
 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Kompetisi global dan perubahan kondisi ekonomi menyebabkan banyak 

organisasi dari bermacam-macam ukuran melakukan langkah restrukturisasi. 

Perubahan ini berarti bahwa dewasa ini organisasi harus mengetahui bagaimana 

memberdayakan kalangan karyawan di semua jenjang oraganisasi secara paling 

baik. Orang-orang yang cakap harus tersedia untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan 

yang baru, lebih besar, dan secara teknologis dari pada organisasi modern. Dalam 

banyak hal, kunci untuk memenangkan komitmen karyawan-karyawannya adalah 

menawarkan kepada mereka suatu kesempatan untuk memiliki dan mengisi 

sebuah karir yang berhasil. 

Manajemen karir tidak hanya menjadi urusan departemen sumber daya 

manusia saja. Para manajer dan karyawan hendaknya dilibatkan pula dalam 

pengembangannya. Sungguh demikian, individu karyawan biasanya tidak 

mempunyai kemampuan dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun rencana 

karirnya secara sistematis dengan cara-cara yang menguntungkan dirinya dan 

organisasi. 

Sebagian orang mengganggap karir ( career ) sebagai promosi di dalam 

organisas. Kata “ karir “ dapat dipandang dari beberapa perspektif yang berbeda. 

Dari satu perspektif, karir merupakan urutan posisi yang diduduki oleh seseorang 



 

 

 

 

semasa hidupnya. Ini merupakan karir yang obyektif. Meskipun demikian dari 

perspektif lainnya karir terdiri atas perubahan nilai-nilai, sikap dan motivasi yang 

terjadi karna seseorang menjadi semakin tua. Ini merupakan karir yang subyektif 

kedua perspektif tadi menggangap bahwa orang memiliki beberapa tingkat 

pengendalian terhadap nasib mereka, sehingga mereka dapat mengubah peluang 

untuk memaksimalkan keberhasilan dan kepuasan yang berasal dari karir mereka.  

Organisasi menerapkan beragam ancangan untuk menolong para karyawan 

merencanakan karir mereka. Suatu upaya penting organisasional dalam 

manajeman karir individu adalah perencanaan dan implementasi program karir 

individu. Program ini membantu individu menilai keahliannya, mencermati 

kesempatan kerja didalam dan diluar organisasi, dan mengadaptasikan diri dengan 

pekerjaannya yang tersedia. Banyak organisasi yang menyediakan konseling, 

workshop dan program penilaian diri lainnya. Perusahaan lain telah mengenalkan 

aktivitas-aktivitas untuk menjawab beraneka rupa persoalan yang dihadapi 

individu. 

 Setelah mempertimbangkan dan mengingat kemungkinan-kemungkinan 

dalam mendapatkan dan mengumpulkan bahan-bahan penulisan, maka sampailah 

penulis pada suatu ketetapan untuk menyusun laporan tugas akhir ini dengan judul 

“ TINJAUAN MENGENAI PERENCANAAN KARIER INDIVIDU PADA PT. 

WIDJAYA LINTAS KOMINDO “. 

 

 



 

 

 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Proses pengembangan karier ini dalam pelaksanaannya harus dipertimbangkan 

dengan baik oleh perusahaan, karena jika tidak maka akan muncul permasalahan 

dimana perusahaan akan memperoleh karyawan yang tidak sesuai dengan tingkat 

kualifikasi pendidikan yang telah diterapkan oleh perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, untuk lebih memfokuskan pembahasan maka 

permasalahannya dibatasi sebagai berikut : 

1. Bagaimana  perencanaan karier individu pada PT. WIDJAYA 

LINTAS KOMINDO. 

2. Permasalahan apa saja yang dihadapi pada PT. WIDJAYA LINTAS 

KOMINDO mengenai perencanaan karier. 

3. Bagaimana pemecahan masalah oleh pihak perusahaan mengenai 

perencanaan karier? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Adapun maksud penulis mengadakan penelitian di PT. WIDJAYA LINTAS 

KOMINDO ini untuk mendapatkan data dan informasi yang tentang pelaksanaan 

pengembangan karier di PT. WIDJAYA LINTAS KOMINDO. Selain itu untuk 

membuat tugas akhir dalam menempuh ujian akhir Diploma III di Universitas 

Widayatama, sedangkan tujuan penulis ini adalah untuk : 

1. Mengetahui pelaksanaan karier karyawan pada PT. WIDJAYA 

LINTAS KOMINDO. 



 

 

 

 

2. Mengetahui masalah-masalah apa saja yang dihadapi PT. WIDJAYA 

LINTAS KOMINDO mengenai karier  karyawan. 

3. Mengetahui solusi dari PT. WIDJAYA LINTAS KOMINDO dalam 

mengatasi masalah mengenai karier karyawan.  

 

1.4 kegunaan Observasi 

1.Pemahaman Perkembangan Teori  

Secara teoritis, tinjauan observasi ini diharapkan dapat menambah wawasan, 

pengetahuan dan referensi dibidang ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia 

mengenai karier dalam meningkatkan prestasi kerja karyawan serta 

mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang diperoleh selama melaksanakan 

observasi, khususnya tentang pelatihan.  

2.Pemahaman Secara Praktis 

Melakukan kegiatan observasi diperusahaan ini, penulis dapat belajar 

memahami berbagai kebijakan perusahaan dalam membentuk pelatihan yang 

meningkatkan prestasi karyawan serta memahami bagaimana perusahaan ini 

mengarahkan karyawannya secara benar agar potensinya dapat berkembang. 

 

1.5 Metode Observasi 

Metode yang dilakukan oleh penulis dalam memperoleh data, dilakukan 

dengan menggunakan metode : 

 



 

 

 

 

1. Metode analisa deskriptif  

Adalah suatu metode yang berusaha mengumpulkan data sesuai dengan 

keadaan sebenarnya, menyajikan serta menganalisanya sehingga dapat 

memberikan gambaran yang cukup jelas atau objek yang diteliti dan kemudian 

dapat ditarik kesimpulan 

2.   Praktek Lapangan 

Adalah metode observasi yang dilakukan secara langsung, seperti wawancara 

yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih 

dahulu secara tertulis maupun lisan mengenai masalah-masalah yang akan 

diteliti kepada bagian personalia, dan karyawan di beberapa bagian.  

1.6 Lokasi dan waktu penelitian 

Lokasi yang dipilih oleh penulis untuk melakukan penelitian adalah : 

Nama perusahaan   : PT. WIDJAYA LINTAS KOMINDO  

Alamat perusahaan  : Jl. Jakarta No 36 B 

Tlp    : 022-7230819  

Fax    : 022-7230827                     

URL    : www.eazy.net.id 

E-mail    : info@eazy.net.id 

Waktu penelitian   : Bulan Desember-Januari 2009 

 

 


