlibatan Anda 

dalam pengambilan 

keputusan di 

perusahaan ? 

 

Tidak 

pernah 

terlibat 

 

Kurang 

terlibat 

 

Cukup 

terlibat 

 

Terlibat 

 

Selalu 

terlibat 

3.  Bagaimanakan 

kesempatan yang 

diberikan perusahaan 

kepada saudara 

untuk meraih 

tambahan gelar 

pendidikan ?  

 

Tidak 

diberi 

kesempatan 

 

Kurang 

diberi 

kesempatan 

 

Cukup 

diberi 

kesempatan 

 

Diberi 

kesempatan 

 

Sangat 

diberi 

kesempatan 

4.  Bagaimanakah 

keterlibatan Anda 

dalam mencari tugas 

baru untuk dapat 

menyumbangkan 

terwujudnya 

pengembangan 

karyawan ?  

 

 

Tidak 

pernah 

terlibat 

 

 

Kurang 

terlibat 

 

 

Cukup 

terlibat 

 

 

Terlibat 

 

 

Selalu 

terlibat 
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KUESIONER SEMANGAT KERJA  

 

PETUNJUK PENGISIAN  

Berilah tanda silang (X) pada jawaban sesuai dengan pendapat anda.   

 

A. ABSENSI  

 

B. KERJASAMA  

 

 

 

No PERTANYAAN 1 2 3 4 5 

1. Intensitas saudara pernah 

meninggalkan tempat kerja 

karena sakit ? 

Sering 

sekali 

Sering Kadang-

kadang 

Pernah Tidak 

pernah 

2. Intensitas saudara sering 

meminta ijin meninggalkan 

pekerjaan untuk keperluan 

pribadi ?  

 

Sering 

sekali 

 

Sering 

 

Kadang-

kadang 

 

Pernah 

 

Tidak 

pernah 

3.  Intensitas saudara pernah 

meninggalkan pekerjaan 

tanpa alasan apapun ?  

Sering 

sekali 

Sering Kadang-

kadang 

Pernah Tidak 

pernah 

No PERTANYAAN 1 2 3 4 5 

1. Intensitas saudara selalu 

bekerjasama dengan 

pimpinan dalam 

menyelesaikan pekerjaan ?   

 

Tidak 

pernah 

 

Pernah 

 

Kadang-

kadang 

 

Sering 

 

Sering 

sekali 

2. Intensitas saudara selalu 

bersedia membantu dalam 

menyelesaikan tugas ? 

 

Tidak 

pernah 

 

Pernah 

 

Kadang-

kadang 

 

Sering 

 

Sering 

sekali 

3.  Intensitas saudara aktif 

mengikuti berbagai 

kegiatan diluar pekerjaan 

yang diadakan secara resmi 

oleh perusahaan  

 

Tidak 

aktif 

 

Kurang 

aktif 

 

Cukup 

aktif 

 

Aktif 

 

Sangat 

aktif 
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C. KEPUASAN  

No. PERTANYAAN 1 2 3 4 5 

1. Intensitas saudara merasa 

puas terhadap pekerjaan 

dan tugas anda sekarang ?  

Tidak 

puas 

Kurang 

puas 

Cukup 

puas 

Puas Sangat 

puas 

2. Intensitas saudara merasa  

puas dengan gaji yang 

diterima selama ini ? 

Tidak 

puas 

Kurang 

puas 

Cukup 

puas 

Puas Sangat 

puas 

 

D. DISIPLIN 

No. PERTANYAAN 1 2 3 4 5 

1. Intensitas saudara selalu 

masuk kerja dan keluar 

kerja setiap hari dengan 

tepat waktu ? 

Tidak 

pernah 

tepat 

waktu 

Kurang 

tepat 

waktu 

Cukup 

tepat 

waktu 

Tepat 

waktu 

Selalu 

tepat 

waktu 

2. Intensitas saudara selalu 

melaksanakan  tugas sesuai 

dengan perintah atau 

instruksi yang diberikan 

atasan ? 

 

Tidak 

pernah 

sesuai 

 

Kurang 

sesuai 

 

Cukup 

sesuai 

 

Sesuai 

 

Selalu 

sesuai 
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PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA,Tbk

KANCATEL BANGKALAN

KETERANGAN :____  Hubungan satuan perintah(delegatif)

-------- Hubungan satuan kerja

xxx        Beberapa posisi struktural

TECHNISI

OMAN BANGKALAN 

SENIOR TECH. SENIOR TECH.

OMAN BANGKALAN I OMAN BANGKALAN II

ASSISTANT MANAGER

SECURITY & SAFETY

OFFICER 3 

SERVICE BANGKALAN

OFFICER 3 

SECURITY & SAFETY

JUNIOR MANAGER

KANCATEL LAMONGAN

SUPERVISOR

SERVICE BANGKALAN SERVICE BANGKALAN PLASA BANGKALAN

OFFICER 3 OFFICER 3 

SENIOR TECH.

OMAN BANGKALAN 

OFFICER 3 

ADM. SUPPORT

OFFICER 3 

ADM. SUPPORT

BAGAN BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI KANCATEL BANGKALAN

KANDATEL SURABAYA BARAT

MANAGER

ACCESS N/W MAINTENANCE

KANDATEL SBB

GENERAL MANAGER

DEPUTY  GM

KANDATEL SBB

MANAGER

FIXED PHONE SALES

JUNIOR MANAGER

KANCATEL SUMENEP

JUNIOR MANAGER

KANCATEL PAMEKASAN

MANAGER

ACCESS N/W OPERATIONS

MANAGER

DATA & VAS SALESBUSSINES PERFORMANCE

MANAGERMANAGER

GENERAL SUPPORT

MANAGER

CUSTOMER CARE

KANCATEL BANGKALAN

JUNIOR MANAGER

KANCATEL GRESIK

ASS.JUNIOR MANAGER

JUNIOR MANAGER

ASS.JUNIOR MANAGER

ADM. SUPPORT

XXX XXX

XXX XXXSERVICES

ASS.JUNIOR MANAGER

OPS.MAINT.ACCESS NETWORK
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Frequencies 

 

Frequency Table Prestasi Kerja (X1) 

X1.1

4 5.3 5.3 5.3
32 42.7 42.7 48.0
28 37.3 37.3 85.3
11 14.7 14.7 100.0
75 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

X1.2

2 2.7 2.7 2.7
6 8.0 8.0 10.7

45 60.0 60.0 70.7
22 29.3 29.3 100.0
75 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

X1.3

21 28.0 28.0 28.0
42 56.0 56.0 84.0
12 16.0 16.0 100.0
75 100.0 100.0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

X1.4

4 5.3 5.3 5.3
31 41.3 41.3 46.7
16 21.3 21.3 68.0
24 32.0 32.0 100.0
75 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

X1.5

33 44.0 44.0 44.0
42 56.0 56.0 100.0
75 100.0 100.0

4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Frequency Table Pengenalan (X2) 

X2.2

13 17.3 17.3 17.3
37 49.3 49.3 66.7
24 32.0 32.0 98.7

1 1.3 1.3 100.0
75 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

X2.3

9 12.0 12.0 12.0
24 32.0 32.0 44.0
26 34.7 34.7 78.7
16 21.3 21.3 100.0
75 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
Frequency Table Permintaan Berhenti (X3) 

X3.1

42 56.0 56.0 56.0
27 36.0 36.0 92.0

6 8.0 8.0 100.0
75 100.0 100.0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

X3.2

26 34.7 34.7 34.7
35 46.7 46.7 81.3
14 18.7 18.7 100.0
75 100.0 100.0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Frequency Table Kesetiaan Organisasional (X4) 

X4.1

4 5.3 5.3 5.3
44 58.7 58.7 64.0
27 36.0 36.0 100.0
75 100.0 100.0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

X4.2

35 46.7 46.7 46.7
40 53.3 53.3 100.0
75 100.0 100.0

4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

X4.3

10 13.3 13.3 13.3
45 60.0 60.0 73.3
20 26.7 26.7 100.0
75 100.0 100.0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
Frequency Table Sponsor dan Mentor (X5) 

X5.1

1 1.3 1.3 1.3
8 10.7 10.7 12.0

42 56.0 56.0 68.0
24 32.0 32.0 100.0
75 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

X5.2

4 5.3 5.3 5.3
7 9.3 9.3 14.7

43 57.3 57.3 72.0
21 28.0 28.0 100.0
75 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Frequency Table Kesempatan Untuk Tumbuh (X6) 

X6.1

4 5.3 5.3 5.3
3 4.0 4.0 9.3

32 42.7 42.7 52.0
36 48.0 48.0 100.0
75 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

X6.2

7 9.3 9.3 9.3
44 58.7 58.7 68.0
24 32.0 32.0 100.0
75 100.0 100.0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

X6.3

3 4.0 4.0 4.0
4 5.3 5.3 9.3

43 57.3 57.3 66.7
25 33.3 33.3 100.0
75 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

X6.4

8 10.7 10.7 10.7
43 57.3 57.3 68.0
24 32.0 32.0 100.0
75 100.0 100.0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Frequency Table Semangat Kerja (Y) 

 

Y1.1

1 1.3 1.3 1.3
15 20.0 20.0 21.3
33 44.0 44.0 65.3
26 34.7 34.7 100.0
75 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Y1.2

1 1.3 1.3 1.3
12 16.0 16.0 17.3
34 45.3 45.3 62.7
28 37.3 37.3 100.0
75 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Y1.3

3 4.0 4.0 4.0
7 9.3 9.3 13.3

32 42.7 42.7 56.0
33 44.0 44.0 100.0
75 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Y1.4

3 4.0 4.0 4.0
16 21.3 21.3 25.3
36 48.0 48.0 73.3
20 26.7 26.7 100.0
75 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Y1.5

1 1.3 1.3 1.3
18 24.0 24.0 25.3
35 46.7 46.7 72.0
21 28.0 28.0 100.0
75 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Y1.6

5 6.7 6.7 6.7
16 21.3 21.3 28.0
34 45.3 45.3 73.3
20 26.7 26.7 100.0
75 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Y1.7

11 14.7 14.7 14.7
14 18.7 18.7 33.3
30 40.0 40.0 73.3
20 26.7 26.7 100.0
75 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Y1.8

1 1.3 1.3 1.3
16 21.3 21.3 22.7
36 48.0 48.0 70.7
22 29.3 29.3 100.0
75 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Y1.9

1 1.3 1.3 1.3
7 9.3 9.3 10.7

42 56.0 56.0 66.7
25 33.3 33.3 100.0
75 100.0 100.0

1
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Y1.10

24 32.0 32.0 32.0
31 41.3 41.3 73.3
20 26.7 26.7 100.0
75 100.0 100.0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Descriptives 

De scriptive Statistics

75 2 5 3.61 .804
75 2 5 4.16 .679
75 3 5 3.88 .657
75 2 5 3.80 .959
75 4 5 4.56 .500
75 2 4 3.15 .692
75 2 5 3.17 .724
75 2 5 3.65 .951
75 3 5 3.52 .644
75 3 5 3.84 .717
75 3 5 4.31 .569
75 4 5 4.53 .502
75 3 5 4.13 .622
75 2 5 4.19 .672
75 2 5 4.08 .767
75 2 5 4.33 .794
75 3 5 4.23 .606
75 2 5 4.20 .717
75 3 5 4.21 .622
75 2 5 4.12 .770
75 2 5 4.19 .748
75 2 5 4.27 .794
75 2 5 3.97 .805
75 2 5 4.01 .762
75 2 5 3.92 .866
75 2 5 3.79 1.004
75 2 5 4.05 .751
75 1 5 4.20 .717
75 3 5 3.95 .769
75

X1.1
X1.2
X1.3
X1.4
X1.5
X2.1
X2.2
X2.3
X3.1
X3.2
X4.1
X4.2
X4.3
X5.1
X5.2
X6.1
X6.2
X6.3
X6.4
Y1.1
Y1.2
Y1.3
Y1.4
Y1.5
Y1.6
Y1.7
Y1.8
Y1.9
Y1.10
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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Reliability 

1. Variabel Prestasi Kerja (X1) 

 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

_ 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

X1.1          16.4000         5.0000        .6438           .7839 

X1.2          15.8533         5.2620        .7184           .7643 

X1.3          16.1333         5.8739        .5196           .8169 

X1.4          16.2133         4.1160        .7518           .7543 

X1.5          15.4533         6.3323        .5476           .8161 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     75.0                    N of Items =  5 

 

Alpha =    .8250 
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Reliability  

 

2. Variabel Pengenalan (X2) 

 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

_ 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

X2.1           6.8267         2.1993        .6972           .7006 

X2.2           6.8000         2.0270        .7555           .6350 

X2.3           6.3200         1.7881        .5557           .8795 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     75.0                    N of Items =  3 

 

Alpha =    .8036 
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Reliability 

3. Variabel Permintaan Berhenti (X3) 

 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

_ 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

X3.1           3.8400          .5146        .6502           . 

X3.2           3.5200          .4151        .6502           . 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     75.0                    N of Items =  2 

 

Alpha =    .7853 
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Reliability 

4. Variabel Kesetiaan Organisasional (X4) 

 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

_ 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

X4.1           8.6667          .9279        .6823           .6214 

X4.2           8.4400         1.1686        .5326           .7832 

X4.3           8.8400          .8659        .6440           .6700 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     75.0                    N of Items =  3 

 

Alpha =    .7773 
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Reliability 

5. Variabel Sponsor dan Mentor (X5) 

 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

_ 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

X5.1           4.0800          .5881        .6789           . 

X5.2           4.1867          .4512        .6789           . 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     75.0                    N of Items =  2 

 

Alpha =    .8046 
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Reliability 

6. Variabel Kesempatan Untuk Tumbuh (X6) 

 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

_ 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

X6.1          12.6400         2.8822        .6916           .8408 

X6.2          12.7467         3.2998        .7776           .8043 

X6.3          12.7733         2.9614        .7715           .7991 

X6.4          12.7600         3.5092        .6365           .8541 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     75.0                    N of Items =  4 

 

Alpha =    .8629 
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Reliability 

1. Variabel Semangat Kerja (Y) 

 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

_ 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

Y1.1          36.3467        30.3647        .7509           .9084 

Y1.2          36.2800        30.8259        .7163           .9104 

Y1.3          36.2000        30.6486        .6885           .9117 

Y1.4          36.4933        30.0641        .7501           .9082 

Y1.5          36.4533        30.1701        .7862           .9065 

Y1.6          36.5467        28.9539        .8184           .9039 

Y1.7          36.6800        28.8151        .6968           .9129 

Y1.8          36.4133        30.5160        .7531           .9084 

Y1.9          36.2667        30.8739        .7467           .9090 

Y1.10         36.5200        33.8746        .3202           .9308 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     75.0                    N of Items = 10 

 

Alpha =    .9194 
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Frequencies 

Statistics

75 75 75 75 75
0 0 0 0 0

Valid
Missing

N
Jenis kelamin Usia

Status
perkawinan Pendidikan Lama kerja

 
Frequency Table 

Jenis kelamin

9 12.0 12.0 12.0
66 88.0 88.0 100.0
75 100.0 100.0

Perempuan
Laki-laki
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Usia

9 12.0 12.0 12.0
10 13.3 13.3 25.3
10 13.3 13.3 38.7
10 13.3 13.3 52.0
18 24.0 24.0 76.0

9 12.0 12.0 88.0
9 12.0 12.0 100.0

75 100.0 100.0

34
35
36
42
43
47
50
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Status perkawinan

75 100.0 100.0 100.0MenikahValid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Pendidikan  

  

Frequency 

 

Percent 

 

Valid Percent 

Cumulative 

Percent 
Valid   SMP/ Sederajat 

           SMU/ Sederajat 

           D-III 

           Total 

18 

19 

38 

75 

24.0 

25.3 

50.7 

100.0 

24.0 

25.3 

50.7 

100.0 

24.0 

49.3 

100.0 
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Lama kerja

9 12.0 12.0 12.0
10 13.3 13.3 25.3
20 26.7 26.7 52.0
18 24.0 24.0 76.0

9 12.0 12.0 88.0
9 12.0 12.0 100.0

75 100.0 100.0

9
10
20
24
25
26
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Regression 

Variables Entered/Removedb

Kesempatan untuk tumbuh,
Pengenalan,  Sponsor dan
mentor,  Permintaan berhenti,
Kesetiaan organisasi,  Prestasi
kerja

a

. Enter

Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Semangat kerjab. 
 

Model Summaryb

.938a .879 .869 .22155
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Est imate

Predictors: (Constant), Kesempatan untuk tumbuh,
Pengenalan, Sponsor dan mentor, Permintaan
berhent i, Kesetiaan organisasi,  Prestasi kerja

a. 

Dependent Variable: Semangat kerjab. 
 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR .... Kiky A.



ANOVAb

24.289 6 4.048 82.476 .000a

3.338 68 .049
27.627 74

Regress ion
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant),  Kesempatan untuk tumbuh, Pengenalan, Sponsor dan
mentor,  Permintaan berhenti, Kesetiaan organisasi,  Prestasi kerja

a. 

Dependent Variable: Semangat kerjab. 
 

Coefficientsa

.687 .566 1.214 .229

.403 .086 .372 4.657 .000 .876 .492 .196 .279 3.587

.126 .053 .140 2.403 .019 .618 .280 .101 .526 1.903
-.186 .068 -.188 -2.741 .008 -.764 -.315 -.116 .376 2.656
.180 .090 .139 2.003 .049 .728 .236 .084 .369 2.712
.140 .060 .151 2.351 .022 .732 .274 .099 .430 2.325

.154 .073 .146 2.099 .039 .761 .247 .088 .366 2.729

(Constant)
Prestas i kerja
Pengenalan
Permintaan berhenti
Kesetiaan organisasi
Sponsor dan mentor
Kesempatan untuk
tumbuh

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Zero-order Partial Part
Correlat ions

Tolerance VIF
Collinearity Statis tics

Dependent Variable: Semangat  kerjaa. 
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Nonparametric Correlations 

Correla tions

1.000 -.153 -.171 .106 -.005 -.079 -.124
. .191 .141 .367 .967 .498 .290

75 75 75 75 75 75 75
-.153 1.000 .557** -.707** .656** .719** .681**
.191 . .000 .000 .000 .000 .000

75 75 75 75 75 75 75
-.171 .557** 1.000 -.311** .259* .454** .351**
.141 .000 . .007 .025 .000 .002

75 75 75 75 75 75 75
.106 -.707** -.311** 1.000 -.578** -.482** -.689**
.367 .000 .007 . .000 .000 .000

75 75 75 75 75 75 75
-.005 .656** .259* -.578** 1.000 .726** .697**
.967 .000 .025 .000 . .000 .000

75 75 75 75 75 75 75
-.079 .719** .454** -.482** .726** 1.000 .558**
.498 .000 .000 .000 .000 . .000

75 75 75 75 75 75 75
-.124 .681** .351** -.689** .697** .558** 1.000
.290 .000 .002 .000 .000 .000 .

75 75 75 75 75 75 75

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

Unstandardized Residual

Prestas i kerja

Pengenalan

Permintaan berhenti

Kesetiaan organisasi

Sponsor dan mentor

Kesempatan untuk
tumbuh

Spearman's  rho

Unstandardiz
ed Res idual Prestas i kerja Pengenalan

Permintaan
berhent i

Kesetiaan
organisasi

Sponsor
dan mentor

Kesempatan
untuk tumbuh

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**.  

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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