
PENGARUH PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
BERDASARKAN PENILAIAN PRESTASI KERJA TERHADAP 

PENGEMBANGAN KARIR KARYAWAN PADA PT. BANK 
NEGARA INDONESIA (PERSERO) CABANG SUKABUMI 

 
 

SKRIPSI 

 
Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam 

Menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen  
Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama 

 

 
 

 

Disusun Oleh : 

 Nama : I. Dewa Anom Widana 
                                  NRP : 02.02.180 

 

 

FAKULTAS BISNIS DAN MANAJEMEN  

UNIVERSITAS WIDYATAMA 
Terakreditasi (Accredited)  

SK. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) 
Nomor : 010/BAN-PT/AK-X/S1/V/2007 

19 Mei 2007 
 

2008 
 



PENGARUH PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
BERDASARKAN PENILAIAN PRESTASI KERJA TERHADAP 

PENGEMBANGAN KARIR KARYAWAN PADA PT. BANK 
NEGARA INDONESIA (PERSERO) CABANG SUKABUMI 

 
 
 

SKRIPSI 

 
 

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam 
Menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen  

Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama 
 
 

 
Disusun Oleh : 

 Nama : I. Dewa Anom Widana 
                                  NRP : 02.02.180 

 
 
 

Menyetujui, 
 

Dosen Pembimbing 
 
 
 
 

Nugroho Juli Setiadi, S.E., M.M., Ph. D. 
 
 

Mengetahui, 
 

Dekan Fakultas Bisnis dan Manajemen 
 
 
 
 

Sri Astuti Pratminingsih, S.E., M.A. 

Ketua Program Studi Manajemen S1 
 
 
 
 

H. Tendi Haruman, S.E., M.M. 



 

Sifat-Sifat Sarjana 

 
 
Om swastyastu, 
 Kavim advayantam, pracetasam  
 Amrtam supratikam 
    Regveda III.29.5. 
 
 Seorang Sarjana memiliki wawasan ke depan,  
 Cerdas, abadi (kekal) dan mulia 
 
 Yo Revān yo amivaha  
 Vasuvit puśtivardhanah 
  
    Regveda I.18.2. 
  
 Seorang Sarjana harus memiliki ilmu yang berguna   
 bagi orang lain. 
  
 Ye Sukratavah śucayu 
 dhiyamdhāh 
    Regveda VII.2.2. 
 
 Seorang sarjana melaksanakan perbuatan-perbuatan yang mulia.  
 Mereka saleh dan bijaksana 
 
 Om Santi, Santi, Santi, Om 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama                            : I. Dewa Anom Widana 

Nrp                              : 02.02.180 

 

         Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul  “Pengaruh Pelaksanaan 

Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Penilaian Prestasi Kerja Terhadap 

Pengembangan Karir Karyawan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) 

Cabang Sukabumi”, Adalah benar dan hasil karya sendiri. Bila terbukti tidak 

demikian, saya bersedia menerima segala sanksi yang telah ditetapkan. 

         Demikian skripsi ini dibuat sebagaimana mestinya dan benar adanya. 

                                                                                                                                                                 

 

Bandung, Maret 2008 

 

 

I. Dewa Anom Widana 

 
 
 
 
 

 



ABSTRAK 

 
 

 Bank sebagai lembaga keuangan menggerakkan perekonomian, memiliki 
peluang besar untuk berkinerja dengan lebih baik. Bank-bank lebih aktif bersaing 
mencari dan memanfaatkan peluang yang ada di pasar. Peluang tersebut tidak 
dapat dimanfaatkan secara optimal apabila tidak ditunjang dengan sumber daya 
manusia kompeten dan profesional. 

 Guna menciptakan sumber daya manusia yang profesional, upaya PT. 
Bank BNI (Persero) Tbk. adalah menciptakan dan menyelenggarakan pelatihan-
pelatihan berkualitas yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pasar. 
Upaya pelatihan tersebut berdasarkan penilaian prestasi kerja karyawannya hingga 
tercapainya pengembangan karier. 

Metode penelitian dirumuskan dalam bentuk tabel untuk mempermudah 
dalam melihat metode penelitian yang digunakan berdasarkan masing-masing 
tujuan penelitian. Untuk menjawab dan mengungkap tujuan penelitian digunakan 
penelitian yang bersifat deskriptif dari sumber data primer yang diperoleh dari 
hasil wawancara, observasi, dan kuesioner pada PT. Bank BNI (Persero) Tbk. 
Cabang Sukabumi. Unit observasi dalam penelitian ini adalah karyawan, yakni 
sebanyak 45 orang. Pengujian dilakukan dengan menggunakan dengan 
menggunakan analisis statistik. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis 
regresi berganda. 

Besarnya pengaruh didapat dengan melakukan uji korelasi Spearman dan 
analisis koefisien determinasi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan 
analisis korelasi Spearman didapatkan hasil korelasi yang kuat antara pendidikan 
dan pelatihan terhadap pengembangan karier yakni sebesar 68,9% hal ini berarti 
pendidikan dan latihan berpengaruh terhadap pengembangan karier karyawan 
sebesar 62,3%, sedangkan 37,7% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain.  Dari 
analisis regresi didapatkan hasil  dari seluruh uji hipotesis yang menyimpulkan 
bahwa semua variabel berpengaruh signifikan yakni pendidikan dan pelatihan 
terhadap pengembangan karier diperoleh nilai thitung yaitu sebesar 6,232,. penilaian 
prestasi kerja terhadap pendidikan dan pelatihan diperoleh nilai thitung sebesar 
7,434, pengembangan karier terhadap penilaian prestasi kerja kerja diperoleh nilai 
thitung sebesar 8,328.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

 Sudah merupakan tuntutan bagi organisasi dimasa kini untuk selalu 

berusaha meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi untuk dapat bersaing 

bukan hanya untuk sekedar bertahan dalam pasar persaingan. Adanya 

keterbatasan karir karyawan menyebabkan PT. Bank BNI mendirikan unit-unit 

baru yang menunjang karier karyawan salah satu unit usahanya adalah Sentra 

Kredit Kecil. Untuk itu setiap organisasi harus mampu mengembangkan 

kemampuan karyawannya dan dampak yang ditimbulkan disamping kemajuan 

untuk perusahaan juga dapat mengembangkan karier karyawannya. Untuk 

memecahkan masalah tersebut perusahaan biasanya mengadakan program belajar 

baik melalui pendidikan dan pelatihan maupun tugas belajar. Dengan demikian 

diharapkan perusahaan akan memiliki karyawan yang potensial, kreatif dan 

inovatif demi kemajuan perusahaan. Bagi karyawan sendiri akan berdampak pada 

skill yang dimiliki bertambah dan pengembangan karier yang meningkat.  

 Sejalan dengan peta perbankan Indonesia dan perkembangan 

perekonomian Indonesia yang mulai membaik dari waktu ke waktu, akan 

memberi dampak positif bagi perkembangan perbankan. Bank sebagai lembaga 

keuangan menggerakkan perekonomian, memiliki peluang besar untuk berkinerja 

dengan lebih baik. Bank-bank lebih aktif bersaing mencari dan memanfaatkan 

peluang yang ada di pasar. Peluang tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara 

optimal apabila tidak ditunjang dengan sumber daya manusia kompeten dan 

profesional. 

Guna menciptakan sumber daya manusia yang profesional, upaya BNI 

adalah menciptakan dan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan berkualitas yang 

sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pasar.  

Disamping model pembelajaran klasikal (konvensional) yang dijalankan 

selama ini, di tahun 2007 BNI menggunakan media e-Learning atau pembelajaran 

1 
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melalui elektronik yang dapat diakses oleh seluruh pegawai melalui Learning 

Management System (LMS) dalam sistem HCMS (Human Capital Management 

Information System). Dengan digunakannya model pembelajaran melalui e-

Learning akan meningkatkan ragam pembelajaran dan fleksibilitas bagi setiap 

pegawai untuk mengikuti pelatihan sesuai kebutuhan tanpa harus meninggalkan 

tugas dan pekerjaannya sehari-hari (learning while working). 

Manajemen berharap, segenap pegawai dapat memanfaatkan secara 

maksimal pelatihan-pelatihan yang sudah disiapkan di tahun 2007 dengan belajar 

bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kompetensi pegawai, sehingga visi 

menjadi Bank Kebanggaan Nasional yang Unggul dalam Layanan dan Kinerja 

dapat terwujud.                          

Berdasarkan uraian tersebut maka, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : 

“Pengaruh Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Penilaian 

Prestasi Kerja Terhadap Pengembangan Karir Karyawan pada PT. Bank 

Negara Indonesia (Persero) Cabang Sukabumi” 

 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan diatas, maka 

dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan penilaian 

prestasi kerja pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang 

Sukabumi. 

2. Bagaimana pelaksanaan pengembangan karir berdasarkan penilaian 

prestasi kerja pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang 

Sukabumi. 

3. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 

berdasarkan penilaian prestasi kerja terhadap pengembangan karir 

karyawan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang 

Sukabumi. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan 

penilaian prestasi kerja yang dilaksanakan pada PT. Bank Negara 

Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sukabumi. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengembangan karir berdasarkan penilaian 

prestasi kerja yang dilaksanakan pada PT. Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk. Cabang Sukabumi. 

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pelaksanaan pendidikan dan 

pelatihan berdasarkan penilaian prestasi kerja terhadap pengembangan 

karir karyawan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang 

Sukabumi. 

                 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan untuk dapat diperoleh dari pelaksanaan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kontribusi Praktisi 

Dengan melihat pengaruh pelaksanan pendidikan dan pelatihan berdasarkan 

penilaian prestasi kerja terhadap pengembangan karir karyawan, perusahan 

dapat melihat aspek ini sebagai pemikiran bagi PT. Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk. Cabang Sukabumi. dalam meningkatkan kualitas karyawannya.   

2. Kontribusi Akademis dan Teoritis 

Di dalam teori dinyatakan bahwa manfaat pendidikan dan pelatihan salah 

satunya adalah memberikan informasi tentang meningkatnya pengetahuan 

kepemimpinan, keterampilan komunikasi dan sikap pencapaian prestasi, 

pertumbuhan, tanggung jawab dan kemajuan yang dapat diinternalisasi dan 

dilaksanakan. (Rivai, 2006:231).  

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang dapat 

dijelaskan melalui pengaruh pelaksanan pendidikan dan pelatihan berdasarkan 

penilaian prestasi kerja terhadap pengembangan karir karyawan, yang 

diterapkan di bank.  
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1.5 Definisi Variabel yang digunakan  

• Pengembangan karir 

Dalam menjalankan pekerjaannya di organisasi seorang individu memiliki 

karir. Pengertian karir menurut Davis, (1993:377) adalah :  

”Carerr development is the process by which one selectects career  goals 

and the path to thoose goals”.  

“Pengembangan karier adalah proses yang berkaitan dengan pencapaian 

karier seseorang untuk mencapai target seseorang”. 

Dalam siklusnya, karir mengalami pengembangan. Pengembangan karir, 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Agus Tulus (1992:114) memiliki 

pengertian sebagai berikut : 

”Pengembangan karir adalah suatu kondisi yang menunjukkan 
adanya peningkatan - peningkatan  status kepegawaian seseorang 
dalam suatu organisasi sesuai dalam jalur karir yang telah ditetapkan 
orgnisasi yang bersangkutan”.  

 
Jadi pengembangan karir merupakan suatu kondisi yang menunjukkan 

adanya peningkatan status kepegawaian seseorang dalam suatu organisasi atau 

instansi dengan prosedur yang sesuai dalam jalur karir yang telah ditetapkan oleh 

organisasi atau instansi perusahaan tersebut. 

 

• Pendidikan dan Pelatihan  

 Menurut Bernadin (2003:164) menyatakan : 

“Any attempt to improve employee performance on a currently held job or one 

related to it”  

 Dari definisi di atas pelatihan bahwa pelatihan merupakan setiap usaha 

untuk meningkatkan kinerja karyawan pada pekerjaan atau yang berhubungan 

dengannya. Pelatihan melibatkan perubahan pada kemampuan, pengetahuan, 

sikap, dan perilaku. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelatihan merubah hal - hal 

yang diketahui karyawan, bagaimana mereka menjalankan tugas, sikap mereka 

terhadap pekerjaan, dan hubungan mereka dengan rekan sekerja atau atasan. 

 

 

 



 5

• Penilaian Prestasi Kerja 

Salah satu tujuan proses dari suatu organisasi yang dinamis dan selaras 

adalah memastikan bahwa orang-orang atau sumber daya manusia yang mereka 

miliki mampu melaksanakan bermacam-macam tugas yang berkaitan dengan 

peran atau kedudukan mereka. semua itu dapat diwujudkan dengan melakukan 

penilaian prestasi kerja pegawai yang dapat memudahkan perusahaan dalam hal 

pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pegawai. Untuk lebih jelasnya 

tentang deflnisi dari penilaian prestasi kerja, maka penyusun mengutip beberapa 

definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut: 

Menurut Hasibuan, (2000:87) 

“Penilaian Prestasi Kerja adalah menilai rasio hasil kerja nyata dengan 

standar kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan setiap karyawan.” 

 

Menurut Barry Cushway (2002:139): 

"Penilaian prestasi kerja adalah suatu proses dimana organisasi-
organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawannya untuk 
membandingkan semua pekerjaan satu dengan yang lainnya dengan 
tujuan menghasilkan susunan peringkat" 
Sedangkan menurut Pritchard dan Murlis (2001:141) : 

"Penilaian Prestasi Kerja adalah suatu proses untuk menentukan 

ukuran dan penting tidaknya pekerjaan-pekerjaan dalam suatu 

organisasi" 

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penilaian prestasi 

kerja adalah untuk mengetahui apa yang telah dihasilkan oleh karyawan untuk 

organisasinya selama periode waktu tertentu. Dengan demikian penilaian 

penilaian prestasi kerja yang telah dicapai oleh setiap individu organisasi sangat 

penting dilakukan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia yang dimiliki 

oleh organisasi. 

Untuk menilai prestasi kerja karyawan maka penulis menggunakan 

indikator yang terdapat di PT. Bank BNI (Persero) Tbk.  
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1.6 Outline Skripsi  

Skripsi ini disajikan dengan tata urut yaitu dimulai dengan Bab I mengenai 

Pendahuluan  meliputi latar belakang, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi variabel yang digunakan dan outline 

skripsi. Dilanjutkan dengan Bab II mengenai kajian Pustaka yang membahas lebih 

rinci mengenai teori yang digunakan dan definisi pengembangan hipotesis. 

Kemudian diikuti dengan Bab III mengenai Metode Penelitian yang digunakan 

serta sejarah mengenai perusahaan yang diteliti. Setelah itu membahas mengenai 

Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdapat dalam Bab IV. Yang terakhir dari 

skripsi ini  yaitu Bab V mengenai Kesimpulan dan saran dari penelitian yang 

sudah dilakukan.  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.7 Pengantar 

Bab ini membahas kajian pustaka yang diawali dengan konsep-konsep 

yang digunakan dalam kajian teorinya mengenai beberapa pengertian secara 

konseptual seperti mengenai pengertian pendidikan dan pelatihan, kriteria, tujuan 

sampai dengan unsur-unsur pendidikan dan pelatihan. Pengertian mengenai 

pengembangan karir, tujuan dan manfaat pengembangan karier, unsur - unsur 

pengembangan karir, tahap-tahap pengembangan karier, program pengembangan 

karier dan faktor-faktor pengembangan karier. Selanjutnya, kerangka pemikiran 

dan pengembangan hipotesis. 

 

2.3 Pengembangan Karier 

 Pengembangan karier merupakan merupakan tujuan dari suatu proses 

peningkatan kemampuan kerja seseorang untuk mencapai karier yang diinginkan. 

Karena itu, usaha pembentukan sistem pengembangan karier yang dirancang 

secara baik akan dapat membantu karyawan dalam menentukan kebutuhan karier 

mereka sendiri, dan menyesuaikan antara kebutuhan karyawan dengan tujuan 

perusahaan.  

 

2.3.1 Pengertian Pengembangan Karier 

Pengembangan karir sebenarnya bersifat pribadi, tetapi karena istilah karir 

itu selalu berkait dengan pekerjaan maka peran organisasi akan sangat penting. 
Pengembangan karier menurut Rivai (2004:290) adalah sebagai berikut: 

”Proses peningkatan kemampuan kerja individu yang dicapai dalam 

rangka mencapai karier yang diinginkan”. 

 

 

7 



 8

Sedangkan menurut Simamora (2006:419) 

“Pengembangan karir adalah pada upaya perencanaan yang 
teroganisasikan meliputi kegiatan atau proses terstruktur, hasilnya 
dalam bentuk suatu karir timbal balik (mutual career) sebagai 
peletakan upaya antara pegawai dan organisasi”. 
 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa pengembangan karier merupakan proses 

seseorang dalam meningkatkan kemampuan kerja dalam usaha untu mencapai 

karier yang diinginkannya. 

 

2.3.2 Tujuan dan Manfaat Pengembangan Karier 

 Tujuan dan manfaat pengembangan karier menurut Rivai, (2006:285) 

pada dasarnya sebagai berikut: 

1. Meluruskan strategi dan syarat-syarat karyawan intern (aligns strategy and 

internal staffing) 

2. Mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan (develops 

promotable employees) 

3. Memudahkan penempatan ke luar negeri (facilitates international 

placement) 

4. Membantu di dalam keanekaragaman tenaga kerja (assists with workforce 

diversify) 

5. Mengurangi pergantian (lower turnover) 

6. Menyaring potensi karyawan (taps employee potential)                              

7. Meneruskan pertumbuhan pribadi (furthers personal growth) 

8. Mengurangi penimbunan (reduce hoarding)  

9. Memuaskan kebutuhan karyawan (satisfies employee needs)                       

10. Membantu perencanaan tindakan secara afirmatif (assists affirmative 

action plans)  

  Rivai, (2006:285) juga menyatakan bahwa untuk dapat terwujudnya 

manfaat perencanaan karier tersebut perusahaan harus mendukung melalui 

pendidikan karier, informasi karier dan penyuluhan. 
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2.3.3 Unsur - unsur Pengembangan Karir 

Menurut Davis (1993:377) unsur - unsur yang mempengaruhi 

pengembangan karir adalah : 

1. Pendidikan Karir (Carrer Educations) 

Seringkali karyawan tidak mengetahui kebutuhan dan keuntungan melakukan 

perencanaan karir yang mendukung pengembangan karirnya, kalaupun mereka 

telah menyadari hal tersebut, mereka merasa kurang mempunyai informasi 

yang dibutuhkan untuk membuat rencana karir mereka dengan baik. 

Manajemen sumber daya manusia berkewajiban untuk mengatasi kedua 

masalah tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara berbagai macam teknik 

pendidikan. Teknik pendidikan yang dapat digunakan antara lain melalui 

seminar, pengarahan, memoranda dari manajer puncak, dan sebagainya. 

Pertemuan - pertemuan semacam itu dapat membantu karyawan menetapkan 

dan mengidentifikasikan sasaran karir, jalur karir, serta kegiatan - kegiatan 

pengembangan karir lainnya.     

2. Informasi Karir (Carrer Information) 

Karyawan sangat memerlukan informasi karir dalam rangka menyusun karir 

mereka. Sebagian informasi mengenai karir telah menjadi bagian dari sistem 

informasi sumber daya manusia, yaitu sebagaimana yang tertera dalam 

deskripsi pekerjaan (job description) dan spesifikasi pekerjaan (job 

specification). Manajemen sumber daya manusia dapat mendorong 

pengembangan karir dengan cara menginformasikan kepada karyawannya 

mengenai lowongan pekerjaan di masa yang akan datang melalui rencana - 

rencana kekaryawanan, menyediakan informasi tentang berbagai alternatif 

jalur karir yang ada dan memungkinkan bagi karyawan.    

3. Bimbingan Karir (Carrer Counseling)  

Manajemen sumber daya manusia dapat membantu karyawan dalam 

menetapkan sasaran karir dan jalur karir yang tepat melalui bimbingan karir. 

Bimbingan karir dapat dilakukan baik secara informal, yaitu dilakukan oleh 

staf sumber daya manusia dalam hal ini termasuk pada penilaian prestasi kerja 

yang dilakukan oleh lembaga/bagian yang berwenang, maupun secara formal, 
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yaitu bimbingan karir yang dilakukan oleh lembaga khusus misalnya 

workshop, assesment center, dan pusat pengembangan karir. Pembimbing 

karir harus menyadari bahwa bahwa karir merupakan bagian dari rencana 

kehidupan seseorang, sehingga bimbingan karir yang diberikan harus 

mencakup penilaian dari karyawan yang bersangkutan.     

 

2.3.4 Tahap-Tahap Pengembangan Karier 

Untuk mencapai pengembangan karier maka dilakukan tahap-tahap 

pengembangan karier sebagaimana yang dijelasakan dalam gambar 2.2 berikut : 

Gambar 2.1  

Tahap-tahap karier  
Kebutuhan 
utama 

Keamanan, 
Jaminan 

 

Pencapaian, 
Harga Diri, 
Kebebasan 

Harga Diri,  
Aktualisasi Diri 

Aktualisasi Diri 

     

Usia 
    

     
Tahap karier  Fase Awal 

Pegawai Kontrak 
Fase Lanjutan 

Promosi 
Fase Mempertahankan 
Mempertahankan posisi 

Fase Pensiun 
Berpikir strategis 

Rivai (2006:298) 

 

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Tahap awal lebih menekankan pada perhatian untuk memperoleh jaminan 

terpenuhinya kebutuhan dalam tahun-tahun awal pekerjaan. Selanjutnya adalah 

tahap lanjutan, di mana pertimbangan jaminan keamanan sudah mulai berkurang, 

namun lebih menitikberatkan pada pencapaian, harga diri dan kebebasan. Tahap 

mempertahankan, pada tahap ini, individu mempertahankan pencapaian 

keuntungan atau manfaat yang telah diraihnya sebagai hasil pekerjaan di masa 

lalu. Individu telah merasa terpuaskan, baik secara psikologis maupun finansial. 

Setelah tahap mempertahankan dilewati, individu kemudian memasuki tahap 

pensiun. Pada tahap pensiun individu telah menyelesaikan satu karier, dan dia 

akan berpindah ke karier yang lain, dan individu memiliki kesempatan untuk 

mengekspresikan aktualisasi diri yang sebelumnya tidak dapat dia lakukan. 
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2.3.5 Program Pengembangan Karier 

Menurut Rivai (2006:299) tujuan mendasar dari program pengembangan 

karier ini adalah untuk membantu karyawan menganalisis kemampuan dan minat 

dalam penyesuaian antara kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dengan 

kebutuhan perusahaan. Program Pengembangan karier juga merupakan hal yang 

krusial di mana manajemen dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan 

sikap karyawan terhadap pekerjaannya dan membangun kepuasan kerja yang lebih 

tinggi. Inti dari program pengembangan karier adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 2.2  

Program pengembangan karier  

 

        (Pola karier)  

 

 

 

 

         umpan balik   

Perencanaan 
karier 

Pengembangan  
karier 

Tujuan 
karier 

Rivai (2006:300) 

Keterlibatan departemen sumber daya manusia dalam pengembangan karir 

amat diperlukan demi kelancaran pengembangan karier karyawanya. Program 

pengembangan karier yang dilakukan perusahaan dalam hal ini departemen 

sumber daya manusia menurut Simamora (2004:421) adalah sebagai berikut: 

 

1. Menggandengkan strategi dan kebutuhan penyusunan internal.  

Dengan membantu perencanaan karir para karyawan, perusahaan dapat 

mempersiapkan mereka untuk mengantisipasi jabatan yang lowong yang 

diidentifikasi dalam rencana sumber daya manusia, menghasilkan bauran yang 

lebih baik dari berbagai bakat yang dibutuhkan untuk menunjang strategi 

perusahaan. 
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2. Mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan.  

Perencanaan karir membantu untuk mengembangkan pasokan internal dari 

tenaga kerja yang dapat dipromosikan untuk mengisi kekosongan yang 

disebabkan oleh pensiun, pengunduran diri, dan pertumbuhan perusahaan. 

3. Memfasilitasi penempatan internasional.  

Organisasi global memanfaatkan perencanaan karir untuk membantu 

mengidentifikasi dan mempersiapkan penempatan untuk semua batas 

internasional.                           

4. Membantu menangani diversitas tenaga kerja.  

Tatkala dibantu dengan perencanaan karir, karyawan-karyawan dengan 

beraneka macam latar belakang mempelajari ekspektasi organisasi untuk 

pertumbuhan dan pengembangan dirinya. 

5. Mengurangi tingkat putaran karyawan.  

Semakin kuatnya perhatian dan kepedulian terhadap karir individu dapat 

membuahkan loyalitas organisasional yang lebih kokoh dan menekan tingkat 

putaran karyawan.    

6. Membuka saluran potensi karyawan.  

Perencanaan karir mendorong para karyawan untuk mengerahkan lebih 

banyak potensi mereka karena mereka mempunyai tujuan karir yang spesifik. 

Hal ini tidak hanya mempersiapkan para karyawan untuk lowongan di masa 

yang akan datang, namun juga kinerja yang lebih baik di antara para 

pemegang jabatan dalam pekerjaan-pekerjaan mereka saat ini. 

7. Memperdalam pertumbuhan pribadi. 

Rencana dan tujuan karir memotivasi para karyawan untuk bertumbuh dan 

berkembang. 

8. Mengurangi penumpukan karyawan.  

Perencanaan karir menyebabkan para karyawan, manajer, dan departemen 

sumber daya manusia mengetahui kualifikasi karyawan, mencegah manajer 

yang egois menumpuk karyawan kunci demi keuntungannya sendiri. 
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9. Memuaskan kebutuhan karyawan.  

Dengan lebih sedikitnya penumpukan karyawan dan meluasnya peluang 

pertumbuhan, kebutuhan penghargaan diri individu, seperti pengakuan dan 

pencapaian, dapat dipuaskan dengan lebih segera. 
 

2.3.6 Faktor-faktor Pengembangan Karier 

 Kemajuan karier seseorang dapat ditentukan dengan kinerja, pengalaman, 

pendidikan bahkan sebuah keberutungan dapat berpengaruh terhadap pencapai 

karier seseorang. Tindakan ini dapat disponsori oleh departemen personalia, 

manajer atau pihak lain. Adapun yang menjadi faktor pengembangan karier 

seseorang adalah sebagai berikut (Rivai 2006:291): 

a. Prestasi kerja (job performance) 

Kemajuan karier sebagian besar tergantung pada prestasi kerja yang baik 

dan etis. Asumsi kinerja yang baik melandasi seluruh aktivitas pengembangan 

karier. Ketika kinerjanya di bawah standar, hingga mengabaikan upaya 

pengembangan karier lain, bahkan tujuan karier yang paling sederhana 

sekalipun biasanya tidak bisa dicapai. Jadi Kemajuan karier umumnya terletak 

pada kinerja dan prestasi. 

b. Eksposur (exposure) 

Kemajuan karier dapat dikembangkan melalui eksposur. Eksposur menjadi 

paham (dan diharapkan dapat dipertahankan setinggi mungkin). Mengetahui 

apa yang diharapkan dan adanya promosi, permindahan ataupun kesempatan 

berkarier lainnya dengan melakukan kegiatan yang kondusif. Manajer 

memperoleh eksposur utamanya melalui kinerja dan prestasi mereka, laporan 

tertulis, presentasi lisan, pekerjaan komite, dan jam-jam yang dihabiskan. 

Eksposur juga berasal dari peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan 

melalui keterlibatan dalam asosiasi profesi dan kelompok komunitas nirlaba, 

misalnya kadin, dan kelompok-kelompok yang berorientasi sipil lainnya.    

c. Jaringan kerja (net working) 

Jaringan kerja berarti perolehan eksposur di luar perusahaan. Kontak 

pribadi dan profesional, utamanya melalui asosiasi profesi akan memberikan 
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kontak kepada seseorang yang bisa jadi penting dalam mengidentifikasi 

pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik. Kemudian ketika karier seorang 

karyawan mencapai jalan buntu atau pemecatan mendorong seseorang masuk 

ke dalam kelompok paruh waktu, maka kontak-kontak ini bisa membantu 

tujuan seseorang menuju pada peluang-peluang pekerjaan.  

d. Pengunduran diri (resignations) 

Apabila perusahaan tempat seorang karyawan bekerja tidak memberikan 

kesempatan berkarier yang banyak dan ternyata di luar perusahaan terbuka 

kesempatan yang cukup besar untuk berkarier, untuk memenuhi tujuan 

kariernya karyawan tersebut akan mengundurkan diri. Sejumlah karyawan 

profesional dan manajer pada khususnya beralih ke perusahaan lain sebagai 

bagian strategi karier yang disengaja. Jika dilakukan secara efektif, 

pengunduran diri tersebut akan menguntungkan karyawan tersebut, yaitu 

memperoleh pekerjaan yang lebih bagus atau mendapat promosi dengan 

penghasilan yang meningkat serta memperoleh pengalaman kerja yang baru. 

Mengundurkan diri untuk mengembangkan karier dengan perusahaan lain 

dikenal sebagai leveraging.  

e. Kesetiaan terhadap organisasi (organizational loyality)  

Dedikasi karier yang besar pada perusahaan yang sama melengkapi 

sasaran departemen SDM dalam mengurangi turnover karyawan. Terkadang 

perusahaan sengaja "membeli" loyalitas ini dengan gaji atau tunjangan yang 

tinggi. Perusahaan berupaya mengembangkan loyalitas karyawan melalui 

praktik-praktik SDM yang efektif, termasuk perencanaan dan pengembangan 

karier. Hal yang wajar jika keterikatan karyawan terhadap organisasi 

(perusahaan) di mana dia bekerja sehingga karyawan tersebut akan 

memberikan dedikasinya kepada perusahaan.  

f. Pembimbing dan sponsor (mentors and sponsors) 

Banyak karyawan dengan segera mempelajari bahwa mentor bisa 

membantu pengembangan karier mereka. Pembimbing adalah orang yang 

memberikan nasihat-nasihat atau saran-saran kepada karyawan di dalam upaya 

mengembangkan kariernya. Pembimbing tersebut berasal dari dalam 

 



 15

perusahaan itu sendiri. Sedangkan sponsor adalah seseorang di dalam 

perusahaan yang dapat menciptakan kesempatan bagi karyawan untuk 

mengembangkan kariernya. 

g. Bawahan yang mempunyai peranan kunci (key subordinates)  

Manajer-manajer yang berhasil bersandarkan pada bawahan-bawahan 

yang membantu kinerja mereka. Bawahan bisa mempunyai pengetahuan dan 

keterampilan darinya, atau bawahan bisa melaksanakan peran kunci dalam 

membantu manajer di dalam menjalankan tugas-tugasnya. 

h. Peluang untuk tumbuh (growth opportunies) 

Meningkatkan kemampuan melalui pelatihan-pelatihan, kursus dan juga 

melanjutkan jenjang pendidikannya. Hal ini memberikan kesempatan kepada 

karyawan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan rencana kariernya. 

Aktivitas layanan komunitas memberikan banyak peluang bagi pertumbuhan 

dan pengakuan, seperti kadin, organisasi seni, dan kelompok komunitas lain. 

Bahkan layanan komunitas memberikan kepada para manajer junior sejumlah 

peluang untuk menggunakan keterampilan kepemimpinan mereka.  

i. Pengalaman Internasional (international experience) 

Untuk orang-orang yang mendekati posisi operasional atau staf senior, 

maka pengalaman internasional menjadi peluang pertumbuhan yang semakin 

penting. Di antara korporasi domestik terkemuka, presentase penjualan tinggi 

sering didapat dari operasi internasional, utamanya pada industri-industri, 

misalnya otomotif, farmasi, komputer, elektronik, dan dirgantara, bahkan 

untuk beberapa perusahaan global (global corporation), seperti Coca Cola dan 

Ford. Oleh karena itu, pengalaman internasional menjadi prasyarat untuk 

menduduki beberapa posisi di perusahaan tersebut.  

 

2.4 Pendidikan dan Pelatihan 

Pendidikan dan pelatihan adalah suatu usaha yang dilakukan perusahaan 

untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan, 

agar dapat menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik 
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sehingga memperoleh hasil kerja yang baik pula dan akhirnya dapat mendukung 

tercapainya tujuan perusahaan. 

Pendidikan dan pelatihan perlu dilaksanakan oleh perusahaan secara 

berkesinambungan, agar tenaga kerja memiliki kemampuan untuk menghadapi 

tantangan-tantangan yang datang baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. 

  Menurut Bernadin (2003:164) “Any attempt to improve employee 

performance on a currently held job or one related to it”. Bahwa pelatihan 

merupakan setiap usaha untuk meningkatkan kinerja karyawan pada pekerjaan 

atau yang berhubungan dengannya. Pelatihan melibatkan perubahan pada 

kemampuan, pengetahuan, sikap, dan perilaku. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

pelatihan merubah hal - hal yang diketahui karyawan, bagaimana mereka 

menjalankan tugas, sikap mereka terhadap pekerjaan, dan hubungan mereka 

dengan rekan sekerja atau atasan. 

 

2.4.1 Definisi Pendidikan dan Pelatihan 

 Pendidikan dan pelatihan merupakan usaha untuk mengembangkan 

kemampuan karyawan dalam mengembangkan perusahaannya. 

 Menurut  Bella, (2001:70) pendidikan dan pelatihan adalah sebagai 

berikut : 

“Pendidikan dan pelatihan sama dengan pengembangan yaitu 
merupakan proses peningkatan keterampilan kerja baik teknis 
maupun manajerial. Pendidikan berorientasi pada teori, dilakukan 
dalam kelas, berlangsung lama, dan biasanya menjawab why. 
Pelatihan berorientasi pada praktek, dilakukan di lapangan, 
berlangsung singkat, dan biasanya menjawab how”. 

 
Menurut Dessler (2006:280) pelatihan merupakan proses mengajarkan 

keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan pada karyawan 

baru atau yang ada sekarang. Bertitik tolak dari pengertian tersebut pelatihan 

dapat dipisahkan menjadi pelatihan dan pengembangan. Seperti menurut 

DeCenzo (1996:237) bahwa : 
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“Employee Training is a present - day oriented training”, sedangkan  

“Employee Development is a future oriented training, focusing on the 

personal growth of the employee”.  

Menurut Rivai (2006:299) pendidikan dan pelatihan mempunyai arti : 

“Serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan 
pengetahuan, kemampuan, sikap, dan kinerja individu, kelompok, 
atau seluruh organisasi. Aktivitas ini mengajarkan keahlian baru, 
memperbaiki keahlian yang ada, dan mempengaruhi sikap 
karyawan”.  
 

Dengan demikian pendidikan dan pelatihan berfokus pada keterampilan 

yang dibutuhkan karyawan untuk menjalankan pekerjaannya sekarang sementara 

pengembangan karyawan berfokus pada keterampilan yang bersifat jangka 

panjang untuk mengembangkan karyawan sekarang dan mendatang untuk tugas - 

tugas dimasa depan dengan berfokus pada pengembangan individu karyawan 

tersebut. 

 

2.4.2 Tujuan Pendidikan dan Pelatihan 

Sebelum pendidikan dan pelatihan dilaksanakan, perusahaan sebaiknya 

terlebih dahulu mengetahui tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan 

pendidikan dan pelatihan. Tujuan pendidikan dan pelatihan terbagi menjadi tujuan 

umum dan tujuan khusus.  Adapun tujuan umum dari pelaksanaan pendidikan dan 

pelatihan menurut Handoko (2001:103) adalah untuk menutup kesenjangan 

antara kecakapan/kemampuan karyawan dengan permintaan jabatan dan untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan.  Sedangkan tujuan khususnya 

menurut Wahyudi (2002:135) antara lain adalah: 

1. Meningkatkan produktivitas 

Pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kemampuan tenaga kerja atau 

pegawai yang akan mengakibatkan meningkatnya produktivitas kerja yang 

pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. 
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2. Meningkatkan kualitas 

Dengan dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan, yang diperbaiki tidak 

hanya kualitas produksi tetapi juga akan memperkecil kemungkinan kesalahan 

yang akan dilakukan oleh para tenaga kerja. 

3. Meningkatkan mutu perencanaan tenaga kerja 

Dengan adanya pendidikan dan pelatihan yang baik dapat mempersiapkan 

tenaga kerja yang terampil untuk masa yang akan datang, dan juga dapat 

membantu perusahaan untuk mengisi kekosongan jabatan dalam perusahaan. 

4. Meningkatkan semangat tenaga kerja 

Pelatihan yang baik dapat memperbaiki iklim dan mengurangi ketegangan-

ketegangan yang terjadi dalam perusahaan, sehingga semangat kerja karyawan 

akan meningkat. 

5. Sebagai balas jasa tidak langsung 

Dengan memberikan kesempatan kepada seorang tenaga kerja untuk 

mengikuti pendidikan dan pelatihan dapat diartikan sebagai pemberian balas 

jasa kepada tenaga kerja yang bersangkutan atas prestasi kerjanya, karena 

dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan berarti tenaga kerja tersebut 

berkesempatan untuk mengembangkan dirinya. 

6. Meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja 

Pelatihan yang baik dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kecelakaan 

kerja didalam suatu perusahaan, sehingga akan menciptakan lingkungan kerja 

yang lebih aman dan memberikan ketenangan dan stabilitas pada sikap dan 

mental tenaga kerja. 

7. Mencegah kadaluarsa 

Pelatihan dapat mendorong inisiatif dan kreativitas tenaga kerja sehingga 

dapat mencegah terjadinya sifat kadaluarsa. Sifat ini terjadi karena 

kemampuan yang dimiliki karyawan tertinggal oleh kemampuan yang 

diperlukan perusahaan sesuai dengan perkembangan teknologi. 
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8. Kesempatan mengembangkan diri 

Dengan adanya pelatihan akan memberikan kesempatan bagi seorang 

karyawan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya, termasuk 

meningkatkan perkembangan pribadinya. 

 

2.4.3 Tahap-tahap Pendidikan dan Pelatihan 

Dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan ada beberapa tahap yang 

harus diperhatikan oleh perusahaan.  Menurut Irianto (2001:30) pendidikan dan 

pelatihan dibagi menjadi tiga tahap yaitu: 

1. Tahap Penetapan Kebutuhan (Assessment Phase) 

Merupakan tahap yang sangat penting untuk menentukan kebutuhan apa saja 

yang harus diakomodasikan dalam pelatihan termasuk juga bagaimana format 

dan rancangan pelatihan yang akan diimplementasi. 

2. Tahap Implementasi Pelatihan (Implementation Phase) 

Mengimplementasikan semua keputusan tentang pelatihan yang dihasilkan 

pada tahap pertama, menterjemahkan setiap informasi hasil tahap pertama dan 

juga membuat strategi bagaimana pelatihan secara teknis dilaksanakan. 

3. Tahap Evaluasi Pelatihan (Evaluation Phase) 

Evaluasi pelatihan yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelatihan 

yang dilaksanakan telah mencapai target yang ditentukan.  

 Menurut Handoko, (2000:108) langkah-langkah yang seharusnya diikuti 

sebelum kegiatan pendidikan dan pelatihan diuraikan dalam gambar 2.1 berikut: 

Gambar 2.3 

Langkah-langkah Pendahuluan Dalam Persiapan Pendidikan Dan Pelatihan  
 

Prinsip-prinsip 

belajar 

 

Isi Program Sasaran-sasaran 
pelatihan dan 

pengembangan 

Penilaian dan 
identifikasi 
kebutuhan-
kebutuhan 

 

 

 

 

 
       Sumber : Handoko (2000:108)    

 



 20

- Penilaian dan identifikasi kebutuhan 

Untuk memutuskan pendekatan yang akan digunakan, organisasi perlu 

mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan pelatihan dan pengembangan. 

Penilaian kebutuhan mendiagnosa masalah-masalah dan tantangan-tantangan 

lingkungan yang dihadapi organisasi sekarang. Kemudian, manajemen 

mengidentifikasikan berbagai masalah dan tantangan yang dapat diatasi 

melalui pelatihan atau pengembangan jangka panjang. 

- Sasaran-sasaran pelatihan dan pengembangan 

Setelah evaluasi kebutuhan-kebutuhan pelatihan dilakukan, maka sasaran-

sasaran dinyatakan dan ditetapkan. Sasaran-sasaran ini mencerminkan 

perilaku dan kondisi yang diinginkan, dan berfungsi sebagai standar-standar 

dengan mana prestasi kerja individual dan efektivitas program dapat diukur. 

- Isi program 

Isi program ditentukan oleh identifikasi kebutuhan-kebutuhan dan sasaran-

sasaran pelatihan. Program mungkin berupaya untuk mengajarkan berbagai 

keterampilan tertentu, menyampaikan pengetahuan yang dibutuhkan atau 

mengubah sikap. Apa pun isinya, program hendaknya memenuhi kebutuhan-

kebutuhan organisasi dan peserta. Bila tujuan-tujuan organisasi diabaikan, 

upaya pelatihan dan pengembangan akan sia-sia. Para peserta juga perlu 

meninjau isi program, apakah relevan dengan kebutuhan, atau motivasi 

mereka untuk mengikuti program-program tersebut rendah atau tinggi. Agar 

isi program efektif, prinsip-prinsip belajar harus diperhatikan. 

- Prinsip-prinsip belajar 

Meskipun studi tentang proses belajar telah banyak dilakukan, tetapi masih 

sedikit yang dapat diketahui tentang proses belajar tidak dapat diamati, hanya 

hasilnya yang dapat diukur. Bagaimanapun juga, ada beberapa prinsip belajar 

(learning principles) yang bisa digunakan sebagai pedoman tentang cara-cara 

belajar yang paling efektif bagi para karyawan. Di samping itu, perlu 

menyadari perbedaan  individual, karena pada hakekatnya para karyawan 
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mempunyai kemampuan, sifat dan sebagainya yang berbeda satu dengan 

lainnya. 

 

2.4.4 Program Pendidikan dan Pelatihan 

Untuk memastikan program pelatihan yang dijalankan efektif dan sesuai 

dengan sasaran yang diharapkan maka perlu diadakan proses evaluasi. Menurut 

Bernardin (2003:180) terdapat 4 kriteria yang dinilai dalam mengevaluasi 

program pelatihan, yaitu : 

1. Reaction 

Pengukuran reaksi didesain untuk melihat tanggapan peserta pelatihan 

mengenai program pelatihan yang diikutinya. Setelah pelatihan 

berakhir para peserta pelatihan diminta untuk mengisi kuisioner untuk 

mengukur tingkat kepuasan mereka tentang pelatih, materi dan isi 

bahasan, bahan - bahan pelatihan (buku, pamphlet, hand out), dan 

tempat pelatihan (ruangan, istirahat, makanan, suhu ruangan). Data - 

data tersebut penting diketahui untuk berbagai alasan, yaitu : (1) Untuk 

mengetahui seberapa puas peserta akan program, (2) Untuk keperluan 

revisi program, (3) Untuk memastikan bahwa peserta lain akan tertarik 

untuk mengikuti program tersebut. 

2. Learning 

Pengukuran pembelajaran menilai tingkat pemahaman peserta 

pelatihan atas konsep, pengetahuan dan keahlian yang diberikan 

selama pelatihan. Dapatanya diuji oleh tes tertulis, performance test, 

dan simulasi. Pengukuran ini harus didesain sesuai dengan isi program 

pelatihan. Peserta pelatihan harus diuji tingkat pemahamannya 

sebelum dan sesudah pelatihan diadakan, untuk menentukan efek dari 

pelatihan terhadap pengetahuan mereka. 

3. Behaviours 

Perilaku peserta sebelum dan sesudah pelatihan harus dibandingkan 

untuk menilai sejauh mana pelatihan tersebut telah merubah perilaku 
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mereka. Hal ini penting karena salah satu tujuan dari pelatihan adalah 

untuk memodifikasi perilaku peserta dalam bekerja. 

4. Organizational Result 

Tujuan dari mengumpulkan hasil organisasional adalah untuk 

mempelajari dampak dari pelatihan terhadap kelompok kerja atau 

seluruh perusahaan. Data dapat dikumpulkan sebelum dan sesudah 

pelatihan dalam bentuk tingkat produktivitas, absent, kecelakaan kerja, 

keluhan, perbaikan mutu, penjualan, dan kepuasan konsumen. 

 

2.4.5 Prinsip-prinsip Pendidikan dan Pelatihan 

Sebelum melaksanakan pendidikan dan pelatihan ada beberapa prinsip 

yang perlu diperhatikan agar tujuan dari pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 

dapat tercapai secara maksimal.  Dikatakan menurut Manullang (2004:70) 

terdapat 9 prinsip yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pendidikan dan 

pelatihan, yaitu: 

1. Prinsip Perbedaan Individu (Individual differences) 

Dalam merencanakan dan melaksanakan pelatihan harus diingat adanya 

perbedaan-perbedaan individu yang meliputi pendidikan, pengalaman, 

kemampuan dan niat peserta.  Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang baik 

dalam perencanaan maupun pelaksanaan pelatihan, agar pelatihan benar-benar 

dapat memberikan manfaatnya kepada jumlah yang lebih besar. 

2. Prinsip Hubungan Pelatihan dan Analisis Jabatan (Relation to Job Analisis) 

Pelaksanaan pelatihan pegawai harus berdasarkan pada analisis jabatan, 

karena dalam analisis jabatan telah ditentukan persyaratan untuk memangku 

suatu jabatan. 

3. Prinsip Motivasi (Motivation) 

Agar para peserta mengikuti suatu pelatihan dengan sungguh-sungguh, kepada 

mereka dapat diberikan suatu motivasi atau dorongan yang dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, misalnya: promosi, kenaikan gaji, dan kenaikan 

pangkat/golongan. 
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4. Prinsip Partisipasi Aktif (Active Participation) 

Di dalam pelatihan, para peserta harus turut aktif mengambil bagian dalam 

pembicaraan, sehingga mereka benar-benar terlibat langsung dan minat serta 

motivasi mereka bertambah. 

5. Prinsip Seleksi Peserta (Selection of Trainees) 

Di antara peserta pelatihan terdapat perbedaan baik pendidikan, pengalaman 

maupun keinginan.  Untuk menjaga agar perbedaan tidak terlalu besar, maka 

calon peserta pelatihan harus diseleksi. 

6. Prinsip Seleksi Pelatih (Selection of Trainer) 

Efektivitasnya suatu pelatihan tergantung kepada ada tidaknya perhatian dan 

kesanggupan mengajar dari pelatih.  Karena itu diperlukan tenaga pelatih yang 

terdidik, berminat dan mempunyai kesanggupan untuk mengajar.  Untuk 

mendapatkan pelatih yang memenuhi persyaratan, perlu diadakan seleksi para 

pelatih. 

7. Prinsip Pelatihan Para Pelatih (Trainer Traning) 

Para pelatih dalam suatu pelatihan harus sudah mendapatkan pendidikan 

khusus untuk menjadi tenaga pelatih.  Pelatihan untuk para pelatih dapat 

mencakup metode pelatihan yang akan dipergunakan, sistem penilaian dan 

materi yang akan diberikan. 

8. Prinsip Metode Pelatihan (Training Methods) 

Agar pelatihan dapat berhasil dan menarik bagi para peserta, hendaknya 

metode pelatihan yang dipergunakan sesuai dengan bidang yang diajarkan.  

Metode yang dipergunakan untuk setiap bidang studi berbeda-beda, 

tergantung dari ruang lingkup materi yang diberikan, tujuan setiap bidang 

studi, sifat pelatih, kemampuan dan kecakapan pelatih serta pengalaman 

pelatih. 

9. Prinsip Pembelajaran (Principles of Learning) 

Menurut Rivai (2004:239), dalam prinsip pembelajaran terkandung beberapa 

unsur, yaitu: 
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1. Participation  

Yaitu mengarahkan peserta agar ikut aktif didalam pendidikan dan 

pelatihan.  Karena dengan berpartisipasi, maka para peserta akan lebih 

cepat mengetahui dan menguasai berbagai materi yang diberikan. 

2. Repetition 

Yaitu pengulangan-pengulangan materi dalam pelaksanaan pelatihan.  

Karena melalui pengulangan-pengulangan ini para peserta akan lebih cepat 

untuk memahami dan mengingat apa yang telah diberikan. 

3. Relevance  

Yaitu instruktur sebaiknya memberikan penjelasan secara umum terlebih 

dahulu tentang suatu pekerjaan sebelum para peserta mempelajari hal-hal 

khusus dari pekerjaan tersebut.  Ini dimaksudkan agar peserta dapat 

melihat dengan jelas hubungan dari setiap tugas beserta prosedur yang 

jelas. 

4. Transference 

Yaitu materi yang diberikan dalm pendidikan dan pelatihan harus sesuai 

dengan kebutuhan dan tuntutan yang nantinya akan dihadapi dalam 

pekerjaan sebenarnya. 

5. Feed back 

Yaitu memberikan informasi kepada peserta mengenai progress/kemajuan 

yang telah dicapainya, sehingga peserta dapat menyesuaikan sikap untuk 

mendapatkan hasil sebaik mungkin. 

 

2.4.6 Metode Pendidikan dan Pelatihan 

 Metode Pendidikan dan pelatihan merupakan pendekatan terhadap cara 

penyelenggaraan dan pelaksanaan pelatihan. Dalam menentukan metode 

pelatihan, metode yang dipilih hendaknya disesuaikan dengan jenis pendidikan 

pelatihan yang akan dilaksanakan dan yang dapat dikembangkan oleh suatu 

perusahaan.  Menurut Handoko (2000:110) dikatakan ada beberapa metode yang 

bisa digunakan dalam pelatihan, yaitu: 
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1. Metode Praktis (On-the-job Training) 

Metode ini merupakan metode pelatihan yang paling banyak digunakan.  

Disini karyawan dilatih tentang pekerjaan baru dengan supervisi langsung 

seorang pelatih, biasanya karyawan lain, yang berpengalaman.  Teknik yang 

biasa digunakan dalam praktek adalah sebagai berikut: 

1. Rotasi Jabatan 

Memberikan kepada karyawan pengetahuan tentang bagian-bagian 

organisasi yang berbeda dan praktek berbagai macam ketrampilan 

manajerial. 

2. Pelatihan Instruksi Pekerjaan 

Petunjuk-petunjuk pengerjaan diberikan secara langsung pada pekerjaan 

dan digunakan terutama untuk melatih para karyawan tentang cara 

pelaksanaan pekerjaan mereka sekarang. 

3. Magang (Apprenticeships) 

Merupakan proses belajar dari seorang atau beberapa orang yang lebih 

berpengalaman. Metode ini dapat dikombinasikan dengan pelatihan “off-

the-job”. Assistensi dan internship adalah bentuk lain pendidikan dan 

magang. 

4. Coaching 

Penyelia atau atasan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada 

karyawan dalam pelaksanaan kerja rutin mereka. 

5. Penugasan Sementara 

Penempatan karyawan pada posisi manajerial atau sebagai anggota panitia 

tertentu untuk jangka waktu yang ditetapkan. Karyawan terlibat dalam 

pengambilan keputusan dan pemecahan masalah organisasional yang 

nyata. 

 

2. Off-the-job Training 
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Metode-metode Simulasi 

Disini peserta pelatihan menerima representasi tiruan (artificial) suatu 

aspek organisasi dan diminta untuk menanggapinya dalam keadaan 

sebenarnya.  Metode-metode simulasi yang paling umum digunakan, yaitu: 

1. Metode Studi Kasus (Case Study) 

Adalah metode yang menggunakan deskripsi tertulis dari suatu 

permasalahan riil yang dihadapi oleh perusahaan, lalu peserta diminta 

untuk mengidentifikasi masalah, menganalisa situasi dan merumuskan 

penyelesaian alternatif.  Metode ini dapat mengembangkan ketrampilan 

pengambilan keputusan karyawan. 

2. Permainan peran (Role Playing) 

Merupakan suatu peralatan yang memungkinkan para peserta pelatihan 

untuk memainkan berbagai peran yang berbeda.  Efektivitas metode ini 

sangat bergantung pada kemampuan peserta untuk memainkan peranan 

yang ditugaskan padanya. 

3. Business Games 

Adalah suatu simulasi pengambilan keputusan skala kecil yang dibuat 

sesuai dengan situasi kehidupan bisnis nyata.  Tujuannya adalah untuk 

melatih para karyawan dalam pengambilan keputusan dan cara mengelola 

operasi-operasi perusahaan. 

4. Vestibule Training 

Dalam metode ini pelatihan dilaksanakan di suatu tempat yang khusus 

terpisah, dengan menggunakan peralatan yang yang sama dengan 

sebenarnya sehingga tidak mengganggu jalannya operasional perusahaan. 

5. Pelatihan Laboratorium (Laboratory Training) 

Adalah suatu bentuk pelatihan kelompok yang terutama digunakan untuk 

mengembangkan interpersonal skills.  Pelatihan ini juga berguna untuk 

mengembangkan berbagai perilaku bagi tanggung jawab pekerjaan di 

waktu yang akan datang. 
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6. Pendidikan dan-pendidikan dan Pengembangan Eksekutif 

Organisasi mengirimkan karyawannya untuk mengikuti paket-paket 

khusus yang ditawarkan, atau bekerjasama dengan lembaga pendidikan 

untuk menyelenggarakan suatu bentuk pelatihan sesuai kebutuhan 

organisasi. 

Teknik-teknik Presentasi Informasi 

Tujuan utama teknik ini adalah untuk mengajarkan berbagai sikap, konsep 

atau ketrampilan kepada para peserta.  Metode-metode yang biasa digunakan 

antara lain adalah: 

1. Kuliah (Lecture) 

Merupakan metode tradisional dengan kemampuan penyampaian 

informasi, banyak peserta dan biaya relatif murah.  Teknik ini cenderung 

lebih tergantung pada komunikasi, bukan modeling.  

2. Presentasi Video 

Metode ini hampir sama dengan metode kuliah, tetapi dalam metode ini 

digunakan televisi, film, slide, dan sebagainya. 

3. Metode Konferensi 

Metode ini hampir selalu berorientasi pada diskusi tentang masalah atau 

bidang minat baru yang telah ditetapkan sebelumnya.  Tujuannya adalah 

untuk mengembangkan kecakapan dalam pemecahan masalah dan 

pengambilan keputusan dan untuk mengubah sikap karyawan 

4. Pendidikan danmed Instruction 

Metode ini menggunakan mesin pengajar atau komputer untuk 

memperkenalkan kepada peserta topik yang harus dipelajari dan merinci 

sserangkaian langkah dengan umpan balik langsung pada penyelesaian 

setiap langkah. 

5. Studi Sendiri (Self-Study) 

Teknik ini biasanya menggunakan manual-manual atau modul-modul 

tertulis dan kaset/videotape rekaman yang dibagikan para para peserta 

pelatihan. 
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2.4.7 Unsur-unsur Pendidikan dan Pelatihan 

 Dalam pendidikan dan pelatihan terdapat beberapa unsur yang perlu 

diperhatikan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan mencapai 

sasaran yang ditetapkan secara memuaskan. Menurut Hasibuan dalam 

Manajemen Sumber Daya Manusia (2003:75), beberapa diantaranya adalah: 

1. Sasaran dan Tujuan Pelatihan 

Setiap pelatihan harus terlebih dahulu ditetapkan apa yang ingin dicapai dari 

pelaksanaan pelatihan tersebut. 

2. Materi dan Metode Pelatihan 

Materi yang diberikan dan metode yang digunakan harus berhubungan dengan 

usaha mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam pelatihan 

3. Sarana dan Fasilitas Pelatihan 

Mempersiapkan tempat dan alat-alat yang akan digunakan dalam mendukung 

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. 

4. Peserta Pelatihan 

Menetapakan syarat-syarat dan jumlah peserta yang akan mengikuti 

pendidikan dan pelatihan. 

5. Instruktur Pelatihan 

Menunjuk pelatih/instruktur yang memenuhi persyaratan untuk mengajarkan 

meteri yang ada. 

 

2.4.8 Evaluasi Hasil Pendidikan dan Pelatihan 

Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh perusahaan tentunya 

akan memberikan hasil yang berbeda-beda pada masing-masing pesertanya.  

Untuk mengetahui apakah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan berhasil 

atau tidak maka perlu dilakukan suatu evaluasi terhadap hasil dari pendidikan dan 

pelatihan tersebut. Menurut Rivai (2004:248) ada beberapa kriteria yang efektif 

digunakan untuk mengevaluasi kegiatan pelatihan, yaitu: 

1. Reaksi dari para peserta pelatihan terhadap proses dan isi kegiatan pelatihan. 

2. Pengetahuan atau proses belajar yang diperoleh melalui pengalaman pelatihan. 

3. Perubahan perilaku yang disebabkan karena kegiatan pelatihan.  
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4. Hasil atau perbaikan yang dapat diukur baik secara individu maupun 

organisasi seperti makin rendahnya turnover, makin sedikit kecelakaan, makin 

kecilnya ketidakhadiran, makin menurunnya kesalahan kerja, makin 

efisiennya penggunaan waktu dan biaya, serta makin produktifnya karyawan 

Pengukuran yang dilakukan perusahaan dalam mengetahui keberhasilan 

suatu pendidikan dan pelatihan perlu dilakukan secara periodik.  Pengukuran ini 

diperlukan agar perusahaan dapat memperbaiki atau meningkatkan mutu dari 

pendidikan dan pelatihan yang sudah dilakukan oleh perusahaan, dan ditujukan 

untuk meningkatkan kinerja karyawannya. 

 

2.5 Pengertian Penilaian Prestasi Kerja 

Salah satu tujuan proses dari suatu organisasi yang dinamis dan selaras 

adalah memastikan bahwa orang-orang atau sumber daya manusia yang mereka 

miliki mampu melaksanakan bermacam-macam tugas yang berkaitan dengan 

peran atau kedudukan mereka. semua itu dapat diwujudkan dengan melakukan 

penilaian prestasi kerja pegawai yang dapat memudahkan perusahaan dalam hal 

pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pegawai. Untuk lebih jelasnya 

tentang deflnisi dari penilaian prestasi kerja, maka penyusun mengutip beberapa 

definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut: 

Menurut Mangkunegara, (2005:21) 

"Penilaian Prestasi Kerja adalah suatu penilaian prestasi kerja 

pegawai yang dilakukan pemimpin perusahaan secara sistematik 

berdasarkan pekerjaan yang ditugaskannya" 
 

Menurut Barry Cushway (2002:139): 

"Penilaian prestasi kerja adalah suatu proses dimana organisasi-
organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawannya 
untuk membandingkan semua pekerjaan satu dengan yang lainnya 
dengan tujuan menghasilkan susunan peringkat" 
Sedangkan menurut Pritchard dan Murlis (2001:141) : 
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"Penilaian Prestasi Kerja adalah suatu proses untuk menentukan 

ukuran dan penting tidaknya pekerjaan-pekerjaan dalam suatu 

organisasi" 

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penilaian prestasi 

kerja adalah untuk mengetahui apa yang telah dihasilkan oleh karyawan untuk 

organisasinya selama periode waktu tertentu. Dengan demikian penilaian 

penilaian prestasi kerja yang telah dicapai oleh setiap individu organisasi sangat 

penting dilakukan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia yang dimiliki 

oleh organisasi. 

 

2.5.1 Tujuan Penilaian Prestasi Kerja 

Menurut Suprihanto (2004:102) tujuan penilaian prestasi kerja dapat 

diperinci sebagai berikut: 

a. Untuk mengukur prestasi kerja yakni sampai sejauh mana seorang tenaga 

kerja berhasil dalam pekerjaannya 

b. Mengukur keberhasilan tenaga kerja dalam mengikuti program pelatihan dan 

pengembangan 

c. Untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam rangka memperbaiki atau 

mengembangkan kecakapan tenaga kerja. 

d. Untuk menyampaikan data yang digunakan sebagai pertimbangan dalam 

program mutasi personil. 

e. Untuk menyampaikan data yang diperlukan guna menentukan pemberian 

insentif. 
 

2.5.2 Kegunaan Penilaian Prestasi Kerja 

Penilaian pelaksanan pekerjaan haras dilakukan secara formal berdasarkan 

serangkaian kriteria yang ditetapkan secara rasional, diterapkan secara objektif 

serta didokumentasikan secara sistematik sehingga penilaian prestasi kerja yang 

baik sangat bermanfaat untuk berbagai kepentingan, seperti: 

 
 

 



 31

a. Mendorong peningkatan prestasi kerja. 

Dengan mengetahui nilai prestasi kerja, semua pihak yang terlibat dapat 

mengambil langkah yang diperlukan agar prestasi kerja pegawai lebih 

meningkat di masa yang akan datang. 

b. Sebagai bahan pengambilan keputusan dalam pemberian imbalan. 

Dimana imbalan yang diberikan oleh organisasi tidak hanya berupa upah dan 

atau gaji yang merupakan penghasilan tetap pegawai, tetapi juga bonus atau 

berbagai imbalan lain. Sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam 

mengambil keputusan tentang siapa yang berhak menerima berbagai imbalan 

tesebut dapat didasarkan antara lain pada hasil penilaian atas prestasi kerja 

pegawai yang bersangkutan. 

c. Untuk kepentingan mutasi pegawai. Prestasi kerja seseorang dimasa lalu 

merupakan dasar bagi pengambilan keputusan mutasi dimasa depan, apapun 

bentuk mutasi tersebut seperti alih tugas, alih wilayah, promosi maupun 

demosi. 

d. Kebutuhan akan pelatihan dan pengembangan. 

Prestasi kerja yang rendah mungkin menunjukan kebutuhan akan pelatihan, 

demikian juga dengan prestasi kerja yang baik mungkin mencerminkan 

potensi yang haras dikembangkan. 

e. Rencana dan pengembangan karir. 

Umpan balik prestasi kerja yang baik atau rendah mencerminkan kekuatan 

atau kelemahan dari prosedur (staffing) departemen personalia. 

f. Mengetahui penyimpangan-penyimpangan dalam proses penempatan Prestasi 

kerja yang baik atau rendah mencerminkan kekuatan atau kelemahan dari 

prosedur staffing departemen personalia. 

g. Ketidakakuratan informasi. 

Prestasi kerja mungkin menunjukan kesalahan-kesalahan dalam informasi 

analisis jabatan, rencana-rencana sumber daya atau komponen-komponen lain 

sistim informasi manajemen personalia informasi yang tidak akurat dapat 

menyebabkan keputusan personalia yang diambil lebih cepat.  
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h. Kelemahan dalam rancangan bangun pekerjaan. 

Artinya, jika uraian pekerjaan tidak tepat, apalagi tidak lengkap, wewenang 

dan tanggung jawab tidak seimbang, jalur pertanggungjawaban kabur dan 

berbagai kelemahan lainnya akan berakibat pada prestasi kerja yang kurang 

memuaskan. 

i. Tantangan ekstemal 

Terutama yang mempunyai dampak yang kuat terhadap pelaksanaan 

tugasnya, tidak dapat disangkal bahwa berbagi situasi yang dihadapi oleh 

seseorang diluar pekerjaannya seperti : masalah keluarga, keadaan keuangan, 

tanggung jawab sosial dan berbagai masalah pribadi lainnya pasti 

berpengaruh terhadap prestasi kerja seseorang. Berarti suatu sistem penilaian 

prestasi kerja haras memungkinkan para pegawai untuk mengemukakan 

berbagai masalah yang dihadapinya. Dan organisasi dapat memberikan 

bantuan pada anggota untuk mengatasinya. 
 

2.5.3 Proses Penilaian Prestasi Kerja 

Proses penilaian menurut Dessler (2001:5) terdiri dari 3 (tiga) langkah, 

yaitu : 

1. Mendefinisikan pekerjaan, yang berarti memastikan bahwa anda dan 

bawahan anda sepakat tentang tugas-tugasnya dan jabatan. 

2. Menilai kinerja, yang berarti membandingkan kinerja aktual bawahan 

anda dengan standar-standar yang telah ditetapkan yang mencakup 

beberapa jenis penilaian. 

3. Memberikan umpan balik,  disini kinerja dan kemajuan bawahan dibahas 

dan rencana-rencana dibuat untuk perkembangan apa saja yang 

dimaksud. 

 

2.5.4 Syarat-Syarat Penilaian Prestasi Kerja 

Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja dalam suatu perusahaan dapat 

berhasil sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Untuk mewujudkan hal tersebut 

 



 33

diperlukan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam suatu sistem 

Penilaian Prestasi Kerja. 

1. Relevan 

Suatu sistem Penilaian Prestasi Kerja hanya mengukur hal-hal yang 

berhubungan atau berkaitan langsung (relevan) pada perilaku dan sikap yang 

menentukan keberhasilan menyelesaikan suatu pekerjaan dalam suatu jabatan 

tertentu. 

2. Akseptabel 

Suatu sistim Penilaian Prestasi Kerja harus dapat diterima dan dimengerti oleh 

penilai dalam hubungannya dengan kesuksesan dari pelaksanaan pekerjaan 

dalam organisasi. 

3. Reliabel 

Sistem Penilaian Prestasi Kerja harus dapat dipercaya serta mempunyai alat 

ukur yang dapat diandalkan, konsisten dan stabil. Artinya, apabila alat ukur 

tersebut memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi jika digunakan oleh penilai 

lain untuk mengukur objek yang sama, maka akan memberikan hasil penilaian 

yang sama pula. 

4. Praktis 

Syarat ini menghendaki agar suatu sistem Penilaian Prestasi Kerja harus 

praktis dan mudah dilaksanakan, handal, dan memberikan informasi 

tentangperilaku yang kritikal yang dapat menentukan keberhasilan dalam 

pelaksanaan pekerjaan sehingga sistem penilaian dapat mendukung secara 

langsung tercapainya tujuan organisasi. 
 

2.5.5 Metode Penilaian Prestasi Kerja 

Penilaian bawahan oleh atasan dianggap oleh sebagian orang sebagai 

bagian pokok dari pekerjaan eksekutif. Suatu penilaian yang periodik dianggap 

baik jika dibandingkan dengan evaluasi prestasi kerja yang memerlukan standar-

standar pelaksanaan kerja. 

Menurut Wahyudi (2002:112) metode-metode dalam prestasi kerja, 

diantaranya adalah: 
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a. Rangking 

Adalah dengan cara membandingkan karyawan yang satu dengan yang 

lainnya untuk menentukan siapa yang lebih baik. 

b. Perbandingan Karyawan dengan Karyawan 

Suatu cara untuk memisahkan penilaian seseorang kedalam berbagai 

faktor adalah dengan menggunakan perbandingan karyawan dengan 

karyawan. Seperti kepemimpinan, inisiatif, dan dapat tidaknya 

diandalkan. 

c. Grading 

Pada metode ini suatu defmisi yang jelas untuk setiap kategori yang 

telah dibuat dengan seksama. Kategori untuk prestasi kerja karyawan 

misalnya adalah baik sekali, memuaskan, dan kurang memuaskan, 

yang masing-masing mempunyai informasi yang jelas. Prestasi kerja 

dari setiap karyawan kemudian diperbandingkan dengan definisi 

masing-masing kategori, untuk dimasukan salah satunya. 

d. Skala grafis 

Metode ini barang kali merupakan metode penilaian tradisional yang 

paling banyak digunakan, pada metode ini baik tidaknya pekerjaan 

seseorang karyawan dinilai berdasarkan faktor-faktor yang dianggap 

penting bagi pelaksanaan pekerjaan tersebut. Kemudian masing-

masing faktor tersebut, seperti kualitas pekerjaan, sikap dan dapat 

diandalkan, dibagi kedalam kategori, seperti baik sekali, cukup, 

kurang, dan sebagainya. 

e. Check list 

Untuk mengurangi beban para penilai dalam menentukan penilaian 

mereka, maka sistem check list bisa dipergunakan. Disini penilaiannya 

bukan menilai karyawan, tetapi melaporkan penilaian atas tingkah 

laku yang dilaporkan.  
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Menurut Brotoharsojo (2003:33) Metode Penilaian Prestasi Kerja 

Karyawan pada dasarnya dikelompokan berdasarkan atas : 

1. Metode Tradisional 

Metode ini merupakan metode tertua dan paling sederhana untuk menilai 

prestasi karyawan dan ditetapkan secara tidak sistematis maupun dengan 

sistematis. Yang termasuk dalam metode ini adalah : 

a. Rating Scale 

Metode ini merupakan metode yang paling tua dan banyak digunakan, 

dimana digunakan penilaian yang dilakukan oleh atasan atau supervisor 

untuk mengukur karakterristik. Misalnya mengenai inisiatif 

ketergantungan, kematangan dan kontribusi terhadap tujuan kerjanya. 

b. Employee Comparation 

Metode ini merupakan penilaian yang    dilakukan    dengan    cara 

membandingkan antara seseorang  karyawan   dengan  karyawan  yang 

lainnya. 

Metode ini terbagi atas sub-sub kelompok, yaitu : 

I. Alternation Rangking 

Metode ini merupakan penilaian dengan cara mengurut peringkat 

(rangking) karyawan dimulai dari yang rendah sampai yang tertinggi 

atau mulai dari bawahan sampai yang tertinggi dan berdasarkan 

kemampuan yang dimiliki. 

II. Paired Comparation 

Metode ini adalah penilaian dengan cara dimana seseorang karyawan 

dibandingkan dengan seluruh karyawan lainnya, sehingga terdapat 

berbagai altematif keputusan yang akan diambil. Metode ini dapat 

digunakan untuk karyawan yang sedikit.  

Rumus : N (N-l)

2  

N    :   Jumlah 
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III. Grading 

Metode ini sama dengan Paired Comparation, tetapi digunakan 

untuk jumlah karyawan banyak. Pada metode ini suatu definisi 

yang jelas untuk setiap kategori yang dibuat seksama. Dengan 

demikian metode ini mengharuskan penilai melakukan penilaian 

relative antara para karyawan tersebut disamping membandingkan 

dengan definisi masing-masing kategori. 

IV. Check List 

Metode ini sebenarnya tidak menilai, tetapi memberikan masukan 

atau informasi bagi penilai yang dilakukan oleh bagian personalia. 

Penilaian hanya memilih kalimat atau kata-kata yang 

menggambarkan prestasi kerja dan karakteristik setiap individu 

karyawan baru melaporkannya kepada bagian personalia untuk 

menetapkan bobot nilai, dan kebijaksanaan selanjutnya bagi 

karyawan yang bersangkutan. 

V. Free From Easay 

Metode ini seorang penilai diharuskan membuat karangan yang 

berkenaan dengan orang atau karyawan yang sedang dinilainya itu. 

VI. Critical Incident 

Metode ini penilai hams mencatat sebuah pekerjaan mengenai 

tingkah laku bawahan sehari-hari yang kemudian dimasukan 

kedalam buku catatan khusus yang terdapat dari berbagai macam 

kategori tingkah laku, kerja sama, keselamatan dan sebagainya.  

2. Metode Modern 

Metode ini merupakan perkembangan dari metode dalam menilai prestasi 

karyawan. Yang termasuk dalam metode ini menurut Bambang 

(2002:112) adalah: 

a. Assesment Center 

Metode ini biasanya dilakukan dengan pembentukan tim penilai 

khusus. Tim penilai khusus ini bisa dari luar, dalam atau kombinasi 

dari luar dan dalam, dimana pembentukan tim ini harus lebih baik, 
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sehingga penilaiannya lebih objektif dan indeks prestasi yang 

diperoleh sesuai dengan fakta atau kenyataan dari setiap individu 

karyawan yang dinilai. 

b. Management by Objectif (MBO) 

Dalam metode ini karyawan diikutsertakan dalam perumusan dan 

pemusatan persoalan dengan memperhatikan bawahan dalam 

menentukan sasarannya masing-masing yang dikatakan pada 

pencapaian sasaran perusahaan tersebut. 

 

Menurut Wahyudi yang dikutip dari Sikula (2002:119) membaginya 

menjadi 9 (sembilan) bagian, yaitu : 

1. Adanya interaksi antara atasan dengan bawahan secara langsung 

2. Atasan bersama-sama dengan bawahan menentukan sasaran dan kriteria 

pekerjaannya 

3. Menekankan pada masa sekarang dan masa yang akan datang 

4. Menekankan pada hasil yang hendak dicapai 

5. Adanya umpan balik yang sering 

6. Adanya penilaian kembali terhadap tujuan 

7. Adanya penilaian kembali terhadap penilaian kriteria prestasi kerja 

8. Tujuan yang ditetapkan berorientasi pada pekerjaan dan pengembangan 

karier 

9. Atasan dan bawahan bersama-sama menentukan kriteria prestasi kerja. 

Dalam metode ini, faktor pekerja dinilai sebagai individu modal jangka 

panjang sehingga tenaga kerja dinilai dengan cara membandingkan terhadap 

variable-variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan perusahaan itu. 

Dalam metode-metode yang dikemukakan oleh para ahli, ternyata terdapat 

kesamaan antara masing-masing pendapat, maka penulis dapat menyimpulkan 

bahwa metode penilaian prestasi kerja itu terdiri dari metode tradisional dan 

modern. Dimana metode tradisional ini memberikan gambaran bahwa penilaian 

tidak secara sistematik adapun metode modern yaitu suatu metode dimana semua 
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pegawai diikutsertakan dalam kegiatan perusahaan seperti pemecahan masalah 

yang dihadapi perusahaan. 

Keuntungan dan kelemahan masing-masing metode :  

 Keuntungan dari metode Tradisional yaitu : 

Tidak menggunakan proses yang sulit dimana seorang penilai harus 

menggunakan dan memerlukan biaya besar, sistematik dan sering 

digunakan oleh para penilai karena kemudahannya. 

 Kelemahan dari metode Tradisional yaitu : 

Semua karyawan tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan, atau 

suatu gagasan yang hendak dicapai. Metode ini terlalu kuno untuk 

diterapkan pada masa sekarang, dalam penilaian tradisional semua 

karyawan dinilai dari faktor-faktor umum.  

 Keuntungan dari Metode Modern, yaitu: 

Semua karyawan diikutsertakan pada kegiatan untuk mencapai sasaran 

secara partisipatif secara bersama-sama dalam wawancara-wawancara 

penilaian secara periodik. 

 Kelemahan dari Metode Modern, yaitu : 

Adanya suatu kesulitan untuk menerapkan kepada banyak posisi non 

manajerial, metode modern membuat penilaian komperatif, maka banyak 

personalia menjadi sulit. 
 

2.5.6 Unsur-Unsur Penilaian Prestasi Kerja 

Didalam     Penilaian    Prestasi     Kerja    terdapat    unsur-unsur    yang 

mempengaruhi efektifitas prestasi kerja, sehingga unsur-unsur Penilaian Prestasi 

Kerja ini dapat memberikan gambaran mengenai Penilaian Prestasi Kerja  

1. Menurut Hadiwiryo (2002:237) 

Faktor - faktor Penilaian Prestasi Kerja, antara lain : 

a. Keadilan 

b. Inisiatif 

c. Kehadiran 

d. Sikap 
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e. Kerja Sama 

f. Kualitas Hasil 

g. Kesetiaan  

h. Kejujuran  

i. Disiplin. 

j. Kreativitas 

k. Kepemimpinan 

l. Tanggung j awab 

 

2. Menurut Hasibuan (2000:197) : Unsur-unsur yang dinilai dari prestasi kerja : 

 Kesetiaan 

Kesetiaan dicerminkan oleh kesediaan karyawan menjaga dan membela 

organisasi didalam maupun diluar pekerjaannya. 

 Prestasi Kerja 

Penilai menilai hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dapat 

dihasilkan oleh karyawan tersebut berdasarkan uraian pekerjaannya 

 Kejujuran 

Penilai menilai kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya memenuhi 

perjanjian baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap orang lain seperti 

kepada bawahannya. 

 Kedisiplinan 

Penilai menilai disiplin karyawan dalam mematuhi peraturan-peraturan 

yang ada mengajukan pekerjaannya sesuai dengan intruksi yang diberikan 

kepadanya. 

 Kreatifitas 

Kemampuan karyawan dalam mengembangkan kreatifitas untuk 

menyelesaikan pekerjaannya, sehingga bekerja lebih berdaya guna. 
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 Kerjasama 

Kesediaan karyawan berpartisipasi dan bekerja sama dengan karyawan 

lain sehingga pekerjaanya akan lebih baik. 

 Kepemimpinan 

Kemampuan untuk memimpin, mempengaruhi, mempunyai pribadi yang 

kuat, dihormati, berwibawa dan dapat memotivasi orang lain atau 

bawahannya untuk bekerja secara efektif. 

 Kepribadian 

Sikap, prilaku, kesopanan, disukai, memberikan kesan yang 

menyenangkan, memperhatikan sikap yang baik, dan penampilan simpatik 

secara wajar dari karyawan tersebut. 

 Prakarsa 

Kemampuan berpikir yang rasional dan berdasarkan inisiatif sendiri untuk 

menganalisa, menilai, menciptakan, memberikan alasan, mendapat 

kesimpulan dan membuat kesimpulan bagi penyelesaian masalah yang 

dihadapi. 

 Kecakapan 

Kecakapan karyawan dalam menyatakan dan menjelaskan semua yang 

terlibat didalam penyusunan kebijakan karyawan perusahaan. 

 Tanggung jawab 

Kejadian karyawan   dalam   mempertanggungjawabkan   kebijakannya, 

pekerjaan dan hasil kerjanya, sarana dan prasarana yang digunakan, 

perilaku serta hasil kerja dari bawahannya.  

3. Menurut   Heidjerachman   dan  Husnan   (2000:125): 

Faktor-faktor yang biasa untuk menilai adalah : 

 Kualitas dan Kuantitas karyawan 

 Kerjasama 

 Kepemimpinan 

 Kerajinan 

 Kesetiaan 
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 Dapat tidaknya diandalkan 

 Inisiatif 

Dari apa yang dikemukakan oleh para ahli dapat diambil kesimpulan, 

bahwa didalam menilai suatu prestasi kerja terdapat beberapa unsur, dimana 

unsur-unsur tersebut memiliki hubungan yang erat satu dengan yang lainnya 

sehingga dalam melaksanakan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan benar. 

 

2.5.7 Masalah-Masalah Dalam Penilaian Prestasi Kerja 

Didalam Penilaian Prestasi Kerja masalah yang dihadapi oleh seorang 

penilai adalah dimana seorang penilai haras dapat mengetahui apa dan haras 

bagaimana mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. 

Menurut Wahyudi (2002:120) terdapat beberapa masalah yang umumnya 

terjadi pada penilaian prestasi kerja, yaitu : 

a. Hallo Effect (kesalahan karena kesan sesaat) 

Hallo Effect terjadi apabila pendapat pribadi penilai tentang karyawan 

mempengaruhi pengukuran prestasi kerja. Sebagai contoh, bila seorang atasan 

senang kepada seorang karyawan, maka pandangan ini dapat mengubah 

estimasi atasan kepada kerja karyawan. 

b. Hasrat kecenderangan terpusat 

Banyak penilai yang tidak suka menilai para karyawan sebagai yang efektif 

atau tidak efektif, dan sangat baik atau sangat jelek, sehingga Penilaian 

Prestasi Kerja cenderung dibuat rata-rata pada Formulir penilaian, diforsi ini 

menyebabkan penilaian "ekstrim" dan dekat dengan nilai-nilai tengah. 

c. Bias Terlalu dan Terlalu Keras 

Kesalahan terlalu lunak (leniency bias) disebabkan oleh kecenderungan 

penilai untuk terlalu mudah memberikan nilai dalam evaluasi Prestasi Kerja 

Karyawan. Kesalahan terlalu keras (stickness Bias) adalah sebaliknya, yang 

terjadi karena penilaian cenderung terlalu ketat dalam evaluasi mereka. Kedua 

kesalahan ini pada umumnya terjadi bila standar-standar prestasi tidak jelas. 
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d. Prasangka Pribadi 

Faktor-faktor yang membentuk prasangka pribadi terhadap seseorang atau 

kelompok bisa mengubah penilaian. Sebagai contoh, seorang atasan pria 

mungkin cenderung memberi penilaian rendah kepada karyawan wanita 

karena satu hal. Sebab-sebab prasangka pribadi lain yang mempengaruhi 

penilaian mencakup faktor senioritas, kesukuan, agama, kesamaan kelompok 

dan status sosial. 

e. Pengaruh Kesan Terakhir 

Bila menggunakan ukuran prestasi kerja subjektif, penilaian sangat 

dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan karyawan yang paling terakhir (recency 

effect), baik atau buruknya cenderung lebih diingat oleh penilai. 

Dari uraian tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa perlu kecermatan 

yang tinggi atas penilaian tersebut untuk maksimalisasi objektifitas penilaian. Hal 

ini disebabkan oleh keragaman dalam pekerjaan atau jabatan yang akan dinilai 

dan sulitnya menetapkan sifat-sifat apa yang dapat dipergunakan sebagai petunjuk 

baik buruknya seorang karyawan pada jabatan tersebut. 

 

2.6 Kerangka Pemikiran 

 Setiap karyawan berikeinginan untuk sukses atau memiliki karier yang 

cemerlang. Dan sebaliknya perusahaan atau organisasi yang menyelenggarakan 

program pendidikan dan pelatihan akan menyeleksi setiap karyawan untuk ikut 

serta dalam program tersebut.  

 Ada beberapa isitilah yang hampir bersamaan makna, manfaatnya maupun 

prosesnya dengan istilah "training" (pelatihan), seperti pendidikan, dan 

pengembangan (education, training dan development).  

Menurut Soebagyo (2005:35) : 

“Pendidikan (education) adalah pembelajaran yang dipersiapkan 
untuk meningkatkan pelaksanaan pekerjaan pada masa yang akan 
datang atau meningkatkan seseorang untuk dapat menerima 
tanggung jawab dan/atau tugas-tugas baru”. 
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Konsep pendidikan disini lebih terbatas lingkupnya yaitu pendidikan 

dalam organisasi pekerjaan. Pendidikan dipersiapkan bagi seseorang untuk 

mendapat/memangku pekerjaan di masa yang akan datang atau untuk promosi.   

Tetapi bila kita lihat konsep pendidikan dalam pengertian yang lebih luas 

tidak sekedar dari segi organisasi pekerjaan, melainkan dari segi kehidupan 

manusia, maka definisi pendidikan berbunyi "pendidikan adalah usaha sadar 

untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran/pelatihan 

bagi peranannya di masa yang akan datang". (Undang-undang No. 2 Tahun 1999, 

tentang Sistem Pendidikan Nasional). 

Sedangkan Pelatihan adalah pembelajaran yang dipersiapkan agar 

pelaksanaan pekerjaan sekarang meningkat (kinerjanya). Soebagyo (2005:36) 

Pada dasarnya teknik pelatihan yang dapat digunakan dapat dibedakan 

menjadi dua bagian yaitu pelatihan di tempat kerja (on - the - job training) dan off 

- the - job training yang berarti mengajarkan seseorang dengan cara 

menjalankannya secara nyata. Seseorang ditempatkan di tempatnya bekerja dan 

mempelajari tugasnya dengan cara memperhatikan lalu mengerjakan sendiri. 

Untuk tugas-tugas yang dapat dipelajari secara cepat, on - the - job training 

merupakan cara yang efektif. Ada beberapa jenis pelatihan on - the - job training, 

diantaranya adalah metode pelatihan (coaching) dan magang (Apprenticeship). 

Sedangkan off - the - job training terdiri dari berbagai jenis antara lain studi kasus, 

teletraining, simulasi, dan lain sebagainya. 

Pendidikan, pelatihan dan pengembangan saling berkaitan satu dengan 

lainnya bahkan kadang-kadang saling mengisi satu sama lainnya. Para karyawan 

modern mulai merasakan pentingnya untuk mengintegrasikan pekerjaan dengan 

kebutuhan manusia untuk pertumbuhan pribadi dan harapan mereka. 

 Karena pentingnya pengembangan karir bagi sebuah organisasi maka 

manajemen perlu merancang suatu program pengembangan karir yang baik untuk 

karyawannya. Unsur - unsur yang mempengaruhi pengembangan karir adalah 

Pendidikan Karir (Carrer Educations), Informasi Karir (Carrer Information), 

Bimbingan Karir (Carrer Counseling), Penilaian Prestasi Kerja (Davis, 1993:377) 
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Menurut Rivai (2006:299)  

”Pengembangan karier menyediakan bakat dan kemampuan, 

sementara perencanaan SDM memproyeksikan kebutuhan 

perusahaan terhadap bakat dan kemampuan”.  
Untuk memastikan program pelatihan yang dijalankan efektif dan sesuai 

dengan sasaran yang diharapkan maka perlu diadakan proses evaluasi. Maka 

kriteria yang dinilai dalam mengevaluasi program pelatihan, yaitu Reaction, 

Learning, Behaviours, Organizational Result (Bernardin, 2003:180). 

Dalam menjalankan pekerjaannya di organisasi seorang individu memiliki 

keinginan untuk meningkatkan karirnya. Dalam siklusnya, karir mengalami 

pengembangan. Karena pengembangan karir adalah suatu kondisi yang 

menunjukkan adanya peningkatan status kepegawaian seseorang dalam suatu 

organisasi sesuai dalam jalur karir yang telah ditetapkan organisasi yang 

bersangkutan. Tulus (1992:114)  

 Penelitian ini difokuskan pada pengembang karier, sebab sebanyak apapun 

karyawan apabila tidak memperlihatkan pengembangan kariernya yang notabene 

dengan kemampuan prestasi kerja, maka perusahaan akan berjalan lambat malah 

cenderung menurun. Karena pentingnya pengembangan karir bagi sebuah 

organisasi maka manajemen perlu merancang suatu program pengembangan karir 

yang baik untuk karyawannya.  

Dengan demikian bahwa pendidikan dan pelatihan, pengalaman, dan 

prestasi kerja ternyata berperan penting dalam menempuh berbagai jalur karir 

yang dapat ditempuh oleh seseorang. 
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Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan dalam bagan berikut : 

Gambar 2.4 
Kerangka Pemikiran 
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2.6 Pengembangan Hipotesis 

Dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, perusahaan terlebih dahulu 

melakukan penilaian prestasi kerja karyawan selanjutnya hasil dari pendidikan 

dan pelatihan akan diikuti dengan pengembangan karier karyawannya, untuk itu 

dalam menciptakan hubungan Pendidikan dan pelatihan berarti berupaya untuk 

mengembangkan karier karyawan. Semua kegiatan personalia memiliki kontribusi 

terhadap pengembangan karir individu, termasuk pendidikan dan pelatihan yang 

dimaksudkan untuk memberikan peluang untuk meningkatkan kemampuan 

individu yang pada akhirnya memberi kesempatan individu tersebut untuk 

mencapai kemampuan diri yang optimal. (Dessler, 1997:47). Maka Kajian ini 

menguji hipotesis sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46

Gambar 2.5 

Pengembangan Hipotesis 
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 Menurut Hasibuan (2000:71), bahwa dengan pendidikan dan pelatihan 

merupakan kesempatan untuk meningkatkan karier karyawan semakin besar, 

karena keahlian, keterampilan dan prestasi kerjanya lebih baik. Maka Kajian ini 

menguji hipotesis sebagai berikut: 

Hipotesis 1  : Pendidikan dan pelatihan mempunyai pengaruh terhadap 

pengembangan karier karyawan 

  Menurut Soeprihanto (2001:47), pendidikan dan pelatihan merupakan 

kegiatan untuk memperbaiki kemampuan seorang karyawan dengan cara 

meningkatkan pengetahuan dan pengertian karyawan tentang pengetahuan umum 

dan pengetahuan ekonomi pada umumnya, termasuk peningkatan penguasaan 

teori dan keterampilan mengambil keputusan dalam menghadapi persoalan-

persoalan organisasi perusahaan. Dan pelatihan adalah suatu kegiatan untuk 

memperbaiki kemampuan seorang karyawan dengan cara meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan karyawan dalam menjalankan suatu pekerjaan. 

Pelatihan mengerjakan hal-hal yang bersifat khusus/keterampilan guna 

melaksanakan pekerjaan tertentu. Maka Kajian ini menguji hipotesis sebagai berikut:  

Hipotesis 2  :    Pendidikan dan pelatihan mempunyai pengaruh terhadap penilaian 

prestasi kerja 
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 Rivai (2004:315), berpendapat bahwa umpan balik penilaian kinerja dapat 

digunakan sebagai panduan dalam perencanaan dan pengembangan karier 

karyawan, penyusunan program pengembangan karier yang tepat, dapat 

menyelaraskan antara kebutuhan karyawan dengan kepentingan perusahaan. Maka 

Kajian ini menguji hipotesis sebagai berikut: 

Hipotesis 3  : Penilaian prestasi kerja mempunyai pengaruh terhadap 

pengembangan karier karyawan 

 

Maltis dan Jackson (2006:343) berpendapat bahwa pengembangan karier 

meliputi penilaian prestasi kerja, peluang untuk dipindahkan dan dipromosikan 

serta beberapa perencanaan dalam pendidikan dan pelatihan. Maka Kajian ini 

menguji hipotesis sebagai berikut: 

Hipotesis 4 : Pendidikan dan pelatihan yang didasarkan atas penilaian prestasi 

kerja akan berperngaruh terhadap pengembangan karier karyawan. 

 

 



BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 
 
3.1 Gambaran Umum PT. Bank BNI 1946 (Persero) dalam Kaitan dengan 

Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Penilaian Prestasi Kerja 

Terhadap Pengembangan Karier Karyawan 

3.1.1 Sejarah Perusahaan 

 Berdiri sejak 1946, BNI yang dahulu dikenal sebagai Bank Negara 

Indonesia, merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah 

Indonesia. 

Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat pembayaran resmi 

pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, yakni ORI atau Oeang Republik 

Indonesia, pada malam menjelang tanggal 30 Oktober 1946, hanya beberapa 

bulan sejak pembentukannya. Hingga kini, tanggal tersebut diperingati sebagai 

Hari Keuangan Nasional, sementara hari pendiriannya yang jatuh pada tanggal 5 

Juli ditetapkan sebagai Hari Bank Nasional.  

Menyusul penunjukan De Javsche Bank yang merupakan warisan dari 

Pemerintah Belanda sebagai Bank Sentral pada tahun 1949, Pemerintah 

membatasi peranan Bank Negara Indonesia sebagai bank sirkulasi atau bank 

sentral. Bank Negara Indonesia lalu ditetapkan sebagai bank pembangunan, dan 

kemudian diberikan hak untuk bertindak sebagai bank devisa, dengan akses 

langsung untuk transaksi luar negeri. 

Sehubungan dengan penambahan modal pada tahun 1955, status Bank 

Negara Indonesia diubah menjadi bank komersial milik pemerintah. Perubahan ini 

melandasi pelayanan yang lebih baik dan tuas bagi sektor usaha nasional. 

Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari 

identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai 

akhir tahun 1968. Perubahan ini menjadikan Bank Negara Indonesia lebih dikenal 

sebagai BNI 46. Penggunaan nama panggilan yang lebih mudah diingat - Bank 

BNI - ditetapkan bersamaan dengan perubahaan identitas perusahaan tahun 1988. 

48 
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Tahun 1992, status hukum dan nama BNI berubah menjadi PT Bank Negara 

Indonesia (Persero), sementara keputusan untuk menjadi perusahaan publik 

diwujudkan melalui penawaran saham perdana di pasar modal pada tahun 1996. 

Kemampuan BNI untuk beradaptasi terhadap perubahan dan kemajuan 

lingkungan, sosial-budaya serta teknologi dicerminkan melalui penyempurnaan 

identitas perusahaan yang berkelanjutan dari masa ke masa. Hal ini juga 

menegaskan dedikasi dan komitmen BNI terhadap perbaikan kualitas kinerja 

secara terus-menerus. 

Pada tahun 2004, identitas perusahaan yang diperbaharui mulai digunakan 

untuk menggambarkan prospek masa depan yang lebih baik, setelah keberhasilan 

mengarungi masa-masa yang sulit. Sebutan 'Bank BNI' dipersingkat menjadi 

'BNI', sedangkan tahun pendirian - '46' - digunakan dalam logo perusahaan untuk 

meneguhkan kebanggaan sebagai bank nasional pertama yang lahir pada era 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Berangkat dari semangat perjuangan yang berakar pada sejarahnya, BNI 

bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi negeri, serta senantiasa 

menjadi kebanggaan negara. 

 

3.1.2 Visi dan Misi PT. Bank Negara Indonesia 1946 

 Visi 

1. Menjadi Bank kebanggaan nasional yang unggul dalam layanan dan 

kinerja  

2. Menjadi Bank kebanggaan nasional, yang menawarkan layanan terbaik 

dengan harga kompetitif kepada segmen pasar korporasi, komersial dan 

konsumer 

 

 Misi  

Memaksimalkan stakeholder value dengan menyediakan solusi keuangan 

yang fokus pada segmen pasar korporasi, komersial dan consumer 
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3.1.3 Budaya Kerja PT. Bank Negara Indonesia 1946 

Budaya Kerja BNI 46 merupakan tuntunan 4 perilaku insan BNI, yang 

terdiri dari: 

 Profesionalisme  

 Integritas  

 Orientasi karyawan  

 Perbaikan tiada henti   

Setiap Nilai Budaya Kerja BNI memiliki Perilaku Utama yang merupakan 

acuan bertindak bagi seluruh Insan BNI, 6 (enam) Perilaku Utama Insan BNI 

adalah : 

 Meningkatkan Kompetensi dan Memberikan Hasil Terbaik  

 Jujur, Tulus dan Ikhlas  

 Disiplin, Konsisten dan Bertanggungjawab  

 Memberikan Layanan Terbaik Melalui Kemitraan yang Sinergis  

 Senantiasa Melakukan Penyempurnaan  

 Kreatif dan Inovatif 

 

3.7 Metode yang Digunakan 

Metode penelitian dirumuskan dalam bentuk tabel untuk mempermudah 

dalam melihat metode penelitian yang digunakan berdasarkan masing-masing 

tujuan penelitian.  

Untuk menjawab dan mengungkap tujuan penelitian pertama digunakan 

penelitian yang bersifat deskriptif dari sumber data primer yang diperoleh dari 

hasil wawancara, observasi, dan kuesioner pada karyawan PT. Bank BNI 

(Persero) Tbk. Cabang Sukabumi. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam 

meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa kini yang bertujuan untuk 

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki 

(Nazir, 2003). 
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Untuk menjawab dan mengungkap tujuan penelitian kedua digunakan 

penelitian yang bersifat verifikatif dari sumber data primer yang diperoleh dari 

hasil penyebaran kuesioner kepada responden ditambah dengan data sekunder. 

Metode verifikatif adalah metode yang bertujuan untuk menguji secara sistematis 

dugaan mengenai adanya hubungan antara variabel dan masalah yang sedang 

diselidiki di dalam hipotesis (Iqbal, 2002). 

Metode penelitian yang digunakan adalah  metode survey explanatory karena 

penelitian dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan 

selalu mencari keterangan-keterangan yang aktual (Singarimbun, 1995).  

 
3.3  Operasionalisasi Variabel  

1. Variabel Tidak Bebas (Y), Pengembangan Karier: 

 Career Educations 

 Career Information 

 Career counseling 

2. Variabel Bebas (X), pendidikan dan pelatihan. 

 Reaction 

 Learning 

 Behaviour 

 Organizational result 

3. Variabel Intervening/mediating (Z), Penilaian prestasi kerja. 

 Mengukur prestasi kerja karyawan 
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Tabel 3.1  
Operasionalisasi Variabel 

Variabel Konsep 
Variabel 

Sub 
Variabel Indikator Skala 

Pendidikan 
dan pelatihan   
 
 
 
 
 
  
 

Any attempt 
to improve 
employee 
performance 
on a 
currently 
held job or 
one related 
to it  
Bernardin 
(2003:164) 

o Reaction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Learnin 
 
o Behaviour 
 
o Organizational result 

o Tanggapan peserta   
latihan mengenai 
program latihan   
yangdiikutinya 

o Tingkat pemahaman 
peserta   latihan atas  
konsep, pengetahuan 
dan  keahlian yang 
diberikan selama 
latihan 

o Perilaku peserta 
sebelum dan sesudah 
mengikuti penilaian 

o Perilaku setelah 
latihan 

o Dampak dari latihan 
terhadap kelompok 
kerja atau seluruh 
perusahaan 

Ordinal 
 
 
 

Ordinal 
 
 
 
 
 

Ordinal 
 
 

Ordinal 
 

Ordinal 

Pengembangan 
karier 

Carerr 
development 
is the 
process by 
which one 
selectects 
career  
goals and 
the path to 
thoose goals 
(Davis, 
1993:337) 

o Career Educations 
 
 
 
 
 
 
 
o Career Information 
 
 
o Career Counseling 
 

o Peluang memperoleh 
kemajuan dalam 
karier 

o Pengarahan- 
pengarahan yang 
diberikan atasan 
dalam merencanakan 
karier 

o Informasi karir yang 
diberikan 
perusahaan 

o Kepedulian aturan 
terhadap 
pengembangan 
karier 

o Pengaruh prestasi 
kerja terhadap 
kenaikan jabatan 

Ordinal 
 
 

Ordinal 
 
 
 
 

Ordinal 
 
 

Ordinal 
 
 
 

Ordinal 
 

Prestasi Kerja “PT. Bank 
BNI 
(Persero) 
Tbk. 

Mengukur prestasi kerja  o Berperan aktif 
o Keakuratan  dan 

kecepatan 
o Kemampuan 

verifikasi 
o Kemampuan 

penolakan   cek 
kosong 

o Ketelitian 
penyusunan laporan 

o Kemampuan 
menyelesaikan 
RTGS 

Ordinal 
Ordinal 

 
Ordinal 

 
Ordinal 

 
 

Ordinal 
 

Ordinal 
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3.4  Sumber dan Cara Penentuan Sampel 

3.4.1  Sumber Data 

Tabel 3.2 

Sumber dan Cara Penentuan Data 

Sumber Data Penentuan Jumlah & Ukuran 
Populasi / Sampel UA & UO 

Teknik 
Pengambilan 

Sampel 

1. Data Primer 
 Observasi dan  
wawancara 

 Kuesioner 

Unit analisis:  
  Karyawan PT. Bank BNI (Persero) 
Tbk. Cabang Sukabumi 

  Karyawan PT. Bank BNI (Persero) 
Tbk. Cabang Sukabumi 

 
Purposive Sampling  
 
Method 

2. Data Sekunder 

 Website resmi Karyawan 
PT. Bank BNI (Persero) 
Tbk. 

 Company Profile 
 Artikel-artikel terkait 
 Buku, majalah, dan 
website lain terkait 

 Daftar indikator prestasi 
kerj 

PT. Bank BNI (Persero) Tbk. 

Non Sampling 

Ket: UA / UO: Unit Analisis / Unit Observasi 

 

Jenis data yang akan dikumpulkan untuk penelitian ini dikelompokkan 

menjadi dua, sesuai dengan sumber-sumber data penelitian. 

 Jenis data tersebut antara lain: 

1. Data primer, yaitu data yang didapat melalui penelitian lapangan, dengan 

cara wawancara, penyebaran kuesioner, dan observasi. 

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang 

berkenaan dengan hal-hal yang menyangkut penelitian ini. Data sekunder 

ini diperlukan dengan maksud mendukung kebenaran data primer, 

dikumpulkan melalui situs perusahaan, yaitu www.BNI46.com, company 

profile, dan website-website lainnya, juga dari buku-buku atau majalah-

majalah yang mendukung penelitian ini. 

 

 

 

 

 

http://www.bni46.com/
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3.4.2 Cara Menentukan Ukuran Populasi dan Sampel 

Jumlah sampel responden ditentukan dengan menggunakan rumus berikut  

(Rakhmat, 2000): 

 

 

 

Dengan: n  =  ukuran sampel minimum 

               N =  ukuran populasi 

   d² =  tingkat presisi / kesalahan (10%) 

 

Populasi karyawan PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Cabang Sukabumi 

sebanyak kurang lebih 80 orang karyawan (observasi dan wawancara dengan 

karyawan) Maka jumlah sampel responden adalah: 

( ) 4544,44
1.0801

80
2 →=

+
=

x
n  

Jumlah responden yang diambil kemudian dibulatkan menjadi 45 orang. 

 

21 Nd
Nn

+
=  

3.4.3 Cara Pengambilan Sampel 

Teknik penentuan ukuran sampel yang digunakan adalah non-probabilitas, 

yaitu cara pengambilan sampel berdasarkan probabilitas atau peluang (Sugiyono, 

2005). Teknik penarikan sampel untuk responden dilakukan dengan teknik 

purposive sampling method, yaitu teknik pengambilan sampel dengan 

pertimbangan tertentu, misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin 

pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang 

kepegawaian saja ( Sugiyono, 2005).  
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Tabel 3.3 

Teknik Pengumpulan Data 
Instrumen 

Pengumpulan 

Data 

Proses Pengumpulan Data 

Observasi dan 

wawancara 
 Data diperoleh dari hasil wawancara terhadap karyawan  

Kuesioner  Kuesioner akan disebarkan kepada 45  karyawan 

Ket: TP: Tujuan Penelitian 

 

3.5.1  Kuesioner sekaligus Wawancara 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut : 

 Untuk menjawab masalah dan mengungkapkan tujuan penelitian pertama 

dilakukan pengumpulan data primer lewat observasi, wawancara, dan 

kuesioner mengenai pengembangan karier yang dirasakan oleh karyawan 

dari PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Cabang Sukabumi 

 Untuk menjawab masalah dan mengungkapkan tujuan penelitian kedua 

dilakukan pengumpulan data primer dengan menggunakan instrumen 

penelitian kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan kepada karyawan 

PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Cabang Sukabumi 

Untuk mengungkap aspek-aspek atau variabel-variabel yang diteliti, 

diperlukan suatu alat ukur atau skala tes yang valid dan dapat diandalkan agar 

kesimpulan penelitian akan akurat dan dapat memberikan gambaran yang tidak 

jauh berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. 

 Menurut Azwar (1997), suatu instrumen ukur yang tidak valid dan tidak 

reliabel akan memberikan informasi yang tidak akurat mengenai keadaan subjek 

atau individu yang dikenai tes tersebut. Untuk itu perlu dilakukan uji validasi dan 

uji reliabilitas terhadap alat ukur penelitian ini, yaitu kuesioner. 

 

 

 



 56

3.5.1.1 Uji Validitas 

Pengujian validitas menurut Simamora (2004), yaitu : 

“Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan 
dan kesahihan suatu instrumen, suatu instrumen dianggap valid 
apabila mampu mengukur apa yang ingin diukur, dengan kata lain 
mampu memperoleh data yang tepat dari variabel yang diteliti”. 
 

Semua kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel, akan diuji 

validitasnya dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

[ ][ ]2222 )()( YYnXXn
YXXYnr

∑−∑∑−∑

∑∑−∑
=  

 

Keterangan : 

 r  = Nilai Korelasi  

XΣ  = Jumlah hasil pengamatan variabel X 

YΣ  = Jumlah hasil pengamatan variabel Y 

XYΣ  = Jumlah dari hasil kali pengamatan variabel X dan 

   variabel Y 
nXΣ  = Jumlah dari hasil pengamatan variabel X yang telah 

  dikuadratkan 
nYΣ  = Jumlah dari hasil pengamatan variabel Y yang telah 

  dikuadratkan 

 

Semua data yang valid memiliki angka r hitung yang lebih besar dari nilai 

rtabel sehingga dinyatakan persyaratan tersebut memiliki validilitas dan dapat 

dimasukan ke dalam pengolahan data sedangkan data yang tidak valid akan 

dikeluarkan dan tidak akan dimasukan ke dalam pengolahan data 

selanjutnya.Untuk menghitungnya, penulis menggunakan bantuan SPSS 12.  
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3.5.1.2 Uji Reliabilitas 

Secara teoritis, besarnya koefisien reliabilitas berkisar antara 0 - 1 namun 

pada kenyataannya koefisien reliabilitas sebesar 1,0 tidak pernah dicapai, karena 

manusia sebagai subyek pengukuran psikologis merupakan sumber kekeliruan 

yang potensial. Walaupun koefisien korelasi  dapat bertanda positif (+) atau 

negatif (-),  tetapi koefisien korelasi yang besarnya kurang dari 0,00 tidak ada 

artinya karena intepretasi reliabilitas selalu mengacu kepada koefisien reliabilitas 

yang bernilai positif (+). 

Pengujian reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Koefisien Alpha Cronbach (α), yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−
== ∑

S
SS

n
nR 1

1
α   

Keterangan : 

α = Koefisien Reliabilitas / Keandalan Alpha Cronbach 

S = Varians skor keseluruhan 

Si = Varians masing-masing item 

n = Jumlah item dalam tes 

 

Untuk menghitungnya, penulis menggunakan bantuan SPSS 12 for 

windows.  

 

3.6  Rancangan Analisis dan Hipotesis 

3.6.1   Rancangan Analisis 

Tabel 3.4 

Rancangan Analisis 

Rancangan Analisis 
Unit Analisis/Unit 

Observasi 

Analisis distribusi frekwensi dan 

tabulasi silang 
Analisis korelasi dan regresi 

Karyawan PT. Bank BNI 

(Persero) Tbk. Cabang 

Sukabumi 

Ket: TP: Tujuan Penelitian 

 



 58

 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif dan kuantitatif. 

• Analisis data untuk menjawab masalah pertama. 

Untuk menjawab masalah pertama yaitu mengenai bagaimana 

pengembangan karier, digunakan metode analisis kualitatif, yaitu 

mengemukakan data-data yang didapat dengan mengelompokkan, 

mentabulasi, dan memberikan penjelasan, proses analisis didasarkan pada 

analisis deskriptif berdasarkan observasi, wawancara, dan kuesioner. 

Pelaksanaan meliputi pengumpulan data juga interpretasi tentang arti data 

tersebut. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis distribusi 

frekwensi dan tabulasi silang. 

• Analisis data untuk menjawab masalah kedua 

Untuk menjawab masalah kedua yaitu mengenai seberapa besar 

pengaruh pendidikan dan pelatihan berdasarkan penilaian prestasi kerja 

terhadap pengembangan karier karyawan, digunakan metode kuantitatif 

dengan alat bantu statistik.  

Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut 

adalah dengan menggunakan analisis statistik. Teknik analisis data yang 

digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah dengan menggunakan analisis 

statistik. Analisis statistik yang digunakan adalah Analisis Regresi dan Korelasi 

Linier Berganda (Multiple Linear Regression dan Correlation Analysis).  

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dari 

beberapa variable independent mempengaruhi variable dependent dalam suatu 

fenomena yang kompleks. Jika X1, X2…..Xk adalah variable-variable independent 

dan Y adalah variable dependent, maka terdapat hubungan fungsional antara 

variable X dan Y, dimana variasi dari X akan diiringi pula oleh variasi dari Y. 

Dengan kata lain, variasi dari variabel Y disebabkan oleh variasi dari variabel X 

dan oleh variasi lainnya yang tidak dapat diketahui secara pasti.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis Regresi Ganda untuk 

meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau 
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lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dinaik-turunkan nilainya. 

Rumus Persamaan analisis regresi ganda untuk model populasi sebagai berikut : 

εββββ ++++= 332211 XXXY o  

Sedangkan untuk model sampelnya adalah : 

exbxbxbbY o ++++= 332211  

Dimana : 

Y =  Pengembangan karier 

X1 =  Pendidikan dan pelatihan 

X2 atau Z =  Penilaian prestasi kerja 

X3 =  Atribut produk desain 

β0 / bo =  Intercept 

β1,2,3 / b1,2,3 =  Koefisien regresi dari masing-masing variabel independen, 

dimana masing-masing mempunyai interpretasi sebagai rata-rata 

perubahan yang diharapkan dalam respon Y (negatif/positif) per 

unit perubahan dalam masing-masing variabel X disebut slope. 

ε =  error term 

 
1. Analisis korelasi  

Analisis korelasi membahas tentang derajat hubungan antara variable-variabel 

(variabel X dan variabel Y), sedangkan  koefisien korelasi merupakan ukuran 

yang dipakai untuk mengetahui seberapa besar derajat hubungan atau seberapa 

kuat hubungan yang terjadi antara variable-variabel tersebut. Langkah yang 

dipakai dalam perhitungan uji statistik dengan menggunakan analisis korelasi 

adalah sebagai berikut : 

a. Korelasi product moment 

Korelasi ini digunakan untuk mengukur kuat lemahnya arah hubungan 

satu variabel independen (X1, X2, X3) dengan variabel dependen (Y). 

Rumus korelasi product moment : 
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Dimana: 

 r = Koefisien Korelasi 

 Xi = Variabel independen (X1, X2, X3) 

 Y = Variabel dependen 

 n = Jumlah Data 

b. Koefisien korelasi spearman antara X  terhadap Y dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus : 
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=
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dimana 

   ∑∑ −
−

= TxNNx
12

3
2  

   ∑∑ −
−

= TyNNy
12

3
2  

Jika angka kembar tersebut jumlahnya banyak, maka dalam perhitungan perlu 

dirumuskan faktor koreksi dengan rumus  : 

   ∑ ∑ −
==

t
ttTyTx

3

 

Keterangan : 

ΣTx   = faktor koreksi X 

ΣTy   = faktor koreksi Y 

t        = banyaknya data yang memiliki rank kembar 

  Untuk menentukan tingkat hubungan dari koefisien korelasi dapat 

dilihat dari tabel berikut: 
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Tabel 3.5 

Tingkat hubungan korelasi 
 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 - 0,199 Sangat Rendah 

0,20 - 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 
 Sumber: Sugiyono (2003) 

 

2. Koefisien Determinasi  

Besarnya koefisien determinasi adalah kuadrat dari koefisien korelasi (R2). 

Nilai (R2) mempunyai interval antara 0 sampai 1 (0 ≤ R2 ≤ 1). Semakin besar 

R2 (mendekati 1), semakin baik hasil untuk model regresi tersebut dan 

semakin mendekati 0, maka variable independent secara keseluruhan tidak 

dapat menjelaskan variable dependen. Rumus koefisien determinasi adalah : 

  %1002 xrKd i=

Dimana : 

Kd = Koefisien Determinasi 

ri = Koefisien korelasi 

 

3. Uji signifikansi 

Untuk korelasi product moment menggunakan thitung dengan rumus: 

 
21
2

r
nrt
−

−
=  

Uji t dipakai untuk melihat signifikansi dari pengaruh independen secara 

individual terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain 

bersifat konstan. Sedangkan untuk mencari ttabel maka derajat kebebasan (df) 

untuk korelasi Product moment yaitu df = n – 2. yang menggunakan 2 variabel  
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Sedangkan untuk 3 variabel menggunakan product moment df = n-3 korelasi 

ganda menggunakan Fhitung dengan rumus: 

 
)1/()1(

/
2

2

−−−
=

knR
kRF  

Uji F ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen 

secara keseluruhan terhadap variabel dependen. df pembilang = k dan df 

penyebut = (n – k – 1). 

Dimana : 

k = menunjukkan jumlah variabel independen. 

n = jumlah data  

 
3.6.2  Pengujian Hipotesis 

 Untuk menguji ada tidaknya hubungan variabel X , variabel Z, dan variabel Y, 

maka dilakukan uji statistik dengan nilai kritis distribusi r, pada taraf signifikansi α= 0,05 . 

Hipotesis: 

1. Jika, Adjusted R Square Pendidikan latihan dan pengembangan karier > 

daripada Adjusted R Square Pendidikan dan pelatihan berdasarkan penilaian 

prestasi kerja maka variabel penilaian prestasi kerja tidak berfungsi sebagai 

mediating. 

2. Jika, Adjusted R Square Pendidikan latihan dan pengembangan karier < 

daripada Adjusted R Square Pendidikan dan pelatihan berdasarkan penilaian 

prestasi kerja maka variabel penilaian prestasi kerja berfungsi sebagai 

mediating tidak penuh. 

 

Uji signifikansi terhadap hipotesis yang telah ditentukan dengan 

menggunakan uji dua pihak yaitu dengan uji t, dengan rumus sebagai berikut :  

Statistik uji: 

2
pr-1
2-n

rt p=  

Kriteria pengujian apakah hipotesis itu ditolak atau tidak ditolak adalah: 

• Tolak Ho jika t hitung > nilai t tabel. 

• Terima Ho jika t hitung < nilai t tabel 
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Dengan menggunakan uji satu pihak, tingkat signifikansi 5% serta 

menggunakan ; df = n-k-1, dengan ketentuan: 

Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak 

Jika t hitung > t tabel, maka Ho diterima 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Pengantar 

Sejalan dengan peta perbankan Indonesia dan perkembangan 

perekonomian Indonesia, akan memberi dampak positif bagi perkembangan 

perbankan. PT. Bank BNI (Persero) Tbk sebagai Bank Nasional berusaha untuk 

menggerakan perekonomian Indonesia, dengan berprestasi kerja dengan lebih 

baik. Peluang tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal apabila tidak 

ditunjang dengan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. 

Guna menciptakan sumber daya manusia yang profesional, upaya BNI 

adalah menciptakan dan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan berkualitas yang 

sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pasar.  

Upaya pendidikan dan pelatihan yang telah ditempuh antara lain 

merancang modul pelatihan di bidang perkreditan, di bidang operasional 

perbankan dan usulan pelatihan berdasarkan masukan dari unit organisasi. 

Karena pendidikan dan pelatihan akan berdampak terhadap penilaian 

prestasi kerja karyawan sendiri maka dari itu karyawan berusaha untuk mengikuti 

pendidikan dan pelatihan guna pengembangan kariernya. 

 

4.2  Profil Responden 

Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 45 orang 

karyawan PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Sukabumi. Penelitian dilakukan 

selama 7 hari mulai dari tanggal 18-24 Januari 2008 di Sukabumi. 

Berikut karakteristik responden dari karyawan PT. Bank BNI (Persero) 

Tbk. Cabang Sukabumi: 
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Tabel 4.1 

Pengelompokan Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis kelamin Frekwensi % 
Laki-Laki 24 53,3% 
Perempuan 21 46,7% 
Total 45 100% 
Sumber : hasil penelitian 2008 

Tabel 4.1 memperlihatkan bahwa sebagian besar karyawan yang diteliti 

berjenis kelamin laki-laki yakni sebanyak 53,3%. Namun perbedaan persentase 

komposisi laki-laki dan perempuan hanya terpaut tipis. Ini artinya baik pria 

maupun wanita mempunyai kesetujuan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk 

pengembangan kariernya. 

Tabel 4.2 
Pengelompokan Karyawan Berdasarkan Usia 

Usia Frekwensi % 
< 25 tahun 3 6,6% 
25-35 tahun 22 48,8% 
36-45 tahun 15 33,3% 
> 45 tahun 5 11,1% 
Total 45 100% 
Sumber : hasil penelitian 2008 

 
Dalam tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar karyawan 

berumur 25-35 tahun, yakni sebesar 48,8%. Hal ini sesuai dengan strategi PT. 

Bank BNI yakni Program Pengembangan Officer Development Training Program 

(ODTP-Brevet A), yang dirancang sebagai “future manager”. PT. Bank BNI 

mencoba untuk menarik kaum muda. Biasanya, usia 25-35 adalah usia yang 

mempunyai kompetensi, inovatif, inisiatif dan berpikir analitis.  
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Tabel 4.3 
Pengelompokan Karyawan Berdasarkan jabatan 

 
Jabatan Frekwensi % 

Manajer  7 15,56% 
Kepala Bagian  11 24,44% 
Staf 18 40,00% 
Lain-lain  9 20,00% 
Total  100% 
Sumber : hasil penelitian 2008 

 

Dari data responden pengelompokan karyawan berdasarkan jabatan 

sebanyak 7 orang atau 15,56% manajer, 24,44% Kepala Bagian, 40,00% 

staf/karyawan dan untuk kategori lain-lain yang meliputi karyawan kontrak, 

security  dan sebagainya sebanyak 20,00%.  

 

4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 
Pendidikan dan pelatihan : 
 
1.  Pendidikan dan pelatihan (X1) 

Tabel 4.4 
 Item-Total Statistics 
 

   
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
VAR00001 34,7556 22,553 ,408 ,308 ,767
VAR00002 35,0444 22,225 ,424 ,221 ,765
VAR00003 34,7556 22,780 ,348 ,241 ,773
VAR00004 35,0667 21,927 ,458 ,361 ,761
VAR00005 35,9556 19,725 ,516 ,528 ,753
VAR00006 34,8444 20,589 ,496 ,409 ,755
VAR00007 34,6444 21,553 ,492 ,335 ,757
VAR00008 35,6444 19,371 ,457 ,394 ,766
VAR00009 35,3333 21,636 ,412 ,309 ,766
VAR00010 35,3556 21,098 ,524 ,317 ,753

 
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dengan menggunakan jumlah 

responden sebanyak 45, maka nilai rtabel dapat diperoleh melalui df = n-k. k 

merupakan jumlah butir pertanyaan dalam suatu variabel, jadi df = 45-10, maka 
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rtabel (Product Moment) = 0,334. Karena semua nilai Corrected Item-Total 

Correlation  di atas lebih besar dari rtabel, maka semua pertanyaan tentang 

pendidikan dan pelatihan dikatakan valid atau layak. Selanjutnya diperiksa apakah 

kontruk pertanyaan ini reliabel dengan melihat tabel output di bawah ini: 

 

Tabel 4.5 

Reliability Statistics

,781 ,786 10

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

 
 

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode Koefisien Reliabilitas Alpha-Cronbach. Sebagai nilai pembanding untuk 

melihat reliabilitas item digunakan nilai koefisien reliabilitas, seperti 

dikemukakan oleh Kaplan et.al (1993:126) adalah minimal 0,70 atau antara (0,70 

- 0,80).Tabel output SPSS tersebut menunjukkan tabel Reliability Coefficients 

yang terlihat sebagai Cronbach Alpha 0,781 > 0,70. dapat disimpulkan bahwa 

konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi variabel pendidikan dan pelatihan  

adalah reliabel. 

 
2. Penilaian prestasi kerja (X2) 
 

Tabel 4.6 
 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
VAR00011 22,6667 12,182 ,588 . ,756
VAR00012 22,6667 12,182 ,588 . ,756
VAR00013 22,1556 14,453 ,345 . ,797
VAR00014 22,6889 12,810 ,456 . ,782
VAR00015 22,4889 13,619 ,372 . ,796
VAR00016 22,5333 11,936 ,662 . ,742
VAR00017 22,5333 11,936 ,662 . ,742
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dengan menggunakan jumlah 

responden sebanyak 45, maka nilai rtabel  dapat diperoleh melalui df = n-k. k 

merupakan jumlah butir pertanyaan dalam suatu variabel, jadi df = 45-7, maka 

rtabel (Product Moment) = 0,320. Karena semua nilai Corrected Item-Total 

Correlation di atas lebih besar dari rtabel, maka semua pertanyaan tentang penilaian 

prestasi kerja dikatakan valid atau layak. Selanjutnya diperiksa apakah kontruk 

pertanyaan  ini reliabel dengan melihat tabel output di bawah ini: 

Tabel 4.7 

Reliability Statistics

,795 ,792 7

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

 
Tabel output SPSS tersebut menunjukkan tabel Reliability Coefficients 

yang terlihat sebagai Cronbach Alpha 0,795 > 0,70. dapat disimpulkan bahwa 

konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi variabel penilaian prestasi kerja 

adalah reliabel. 

3. Pengembangan karier karyawan (Y) : 
 

Tabel 4.8 
 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
VAR00018 48,8000 60,845 ,829 . ,860
VAR00019 48,1111 72,146 ,363 . ,883
VAR00020 47,7111 70,301 ,408 . ,882
VAR00021 48,8000 60,845 ,829 . ,860
VAR00022 48,4222 69,749 ,510 . ,877
VAR00023 48,6667 62,682 ,716 . ,867
VAR00024 49,1111 68,965 ,416 . ,882
VAR00025 48,4222 69,204 ,401 . ,883
VAR00026 47,7778 73,040 ,407 . ,882
VAR00027 48,9556 68,453 ,393 . ,885
VAR00028 48,0667 72,655 ,363 . ,883
VAR00029 48,6889 61,719 ,839 . ,860
VAR00030 48,4000 70,700 ,409 . ,881
VAR00031 48,6667 61,864 ,813 . ,861

 



 69

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dengan menggunakan jumlah 

responden sebanyak 45, maka nilai rtabel  dapat diperoleh melalui df = n-k. k 

merupakan jumlah butir pertanyaan dalam suatu variabel, jadi df = 45-14, maka 

rtabel (Product Moment) = 0,355. Karena semua nilai Corrected Item-Total 

Correlation  di atas lebih besar dari rtabel, maka semua pertanyaan tentang 

pengembangan karier dikatakan valid atau layak. Selanjutnya diperiksa apakah 

kontruk pertanyaan  ini reliabel dengan melihat tabel output di bawah ini: 

Tabel 4.9 

Reliability Statistics

,883 ,877 14

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

 
 

 
Tabel output SPSS tersebut menunjukkan tabel Reliability Coefficients 

yang terlihat sebagai Cronbach Alpha 0,833 > 0,70. dapat disimpulkan bahwa 

konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi variabel pengembangan karier 

adalah reliabel. 

 

4.4 Deskripsi Variabel-Variabel Penelitian  

4.4.1 Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan PT. Bank BNI (Persero) 

Tbk. Cabang Sukabumi 

Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan terdiri atas empat indikator, 

yaitu Reaction, Learning, Behaviour, dan Organizational result. Dalam tabel-

tabel di bawah berikut ini dapat dilihat bagaimana tanggapan karyawan terhadap 

pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh PT. Bank BNI (Persero) Tbk. 

Cabang Sukabumi. 

Pada bagian ini akan dianalisis hasil kuesioner untuk memperoleh 

gambaran bagaimana Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan PT. Bank BNI 

(Persero) Tbk. Cabang Sukabumi. 
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Tabel 4.10 
Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan bekerja lebih cepat dan mudah  

 
Pernyataan Frekuensi Persentase 
Sangat setuju 19 42.22% 
Setuju 19 42.22% 
Kurang setuju 7 15.55% 
Tidak setuju 0 0.00% 
Sangat tidak setuju 0 0.00% 
Jumlah  45 100% 

 Sumber : hasil penelitian 2008 
 

Tabel di atas menunjukkan 42,22% karyawan PT. Bank BNI (Persero) 

Tbk. Cabang Sukabumi setuju bahwa setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan 

bekerja lebih cepat dan mudah, 42,22% menyatakan sangat setuju serta sebanyak 

15.55% merasa kurang setuju. Berdasarkan wawancara dengan karyawan, mereka 

merasakan kemampuan dalam bekerja menjadi lebih mudah dan cepat setelah 

mengikuti pendidikan dan pelatihan. 

 
Tabel 4.11 

Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan lebih senang dalam bekerja  
 

Pernyataan Frekuensi Persentase 
Sangat setuju 6 13.33% 
Setuju 23 51.11% 
Kurang setuju 13 28.88% 
Tidak setuju 2 4.44% 
Sangat tidak setuju 1 2.22% 
Jumlah  45 100% 

 Sumber : hasil penelitian 2008 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa setelah mengikuti 

pendidikan dan pelatihan karyawan lebih senang dalam bekerja sebanyak 23 

karyawan setuju 51.11% dan sangat setuju 13.33%. Menurut wawancara dengan 

salah seorang karyawan, mereka merasakan ada semangat dan motivasi dalam  

bekerja setelah memgikuti pelatihan. Kemudian sebanyak 28.88% karyawan 

menyatakan kurang setuju dan sisanya sebayak 4.44% menyatakan tidak setuju 

dan sangat tidak setuju sebanyak 2.22%. 
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Tabel 4.12 
Tingkat kehadiran dalam bekerja semakin meningkat setelah  

mengikuti pelatihan 
 

Pernyataan Frekuensi Persentase 
Sangat setuju 11 24.44% 
Setuju 26 57.77% 
Kurang setuju 7 15.55% 
Tidak setuju 0 0.00% 
Sangat tidak setuju 0 0.00% 
Jumlah  45 100% 
Sumber : hasil penelitian 2008 
 

Dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar karyawan PT. Bank 

BNI (Persero) Tbk. Cabang Sukabumi merasakan tingkat kehadiran dalam bekerja 

semakin meningkat setelah mengikuti pelatihan, yakni sebesar 24.44% 

menyatakan sangat setuju dan 57,77% menyatakan setuju. Ini artinya program 

pendidikan dan pelatihan yang diterapkan PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Cabang 

Sukabumi dapat mendorong karyawannya untuk meningkatkan kehadiran. Dan 

sisanya sebanyak 15.55% mengatakan kurang setuju bahwa tingkat kehadiran 

dalam bekerja semakin meningkat setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan. 

Tabel 4.13 
Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan dapat memahami  

materi  dengan baik  
 

Pernyataan Frekuensi Persentase 
Sangat setuju  6 13.33% 
Setuju  32 71.11% 
Kurang setuju 4 8.88% 
Tidak setuju 2 4.44% 
Sangat tidak setuju 0 0.00% 
Jumlah  45 100% 
Sumber : hasil penelitian 2008 
 
 Tabel di atas menyatakan bahwa mayoritas karyawan merasakan setelah 

mengikuti pendidikan dan pelatihan dapat memahami materi dengan baik, yakni 

13.33%, dan 71.11% sedangkan 4.44% dan 8.88% menyatakan tidak setuju dan 

kurang setuju.  
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Tabel 4.14 
Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan dapat menjaga diri dengan baik 

hingga terhindar dari kekeliruan kerja 
 

Pernyataan Frekuensi Persentase 
Sangat setuju 3 6.66% 
Setuju 14 31.11% 
Kurang setuju 15 33.33% 
Tidak setuju 8 17.77% 
Sangat tidak setuju 5 8.88% 
Jumlah  45 100% 
Sumber : hasil penelitian 2008 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa setelah mengikuti 

pendidikan dan pelatihan dapat menjaga diri dengan baik hingga terhindar dari 

kekeliruan kerja, sebanyak 31.11% karyawan PT. Bank BNI (Persero) Tbk. 

Cabang Sukabumi menyatakan setuju, sedangkan yang menyatakan kurang setuju 

33,33%. Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa karyawan belum sepenuhnya 

dapat menjaga diri dari kekeliruan dalam bekerja walau setelah mengikuti 

pelatihan. Menurut hasil wawancara hal ini dikarenakan faktor usia peserta dan 

materi yang diberikan tergolong baru hingga butuh adaptasi dengan materi dalam 

bekerja. 

Tabel 4.15 
Setelah mengikuti pelatihan dapat mengatur waktu dan tenaga hingga 

terhindar dari pemborosan 
 

Pernyataan Frekuensi Persentase 
Sangat setuju 6 13.33% 
Setuju 23 51.11% 
Kurang setuju 13 28.88% 
Tidak setuju 2 4.44% 
Sangat tidak setuju 1 2.22% 
Jumlah  45 100% 
Sumber : hasil penelitian 2008 

Berdasarkan tabel di atas sebanyak 51.11% menyatakan setuju, dan 

13.33% sangat setuju bahwa setelah mengikuti pelatihan dapat mengatur waktu 

dan tenaga hingga terhindar dari pemborosan. Sedangkan yang menyatakan 

kurang setuju sebanyak 28.88%, tidak setuju 4.44% dan sangat tidak setuju 

2.22%.  
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Tabel 4.16 
Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan dapat bekerja sama dengan 

rekan kerja dengan lebih baik lagi  
 

Pernyataan Frekuensi Persentase 
Sangat setuju 3 6.66% 
Setuju 14 31.11% 
Kurang setuju 16 35.55% 
Tidak setuju 8 17.77% 
Sangat tidak setuju 4 8.88% 
Jumlah  45 100% 
Sumber : hasil penelitian 2008 
 

 Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa setelah mengikuti 

pendidikan dan pelatihan karyawan dapat bekerja sama dengan rekan kerja 

dengan lebih baik lagi, sebanyak 31.11% setuju dan  6.66% menyatakan sangat 

setuju, akan tetapi 35.55% menyatakan kurang setuju dan 17.77% menyatakan 

tidak setuju. Berdasarkan hasil wawancara hal ini dikarenakan jenjang jabatan dan 

senioritas di lingkungan karyawan PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Cabang 

Sukabumi. 

Tabel 4.17 
Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan bekerja  

sepenuhnya untuk perusahaan  
 

Pernyataan Frekuensi Persentase 
Sangat setuju 3 6.66% 
Setuju 15 33.33% 
Kurang setuju 15 33.33% 
Tidak setuju 8 17.77% 
Sangat tidak setuju 4 8.88% 
Jumlah  45 100% 
Sumber : hasil penelitian 2008 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa setelah mengikuti 

pendidikan dan pelatihan saya bekerja sepenuhnya untuk perusahaan,  sebanyak 

33.33% karyawan setuju dan 6.66% menyatakan sangat setuju. Sedangkan 

33.33% menyatakan kurang  setuju dan 17.77% menyatakan tidak setuju kalau 

mereka sepenuhnya bekerja untuk perusahaan setelah mengikuti pendidikan dan 

pelatihan.  
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Tabel 4.18 
Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan, prakarsa dapat lebih kuat  

Pernyataan Frekuensi Persentase 
Sangat setuju 4 8.88% 
Setuju 14 31.11% 
Kurang setuju 13 28.88% 
Tidak setuju 10 22.22% 
Sangat tidak setuju 4 8.88% 
Jumlah  45 100% 
Sumber : hasil penelitian 2008 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa setelah mengikuti 

pendidikan dan pelatihan, prakarsa dapat lebih kuat,  sebanyak 31.11% karyawan 

PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Cabang Sukabumi menyatakan setuju dan 8.88% 

sangat setuju bahwa setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan, prakarsa dapat 

lebih kuat. Akan tetapi 28.88% menyatakan kurang setuju dan 22.22% 

menyatakan tidak setuju. 

Tabel 4.19 
Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan, dapat lebih memahami 

keputusan yang ditetapkan oleh perusahaan  
 

Pernyataan Frekuensi Persentase 
Sangat setuju 7 15.55% 
Setuju 10 22.22% 
Kurang setuju 15 33.33% 
Tidak setuju 8 17.77% 
Sangat tidak setuju 5 11.11% 
Jumlah  45 100% 
Sumber : hasil penelitian 2008 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa setelah mengikuti 

pendidikan dan pelatihan, karyawan dapat lebih memahami keputusan yang 

ditetapkan oleh perusahaan, sebanyak 22.22% karyawan setuju dan 15.55% 

menyatakan sangat setuju. Sedangkan 33.33% menyatakan kurang setuju bahwa 

setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan, karyawan dapat lebih memahami 

keputusan yang ditetapkan oleh perusahaan.  
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4.4.2 Penilaian Prestasi Kerja Karyawan yang dilaksanakan PT. Bank BNI 

(Persero) Tbk. Cabang Sukabumi 

 Untuk mengetahui bagaimana penilaian prestasi kerja karyawan PT. Bank 

BNI (Persero) Tbk. Cabang Sukabumi, terdapat 7 pertanyaan untuk menjawab 

pertanyaan ini. Indikator dari penilaian prestasi kerja adalah yang digunakan oleh 

PT. Bank BNI (Persero) Tbk. 

Tabel 4.20 
Kemampuan melaksanakan dan berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan 

transaksi dan administrasi kliring 
  

Pernyataan Frekuensi Persentase 
Sangat setuju 9 20.00% 
Setuju  19 42.22% 
Kurang setuju 13 28.88% 
Tidak setuju 2 4.44% 
Sangat tidak setuju 2 4.44% 
Jumlah  45 100% 
Sumber : hasil penelitian 2008 
 

Dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa karyawan selalu melaksanakan 

dan berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan transaksi dan administrasi kliring 

di PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Cabang Sukabumi yang menyatakan setuju 

42.22%, yang menyatakan sangat setuju 20.00%, dan yang menyatakan kurang 

setuju 28.88%, tidak setuju 4.44% begitupun dengan pernyataan sangat tidak 

setuju sebanyak 4.44%.  

Tabel 4.22 
Kemampuan memperoses warkat kliring umum dan antar cabang serta 

menyusun warkat kliring menurut bank tertagihnya  
secara cepat, tepat dan akurat 

 
Pernyataan Frekuensi Persentase 
Sangat setuju 17 37.77% 
Setuju 22 48.88% 
Cukup setuju 3 6.66% 
Tidak setuju 2 4.44% 
Sangat tidak setuju 1 2.22% 
Jumlah  45 100% 
Sumber : hasil penelitian 2008 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas karyawan PT. Bank BNI 

(Persero) Tbk. Cabang Sukabumi selalu memperoses warkat kliring umum dan 

antar cabang serta menyusun warkat kliring menurut bank tertagihnya secara 

cepat, tepat dan akurat, sebanyak 48.88 % menyatakan setuju, 37,77% 

menyatakan sangat setuju dan  6.66% menyatakan kurang setuju.  

Tabel 4.23 
Kemampuan melakukan verifikasi tanda tangan nasabah pada warkat  

kliring yang bersangkutan 
 

Pernyataan Frekuensi Persentase 
Sangat setuju 5 11.11% 
Setuju  19 42.22% 
Cukup setuju 9 20.00% 
Tidak setuju 7 15.55% 
Sangat tidak setuju 5 11.11% 
Jumlah  45 100% 
Sumber : hasil penelitian 2008 
 

Berdasarkan tabel di atas, 43.18% karyawan PT. Bank BNI (Persero) Tbk. 

Cabang Sukabumi mengatakan selalu melakukan verifikasi tanda tangan nasabah 

pada warkat kliring yang bersangkutan sebanyak 42.22 % menyatakan setuju, 

11,11% menyatakan sangat setuju dan  20.00% menyatakan kurang setuju  

 
Tabel 4.24 

Kemampuan melakukan pembuatan surat/nota penolakan cek/BG kosong 
berikut pembebanan biaya adminstrasinya 

Pernyataan Frekuensi Persentase 
Sangat setuju 7 15.55% 
Setuju  23 51.11% 
Cukup setuju 9 20.00% 
Tidak setuju 5 11.11% 
Sangat tidak setuju 1 2.22% 
Jumlah  45 100% 
Sumber : hasil penelitian 2008 
 

Tabel di atas menunjukan karyawan PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Cabang 

Sukabumi menyatakan selalu melakukan pembuatan surat/nota penolakan cek/BG 

kosong berikut pembebanan biaya adminstrasinya sebanyak 51.11% setuju dan 

sangat setuju 15.55%. Sedangkan 20.00% karyawan kurang setuju. 
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Tabel 4.25 
Kemampuan meneliti kebenaran serta validasi slip setoran  

penerimaan negara dan teller 
 

Pernyataan Frekuensi Persentase 
Sangat setuju 7 15.55% 
Setuju 23 51.11% 
Cukup setuju 12 26.66% 
Tidak setuju 3 6.66% 
Sangat tidak setuju 0 0.00% 
Jumlah  45 100% 
Sumber : hasil penelitian 2008 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas karyawan selalu 

meneliti kebenaran serta validasi slip setoran penerimaan negara dan teller bahwa 

sikap karyawan PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Cabang Sukabumi setuju dalam 

memberikan informasi yang mereka butuhkan yakni sebanyak 51.11%.  

Tabel 4.26 
Kemampuan menyampaikan dokumen penerimaan kepada KPKN dan 

menyusun laporan harian setoran penerimaan negara/pajak  
dengan dilengkapi kredit notanya 

 
Pernyataan Frekuensi Persentase 
Sangat setuju 5 11.11% 
Setuju 24 53.33% 
Cukup setuju 9 20.00% 
Tidak setuju 5 11.11% 
Sangat tidak setuju 2 4.44% 
Jumlah  44 100% 
Sumber : hasil penelitian 2008 
 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas karyawan PT. Bank BNI 

(Persero) Tbk. Cabang Sukabumi berpendapat bahwa mereka merasa selalu 

menyampaikan dokumen penerimaan kepada KPKN dan menyusun laporan 

harian setoran penerimaan negara/pajak dengan dilengkapi kredit notanya, 

karyawan yang menyatakan setuju sebanyak 53.33% dan 11.11% karyawan 

merasa sangat setuju. Namun, terdapat 20.00% karyawan mengatakan kurang 

setuju dalam hal menyampaikan dokumen penerimaan kepada KPKN dan 

menyusun laporan harian setoran penerimaan negara/pajak dengan dilengkapi 

kredit notanya. 
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Tabel 4.27 
Kemampuan menyelesaikan RTGS yang masuk, inkaso keluar, inkaso 

masuk tunai dan reture kliring dari Divisi OPR dengan tepat waktu 
 

Pernyataan Frekuensi Persentase 
Sangat setuju 9 20.00% 
Setuju 19 42.22% 
Cukup setuju 13 28.88% 
Tidak setuju 2 4.44% 
Sangat tidak setuju 2 4.44% 
Jumlah  44 100% 
Sumber : hasil penelitian 2008 
 

Dari  tabel di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas karyawan PT. Bank BNI 

(Persero) Tbk. Cabang Sukabumi berpendapat bahwa mereka dapat 

menyelesaikan RTGS yang masuk, inkaso keluar, inkaso masuk tunai dan reture 

kliring dari Divisi OPR dengan tepat waktu, sebanyak 20.00% menyatakan sangat 

setuju dan 42.22% menyatakan setuju. 

 

4.4.3 Pengembangan Karier Karyawan PT. Bank BNI (Persero) Tbk. 

Cabang Sukabumi  

Kesetujuan karyawan dalam mengembangkan kariernya merupakan suatu 

hal yang paling menggembirakan. Memiliki karyawan yang berpikiran maju dan  

mampu memberikan masukan bagi jalannya perusahaan tersebut.   

Tabel 4.28 
Perusahaan memberikan kesempatan untuk melakukan penilaian atas 

pekerjaan yang telah dilakukan 
Pernyataan Frekuensi Persentase 
Sangat setuju 11 24.44% 
Setuju  21 46.66% 
Cukup setuju 9 20.00% 
Tidak setuju 2 4.44% 
Sangat tidak setuju 2 4.44% 
Jumlah  45 100% 
Sumber : hasil penelitian 2008 
 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 24.44% karyawan yang sangat setuju 

bahwa perusahaan memberikan kesempatan untuk melakukan penilaian atas 

pekerjaan yang telah mereka lakukan, 46.66% karyawan setuju dan 20.00 % 
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karyawan cukup setuju. Dari hasil wawancara, karyawan setuju dengan sikap 

perusahaan yang memberikan kesempatan untuk melakukan penilaian atas 

pekerjaan yang telah mereka lakukan. 

Tabel 4.29 
Perusahaan memberikan pengarahan atas pekerjaan yang saya 

lakukan dalam membantu mencapai karier  
 

Pernyataan Frekuensi Persentase 
Sangat setuju 5 11.11% 
Setuju 21 46.66% 
Cukup setuju 7 15.55% 
Tidak setuju 6 13.33% 
Sangat tidak setuju 5 11.11% 
Jumlah  45 100% 
Sumber : hasil penelitian 2008 
 

Dari tabel di atas dapat dilihat sebanyak 46.66% menyatakan teratur 

bahwa perusahaan memberikan pengarahan atas pekerjaan yang saya lakukan 

dalam membantu mencapai karier. Sedangkan 15,55% menyatakan kurang teratur. 

 

Tabel 4.30 
Pengembangan karier yang diberikan perusahaan dapat membantu 

memantapkan karier dan pekerjaan 
 

Pernyataan Frekuensi Persentase 
Sangat setuju 7 15.55% 
Setuju  20 44.44% 
Cukup setuju 12 26.66% 
Tidak setuju 5 11.11% 
Sangat tidak setuju 1 2.22% 
Jumlah  45 100% 
Sumber : hasil penelitian 2008 
 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 15.55% karyawan yang 

sangat setuju dengan pengembangan karier yang diberikan perusahaan yang dapat 

membantu memantapkan karier dan pekerjaan, sedangkan 44.44% menyatakan 

setuju dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 11,11%.  
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Tabel 4.31 
Perusahaan memberikan pengarahan dalam menyesuaikan pengetahuan dan 

latar belakang pendidikan yang saya miliki 
 

Pernyataan Frekuensi Persentase 
Sangat setuju 14 31.11% 
Setuju  22 48.88% 
Cukup setuju 7 15.55% 
Tidak setuju 1 2.22% 
Sangat tidak setuju 1 2.22% 
Jumlah  45 100% 
Sumber : hasil penelitian 2008 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 31.11% karyawan sangat 

setuju, 48,88% menyatakan setuju, dan 15.55% menyatakan cukup setuju bahwa 

perusahaan memberikan pengarahan dalam menyesuaikan pengetahuan dan latar 

belakang pendidikan yang dimiliki. Karena hal ini menjadi faktor penting bagi 

karyawan dalam meningkatkan kariernya. 

 

Tabel 4.32 
Perusahaan memberikan pengarahan dalam menyesuaikan minat dan 

kemampuan yang saya miliki 
Pernyataan Frekuensi Persentase 
Sangat setuju 25 55.55% 
Setuju  15 33.33% 
Cukup setuju 5 11.11% 
Tidak setuju 0 0.00% 
Sangat tidak setuju 0 0.00% 
Total  45 100% 
Sumber : hasil penelitian 2008 
 

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 55.55% karyawan sangat setuju dan 

sebanyak 33.33% menyatakan setuju bahwa perusahaan memberikan pengarahan 

dalam menyesuaikan minat dan kemampuan yang dimiliki setiap karyawannya.  

Hal ini juga dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik lagi sesuai 

dengan minat dan kemampuannya. 
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Tabel 4.33 
Pengarahan dalam penyesuaian minat dan kemampuan yang perusahaan 

lakukan membantu saya dalam mencapai karier 
 

Pernyataan Frekuensi Persentase 
Sangat setuju 6 13.33% 
Setuju  22 48.88% 
Cukup setuju 9 20.00% 
Tidak setuju 6 13.33% 
Sangat tidak setuju 2 4.44% 
Jumlah  45 100% 
Sumber : hasil penelitian 2008 
 
 Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 48.88% karyawan setuju dengan 

pernyataan pengarahan dalam penyesuaian minat dan kemampuan yang 

perusahaan lakukan membantu saya dalam mencapai karier. Akan tetapi masih 

ada karyawan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 13.33%.  

 

Tabel 4.34 
Perusahaan selalu memberikan informasi karier kepada saya 

 
Pernyataan Frekuensi Persentase 
Sangat setuju 8 17.77% 
Setuju  22 48.88% 
Cukup setuju 11 24.44% 
Tidak setuju 4 8.88% 
Sangat tidak setuju 0 0.00% 
Total  45 100% 
Sumber : hasil penelitian 2008 
 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 48,88% karyawan 

menyatakan setuju  bahwa perusahaan selalu memberikan informasi karier kepada 

saya. Sedangkan 24,44 % menyatakan cukup setuju dan 8.88% menyatakan tidak 

setuju. Sedangkan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 8.88%. Hal ini dapat 

dikatakan bahwa hampir semua karyawan mengetahui dengan informasi karier 

yang disampaikan perusahaan. 
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Tabel 4.35 
Perusahaan memberikan kesempatan informasi kepada saya untuk 

menunjukkan keahlian dan kemampuan kerja yang saya miliki  
 

Pernyataan Frekuensi Persentase 
Sangat setuju 7 15.55% 
Setuju  20 44.44% 
Cukup setuju 7 15.55% 
Tidak setuju 8 17.77% 
Sangat tidak setuju 3 6.66% 
Jumlah  45 100% 
Sumber : hasil penelitian 2008 
 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas karyawan PT. Bank BNI 

(Persero) Tbk. Cabang Sukabumi sebesar 44,44% berpendapat setuju bahwa 

perusahaan memberikan kesempatan informasi kepada saya untuk menunjukkan 

keahlian dan kemampuan kerja yang saya miliki. Hal ini berdasarkan hasil 

wawancara bahwa dalam rangka pengembangan karier perusahaan akan 

memberikan kesempatan kepada para karyawan untuk menunjukkan keahlian dan 

kemampuan sesuai dengan bidang yang dimilikinya.   

 

Tabel 4.36 
Dalam usaha mencapai karier individu, perusahaan memberikan bimbingan 

tentang karier dan pelatihan kepada pegawainya 
Pernyataan Frekuensi Persentase 
Sangat setuju 7 15.55% 
Setuju  19 42.22% 
Cukup setuju 7 15.55% 
Tidak setuju 8 17.77% 
Sangat tidak setuju 4 8.88% 
Jumlah  45 100% 
Sumber : hasil penelitian 2008 
 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas karyawan PT. Bank BNI 

(Persero) Tbk. Cabang Sukabumi sebesar 42,22% berpendapat setuju bahwa 

dalam usaha mencapai karier individu, perusahaan memberikan bimbingan 

tentang karier dan pelatihan kepada pegawainya. Akan tetapi sebanyak 17,77% 

dan 8.88% masing-masing menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju 

dengan pernyataan di atas. 
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Tabel 4.37 
Dalam rangka mencapai karier individu, perusahaan memberikan dorongan 

kepada saya agar lebih giat dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya 
 

Pernyataan Frekuensi Persentase 
Sangat setuju 8 17.77% 
Setuju  19 42.22% 
Cukup setuju 7 15.55% 
Tidak setuju 8 17.77% 
Sangat tidak setuju 3 6.66% 
Jumlah  45 100% 
Sumber : hasil penelitian 2008 
 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas karyawan PT. Bank BNI 

(Persero) Tbk. Cabang Sukabumi sebesar 42,44% berpendapat setuju bahwa 

dalam rangka mencapai karier individu, perusahaan memberikan dorongan kepada 

saya agar lebih giat dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Akan tetapi 

sebanyak 17,77% dan 6.66% masing-masing menyatakan tidak setuju dan sangat 

tidak setuju dengan pernyataan di atas. 

 
Tabel 4.38 

Perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pegawainya 
dalam upaya mencapai kariernya  

 
Pernyataan Frekuensi Persentase 
Sangat setuju 25 55.55% 
Setuju  15 33.33% 
Cukup setuju 5 11.11% 
Tidak setuju 0 0.00% 
Sangat tidak setuju 0 0.00% 
Jumlah  45 100% 
Sumber : hasil penelitian 2008 
 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas karyawan PT. Bank BNI 

(Persero) Tbk. Cabang Sukabumi sebesar 55,55 % berpendapat sangat setuju 

bahwa perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pegawainya 

dalam upaya mencapai kariernya.  Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa 

perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada semua karyawan tanpa 

memadang latar belakang pendidikan, jabatan dan masa kerja.  
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Tabel 4.39 

Perusahaan mengimplementasikan rencana karier para pegawai 

Pernyataan Frekuensi Persentase 
Sangat setuju 6 13.33% 
Setuju  22 48.88% 
Cukup setuju 9 20.00% 
Tidak setuju 6 13.33% 
Sangat tidak setuju 2 4.44% 
Jumlah  45 100% 
Sumber : hasil penelitian 2008 
 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas karyawan PT. Bank BNI 

(Persero) Tbk. Cabang Sukabumi berpendapat setuju sebanyak 48,88% bahwa 

perusahaan mengimplementasikan rencana karier para pegawai. Sedangkan 

13.33% menyatakan sangat setuju, 20.00% menyatakan cukup setuju, 13.33% 

menyatakan tidak setuju dan 4.44% menyatakan sangat tidak setuju dengan 

perusahaan mengimplementasikan rencana karier karyawannya. 

 
Tabel 4.40 

Perusahaan dalam mengembangkan karier pegawai mengambil 
tindakan berupa promosi dan mutasi 

Pernyataan Frekuensi Persentase 
Sangat setuju 14 31.11% 
Setuju  22 48.88% 
Cukup setuju 7 15.55% 
Tidak setuju 1 2.22% 
Sangat tidak setuju 1 2.22% 
Jumlah  44 100% 
Sumber : hasil penelitian 2008 
 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas karyawan PT. Bank BNI 

(Persero) Tbk. Cabang Sukabumi berpendapat setuju sebesar 48,88% dan 31.11% 

menyatakan sangat setuju bahwa perusahaan dalam mengembangkan karier 

pegawai mengambil tindakan berupa promosi dan mutasi. Hanya 15,55% yang 

menyatakan cukup setuju dan 2,22% masing-masing menyatakan sangat setuju 

dan sangat tidak setuju. 
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Tabel 4.41 
Perusahaan menerapkan sistem promosi yang memberikan manfaat 

bagi pegawai dalam mencapai kariernya 
 

Pernyataan Frekuensi Persentase 
Sangat setuju 7 15.55% 
Setuju  19 42.22% 
Cukup setuju 7 15.55% 
Tidak setuju 9 20.00% 
Sangat tidak setuju 3 6.66% 
Jumlah  45 100% 
Sumber : hasil penelitian 2008 

 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas karyawan PT. Bank BNI 

(Persero) Tbk. Cabang Sukabumi berpendapat setuju sebanyak 42.22% bahwa 

perusahaan menerapkan sistem promosi yang memberikan manfaat bagi pegawai 

dalam mencapai kariernya. Sedangkan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 

15.55%. akan tetapi yang menyatakan cukup setuju sebanyak 15.55%, yang 

menyatakan tidak setuju 20.00% dan yang menyatakan sangat tidak setuju dengan 

sistem promosi diterapkan perusahaan dalam mencapai kariernya sebanyak 

6.66%. 

 

4.5 Analisis Statistik Deskriptif 

1. Perhitungan Korelasi  

Tabel 4.42 
Correlations 

 
    Diklat Nilai Peng.karier 
Diklat Spearman 

Correlation 1 ,750(**) ,689(**) 

Nilai Spearman 
Correlation ,750(**) 1 ,786(**) 

Peng.karier Spearman 
Correlation ,689(**) ,786(**) 1 

Mean  4,0444 3,8944 3,8111 
Std. Deviation  ,53110 ,48992 ,56698 

 
 

Terlihat korelasi antara pendidikan dan pelatihan dengan penilaian prestasi 

kerja sebesar 0,750, pendidikan dan pelatihan dengan pengembangan karier 

sebesar 0,689;  penilaian kerja dan pengembangan karier 0,786. Secara 
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keseluruhan koefisien korelasi di atas positif dan mendekati 1 maka dapat 

disimpulkan bahwa hubungan diantara variabel di atas berhubungan kuat dan 

searah. Pendidikan dan pelatihan berpengaruh terhadap penilaian prestasi kerja 

karyawan dalam mengembangkan kariernya. Sedangkan faktor yang tidak 

mempengaruhi pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan karier karyawan 

antara lain faktor usia, gender, suku 

Nilai pendidikan dan latihan menunjukkan mean sebesar 4,0444 dan 

standar deviasinya sebesar 0,53110 dengan N sebesar 45, kemudian nilai 

seterusnya seperti tersebut pada tabel di atas. 

 

2. Analisis Regresi  

Pengujian hipotesis dilakukan untuk membuktikan apakah hasil koefisien 

korelasi yang telah dilakukan signifikan atau tidak, atau dengan kata lain untuk 

mengetahui secara signifikan apakah pendidikan dan pelatihan berdasarkan 

penilaian prestasi kerja mempengaruhi pengembangan karier karyawan. 

Model Summary

,750a ,562 ,552 ,32782
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Diklata. 
 

 
 Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     
1 (Constant) ,837 ,481  1,738 ,089 
  Diklat ,735 ,118 ,689 6,232 ,000 

a  Dependent Variable: Peng.Karier 
 
 
Didapat Persamaan Regresi : 

Y = 0,837+0,735X  
Dari tabel di atas maka berikut uji hipotesis dan analisanya: 

1. Koefisien pertama pendidikan dan pelatihan terhadap pengembangan karier 

diperoleh nilai thitung sebesar 6,232, dengan mengambil hipotesis : 
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Ho : Koefisien regresi tidak signifikan 

H1 : Koefisien regresi signifikan 

Dan mengambil taraf signifikansi sebesar 5%, maka nilai ttabel t0,05(45) = 1,685 

Maka Ho ditolak karena thitung > ttabel 

Kriteria tersebut dapat diilustrasikan dalam gambar uji distribusi t sebagai 

berikut : 

Gambar  

Uji Distribusi t  

 

 

 

 

 
  
 
 

Model Summary

,786a ,617 ,608 ,35480
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), prestasia. 
 

 
 
 

Coefficients(a) 
 

0,680 

Daerah Penolakan Ho 

Daerah 
Penerimaan Ho 

6,232 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     
1 (Constant) 1,096 ,380  2,889 ,006
  Diklat ,692 ,093 ,750 7,434 ,000

a  inependent Variable: penilaian prestasi kerja 
Didapat Persamaan Regresi : 

Y = 1,096+0,692X 
Dari tabel di atas maka berikut Uji hipotesis dan analisanya: 
 
 
2. Koefisien kedua pendidikan dan pelatihan terhadap penilaian prestasi kerja 

diperoleh nilai thitung sebesar 7,434, dengan mengambil hipotesis : 
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Ho : Koefisien regresi tidak signifikan 

H1 : Koefisien regresi signifikan 

Dan mengambil taraf signifikansi sebesar 5%, maka nilai ttabel t0,05(45) = 1,685 

Maka Ho ditolak karena thitung > ttabel 

 

Kriteria tersebut dapat diilustrasikan dalam gambar uji distribusi t sebagai 

berikut : 

Gambar  

Uji Distribusi t  

 

 

 

 

 

Model Summary

,750a ,562 ,552 ,35538
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), prestasia. 
 

 
 
 Coefficients(a) 
 

1,683 

Daerah Penolakan Ho 

Daerah 
Penerimaan Ho 

7,434 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     
1 (Constant) ,270 ,428  ,630 ,532
  prestasi ,909 ,109 ,786 8,328 ,000

a  Dependent Variable: karier 
 
 
Didapat Persamaan Regresi : 

Y = 0,270+0,909Z  
Dari tabel di atas maka berikut Uji hipotesis dan analisanya: 
 
3. Koefisien ketiga penilaian prestasi kerja terhadap pengembangan karier 

diperoleh nilai thitung sebesar 8,328, dengan mengambil hipotesis : 
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Ho : Koefisien regresi tidak signifikan 

H1 : Koefisien regresi signifikan 

Dan mengambil taraf signifikansi sebesar 5%, maka nilai ttabel t0,05(45) = 1,685 

Maka Ho ditolak karena thitung > ttabel. 

 

Uji Distribusi t  

 

 

 

 

 
 
 
 

Coefficients(a) 
 

1,683 

Daerah Penolakan Ho 

Daerah 
Penerimaan Ho 

8,328 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     
1 (Constant) ,056 ,440  ,128 ,899
  Diklat ,243 ,149 ,228 1,628 ,111
  prestasi ,712 ,162 ,615 4,393 ,000

a  Dependent Variable: pengembangan karier 
 
Didapat Persamaan Regresi : 
 

Y =0,56+ 0,243X+0,712Z  
 
4. Koefisien keempat yang meliputi pendidikan dan latihan diperoleh thitung 1,628 

sedangkan penilaian prestasi kerja terhadap pengembangan karier diperoleh 

nilai thitung sebesar 4,393, dengan mengambil hipotesis : 

Ho : Koefisien regresi tidak signifikan 

H1 : Koefisien regresi signifikan 

Dan mengambil taraf signifikansi sebesar 5%, maka nilai ttabel t0,05(45) = 1,685 

Maka Ho ditolak karena thitung > ttabel. 

Kriteria tersebut dapat diilustrasikan dalam gambar uji distribusi t sebagai 

berikut : 
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Uji Distribusi t  

 

 

 

 

 

 

Adapun hasil dari dari seluruh uji hipotesis di atas yang menyimpulkan 

bahwa semua variabel pendidikan dan pelatihan berdasarkan penilaian prestasi 

kerja berpengaruh signifikan dengan variabel pengembangan karier. 

 

1,683 

Daerah Penolakan Ho 

Daerah 
Penerimaan Ho 

4,162 

3. Perhitungan Koefisien Determinasi 

Perhitungan koefisien determinasi untuk menentukan berapa besar pengaruh 

Pendidikan dan pelatihan berdasarkan penilaian prestasi kerja terhadap 

pengembangan karier karyawan. Perhitungan koefisien determinasi yang didapat 

dari program SPSS 12 sebagai berikut : 

Model Summary

,800a ,640 ,623 ,34819
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), prestasi, Diklata. 
 

 

%3,62
%100623,0

%1002

=
×=

×= rKd

 

Berdasarkan perhitungan di atas dapat dilihat bahwa besar koefisien 

determinasi adalah 62,3%. Hal ini berarti pendidikan dan latihan berpengaruh 

terhadap pengembangan karier karyawan sebesar 62,3%, sedangkan sisanya 

37,7% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain, antara lain loyalitas, produktivitas, 

masa kerja, dan lain-lain.   
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ANOVAb

8,789 2 4,394 34,460 ,000a

5,356 42 ,128
14,144 44

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Kinerja, Diklata. 

Dependent Variable: Peng.Karierb. 
 

Berdasarkan hasil perhitungan maka di dapat kesimpulan Adjusted R 

Square Pendidikan dan pelatihan terhadap pengembangan karier karyawan 

didapat hasil 0,552. Sedangkan Adjusted R Square Pendidikan dan pelatihan 

berdasarkan penilaian prestasi kerja terhadap pengembangan karier didapat hasil 

0,632. maka : 

1. Jika, Adjusted R Square Pendidikan dan pelatihan terhadap 

pengembangan karier > daripada Adjusted R Square Pendidikan dan 

pelatihan berdasarkan penilaian prestasi kerja maka variabel penilaian 

prestasi kerja tidak berfungsi sebagai mediating. 

2. Jika, Adjusted R Square Pendidikan dan pelatihan terhadap 

pengembangan karier < daripada Adjusted R Square Pendidikan dan 

pelatihan berdasarkan penilaian prestasi kerja maka variabel penilaian 

prestasi kerja berfungsi sebagai mediating tidak penuh. 

Maka kesimpulannya : Adjusted R Square Pendidikan dan pelatihan terhadap 

pengembangan karier (0,552) < daripada Adjusted R Square Pendidikan dan 

pelatihan berdasarkan penilaian prestasi kerja (0,632). Jadi, variabel penilaian 

prestasi kerja berfungsi sebagai mediating tidak penuh. Artinya tanpa adanya 

penilaian prestasi kerja karyawan tidak dapat mengembangkan kariernya pada 

perusahaan (Rivai, 2006:291). 

Sehingga diperoleh nilai F berdasarkan hasil perhitungan SPSS 12 sebesar 

34,460 

Kriteria Penolakan : F > Ftabel 

Jadi taraf signifikansi n= 45, α 5% = 3,22 
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Dikarenakan 34,460 > 3,22 maka H0 ditolak artinya dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan searah. 

 

4.7.1 Pembahasan 

Dalam penelitian ini difokuskan kepada aspek pengembangan karier 

sedangkan hal-hal lain yang dianggap sebagai faktor pentingnya suatu 

pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan menurut Atmodiwirio (2005:45) 

antara lain adalah kebutuhan pribadi yang merupakan pengembangan pribadi yang 

diperoleh melalui pengembangan jabatan yang akan memperkaya dirinya yang 

sebagaimana disebut pengembangan karir. Pendidikan dan pelatihan yang 

diadakan oleh perusahaan bertujuam untuk memberikan pengalaman, pengetahuan 

dan dorongan karyawan dalam mengembangkan kariernya. Maka penelitian ini 

dapat menjawab identifikasi masalah mengenai : 

1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan karyawan PT. Bank Negara 

Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sukabumi.  

Bahwa pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan pada PT. Bank Negara 

Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sukabumi peringkat terendah terdapat pada 

pernyataan bahwa setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan, dapat lebih 

memahami keputusan yang ditetapkan oleh perusahaan sebesar 22,22% yang 

menyatakan setuju dan hanya 15,55% yang menyatakan sangat setuju 

selebihnya menyatakan 33,33% kurang setuju, 17,77% tidak setuju dan 

11,11% menyatakan sangat tidak setuju. Sedangkan nilai tertinggi terdapat 

pada pernyataan tingkat kehadiran dalam bekerja semakin meningkat setelah 

mengikuti pelatihan dimana 57,77% menyatakan setuju, 24,44% sangat setuju 

dan hanya 15,55% menyatakan kurang setuju 

2. Bagaimana pelaksanaan pengembangan karir karyawan berdasarkan penilaian 

prestasi kerja pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang 

Sukabumi.  

Bahwa pengembangan karir yang dilaksanakan pada PT. Bank Negara 

Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sukabumi peringkat terendah terdapat pada 

pernyataan perusahaan menerapkan sistem promosi yang memberikan manfaat 
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bagi pegawai dalam mencapai kariernya sebanyak 15,55% menyatakan sangat 

setuju, 42,22% menyatakan setuju, 15,55% menyatakan cukup setuju, 20,00% 

menyatakan tidak setuju dan 6,66% menyatakan sangat tidak setuju. 

Sedangkan nilai tertinggi terdapat pada pernyataan perusahaan memberikan 

kesempatan yang sama kepada semua pegawainya dalam upaya mencapai 

kariernya sebanyak 55,55% menyatakan sangat setuju, 33,33% menyatakan 

setuju dan 11,11% menyatakan cukup setuju 

3. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan 

penilaian prestasi kerja terhadap pengembangan karir karyawan pada PT. 

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sukabumi.  

Dari analisis korelasi Spearman didapatkan hasil korelasi yang kuat antara 

pendidikan dan pelatihan terhadap pengembangan karier karyawan, yaitu 

sebesar 0,689. pendidikan dan pelatihan berpengaruh sebesar 62,3% terhadap 

pengembangan karier karyawan. Sisanya, yakni sebesar 37,7% dipengaruhi 

oleh variabel lain, antara lain loyalitas, produktivitas, masa kerja, dan lain-

lain. Sedangkan dari analisis regresi didapatkan hasil bahwa semua variabel 

pendidikan dan pelatihan berpengaruh signifikan dengan variabel 

pengembangan karier karyawan karena semua variabel memiliki thitung > ttabel  

yaitu meliputi pendidikan dan pelatihan (6,232>1,683), penilaian prestasi 

kerja (7,434> 1,683), dan pengembangan karier (8,328> 1,683) 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

mayoritas karyawan setuju dengan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan 

PT. Bank BNI (Persero) berdasarkan penilaian prestasi kerja dalam 

pengembangan karier, yang dapat dilihat dari jawaban mereka bahwa setelah 

mengikuti pendidikan dan pelatihan, dapat lebih memahami keputusan yang 

ditetapkan oleh perusahaan, tingkat kehadiran semakin meningkat, lebih 

memahami keputusan perusahaan, namun masih ada karyawan yang merasakan 

bahwa perusahaan belum sepenuhnya memberikan pengarahan terhadap pekerjaan 

dalam membantu mencapai kariernya.  

Pengujian hipotesis dilakukan untuk membuktikan apakah hasil koefisien 

korelasi yang telah dilakukan signifikan atau tidak, atau dengan kata lain untuk 
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mengetahui secara signifikan apakah pendidikan dan pelatihan berdasarkan 

penilaain prestasi kerja mempengaruhi pengembangan karier karyawan. Uraian 

dari pengujian hipotesis tersebut yaitu sebagai berikut:  

1. Koefisien pertama pendidikan dan pelatihan terhadap pengembangan karier 

diperoleh nilai thitung sebesar 6,232, dengan mengambil hipotesis : 

Ho : Koefisien regresi tidak signifikan 

H1 : Koefisien regresi signifikan 

Dan mengambil taraf signifikansi sebesar 5%, maka nilai ttabel t0,05(43) = 1,684 

Maka Ho ditolak karena thitung > ttabel 

2. Koefisien kedua pendidikan dan pelatihan terhadap penilaian prestasi kerja 

diperoleh nilai thitung sebesar 7,434, dengan mengambil hipotesis : 

Ho : Koefisien regresi tidak signifikan 

H1 : Koefisien regresi signifikan 

Dan mengambil taraf signifikansi sebesar 5%, maka nilai ttabel t0,05(43) = 1,684 

Maka Ho ditolak karena thitung > ttabel 

3. Koefisien ketiga penilaian prestasi kerja terhadap pengembangan karier 

diperoleh nilai thitung sebesar 8,328, dengan mengambil hipotesis : 

Ho : Koefisien regresi tidak signifikan 

H1 : Koefisien regresi signifikan 

Dan mengambil taraf signifikansi sebesar 5%, maka nilai ttabel t0,05(43) = 1,684 

Maka Ho ditolak karena thitung > ttabel. 

4. Koefisien keempat yang meliputi pendidikan dan pelatihan diperoleh thitung 

1,628 sedangkan penilaian prestasi kerja terhadap pengembangan karier 

diperoleh nilai thitung sebesar 4,393, dengan mengambil hipotesis : 

Ho : Koefisien regresi tidak signifikan 

H1 : Koefisien regresi signifikan 

Dan mengambil taraf signifikansi sebesar 5%, maka nilai ttabel t0,05(43) = 1,684 

Maka Ho ditolak karena thitung > ttabel. 

Adapun hasil dari dari seluruh uji hipotesis di atas yang menyimpulkan 

bahwa variabel Pendidikan dan pelatihan berdasarkan penilaian prestasi kerja 

berpengaruh signifikan dengan pengembangan karier karyawan. 

 



 95

Dari hasil penelitian ini hikmah yang dapat diambil adalah pentingnya 

pelaksanaan fungsi-fungsi operasional manajemen sumber daya manusia antara 

lain pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan yang dapat menunjang 

pengembangan karier karyawan dalam suatu perusahaan  

 
 
 
 
 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dirangkum dalam 

kesimpulan sebagai berikut:   

1. Dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan pada PT. 

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sukabumi peringkat 

terendah terdapat pada pernyataan bahwa setelah mengikuti pendidikan 

dan pelatihan, dapat lebih memahami keputusan yang ditetapkan oleh 

perusahaan sebesar 22,22% yang menyatakan setuju dan hanya 15,55% 

yang menyatakan sangat setuju selebihnya menyatakan 33,33% kurang 

setuju, 17,77% tidak setuju dan 11,11% menyatakan sangat tidak setuju. 

Sedangkan nilai tertinggi terdapat pada pernyataan tingkat kehadiran 

dalam bekerja semakin meningkat setelah mengikuti pelatihan dimana 

57,77% menyatakan setuju, 24,44% sangat setuju dan hanya 15,55% 

menyatakan kurang setuju. 

2. Pengembangan karir yang dilaksanakan pada PT. Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk. Cabang Sukabumi peringkat terendah terdapat pada 

pernyataan perusahaan menerapkan sistem promosi yang memberikan 

manfaat bagi pegawai dalam mencapai kariernya sebanyak 15,55% 

menyatakan sangat setuju, 42,22% menyatakan setuju, 15,55% 

menyatakan cukup setuju, 20,00% menyatakan tidak setuju dan 6,66% 

menyatakan sangat tidak setuju. Sedangkan nilai tertinggi terdapat pada 

pernyataan perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada semua 

pegawainya dalam upaya mencapai kariernya sebanyak 55,55% 

menyatakan sangat setuju, 33,33% menyatakan setuju dan 11,11% 

menyatakan cukup setuju. 

3. Dari analisis korelasi didapatkan hasil korelasi yang kuat antara 

pendidikan dan pelatihan terhadap pengembangan karier karyawan, yaitu 
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sebesar 0,689. pendidikan dan pelatihan berpengaruh sebesar 42.4% 

terhadap pengembangan karier karyawan. Sisanya, yakni sebesar 57.6% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti usia, gender. Sedangkan dari 

analisis regresi didapatkan hasil dari seluruh uji hipotesis yang 

menyimpulkan bahwa semua variabel pendidikan dan pelatihan 

berpengaruh signifikan dengan variabel pengembangan karier karyawan 

karena semua variabel memiliki thitung > ttabel  yaitu meliputi pendidikan dan 

pelatihan (6,232>1,683), penilaian prestasi kerja (7,434> 1,683), dan 

pengembangan karier (8,328> 1,683). 

 

5.2 Saran 

Mengacu pada kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian, diajukan 

saran kepada pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sukabumi 

agar pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang sudah berjalan harus 

ditingkatkan, mengingat ada juga karyawan yang mengikuti akan tetapi masih 

belum memahami keputusan yang ditetapkan oleh perusahaan hingga belum 

sesuai dengan harapan, hal ini patut menjadi perhatian serius perusahaan untuk 

memperbaiki pelaksanaan pelatihan agar karyawan benar-benar mampu dan 

memahami keputusan yang telah ditetapkan.  

Pihak perusahaan kurang jeli dalam menyikapi hasil pelatihan karyawan 

dimana dalam menerapkan sistem promosi setelah pelaksanaan pendidikan dan 

pelatihan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pegawai dalam mencapai 

kariernya dan pegawai merasa benar-benar merasakan hasil pendidikan dan 

pelatihan dalam meningkatkan pengembangan kariernya.  

Karena penilaian prestasi kerja yang dilaksanakan di PT. Bank BNI 

(Persero) Tbk. Cabang Sukabumi berfungsi sebagai variabel mediating tidak 

penuh, maka kepada peneliti berikutnya diharapkan dapat lebih mengembangkan 

penelitiannya untuk mencari variabel lain yang dianggap sebagai variabel 

mediating antara pendidikan dan pelatihan terhadap pengembangan karier. 
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