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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengembangan karir menarik untuk diteliti karena pengembangan 

karir bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, 

dan moral karyawan supaya prestasi kerjanya baik dan mencapai hasil yang 

optimal (Husnia,2014).  Hal ini didukung sejumah riset diantaranya Wahyuni 

(2014), Mirawati (2015), Khan (2015) dan Kawulusan (2016) yang 

menyimpulkan bahwa pengembangan karir yang tepat akan memberikan 

pengaruh positif terhadap prestasi kerja karyawan. Sementara Firkola (2005), 

Antoniu (2010), dan Adekola (2011) melakukan penelitian tentang 

pentingnya perencanaan karir terhadap pengembangan karir. Perencanaan 

karir yang tepat akan membuat karyawan lebih bertanggung jawab terhadap 

karirnya dalam organisasi. Choyimah (2005) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada 

karyawan dapat memberikan pengaruh terhadap prestasi kerja karyawan. 

Sedangkan Meijers (2013) menyimpulkan bahwa identitas karir dan kualitas 

pilihan karir dapat mempengaruhi motivasi individu dalam pekerjaannya di 

masa depan.  

Peran manusia dalam organisasi sebagai karyawan memegang 

peranan yang menentukan, karena hidup matinya organisasi semata-mata 

tergantung dari manusia. Salah satu faktor yang sangat penting adalah 
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prestasi kerja pegawai agar dapat mencapai tujuan organisasi. Prestasi kerja 

pegawai dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah pengembangan 

karir pegawai yang dapat memberi kejelasan untuk menjalankan tugas sesuai 

dengan beban dan tanggung jawabnya (Choyimah:2005). 

Pengembangan karir dari seorang pegawai perlu dilakukan karena 

seorang pegawai bekerja dalam suatu perusahaan tidak hanya ingin 

memperoleh apa yang dipunyainya hari ini, tetapi juga mengharapkan ada 

perubahan, ada kemajuan, ada kesempatan diberikan kepadanya untuk maju 

ke tingkat lebih tinggi dan lebih baik.  

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka diajukan sebuah 

penelitian dengan judul “Pengaruh Pengembangan Karir terhadap 

Prestasi Kerja Karyawan PT PLN (Persero) Area Surakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah penelitian ini dapat 

dirmuskan sebagai berikut :  

1. Bagaimana pengaruh perencanaan karir terhadap prestasi kerja karyawan 

PT PLN (Persero) Area Surakarta? 

2. Bagaimana pengaruh pengarahan karir terhadap prestasi kerja karyawan 

PT PLN (Persero) Area Surakarta? 

3. Bagaimana pengaruh implementasi pengembangan karir terhadap prestasi 

kerja karyawan PT PLN (Persero) Area Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 
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Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan perencanaan karir terhadap prestasi 

kerja karyawan PT PLN (Persero) Area Surakarta. 

2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan pengarahan karir terhadap prestasi 

kerja karyawan PT PLN (Persero) Area Surakarta. 

3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan implementasi pengembangan karir 

terhadap prestasi kerja karyawan PT PLN (Persero) Area Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana 

untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh pengembangan karir 

terhadap prestasi kerja karyawan. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti 

sejenis maupun civitas academia lainnya dalam rangka mengembangkan 

ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia penelitian. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain: 

a. Dapat memberikan pengetahuan kepada manajer SDM, mahasiswa, 

dan para akademisi tentang pengaruh pengembangan karir terhadap 

prestasi kerja karyawan. 
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b. Dapat dijadikan bahan evaluasi bagi manajer SDM agar dapat 

menentukan program pengembangan karir dengan lebih baik sesuai 

dengan harapan karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


