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ABSTRAK 
 

 
          Penelitian ini dilakukan Pada P.T PLN (Persero) dengan mengambil 
sejumlah 30 orang responden sebagai sampel yang merupakan populasi penelitian 
dari 40 orang karyawan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengidentifikasikan tiga permasalahan utama yang dianggap 
penting yaitu : bagaimana pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan pada P.T PLN 
(Persero) APJ Majalaya, Bagaimana Pelaksanaan  Karier Karyawan Pada P.T 
PLN (Persero) APJ Majalaya, Dan Seberapa besar Pengaruh Pelaksanaan 
Pendidikan dan Pelatihan terhadap Karier Karyawan pada P.T PLN (Persero)APJ 
Majalaya. 
         Maksud dari penelitian ini adalah memperoleh gambaran secara menyeluruh 
mengenai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Sedangkan tujuannya adalah untuk 
mengetahui seberapa besar peranan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) terhadap 
Karier karyawan Pada P.T PLN (Persero) APJ Majalaya. 
         Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pendidikan dan Pelatihan 
terhadap Karier Karyawan, Maka dilakukan uji statistik dengan menggunakan 
korelasi rank spearman dan diperoleh nilai sebesar  0,608 yang menunjukan 
bahwa terdapat hubungan yang kuat antara Pendidikan dan Pelatihan dengan 
Karier Karyawan, Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain, Sedangkan 
analisis uji hipotesis diperoleh t.hitung 4,052 dimana angka tersebut berada pada 
daerah penolakan Ho, Dengan demikian hipotesis yang diajukan penulis 
“Semakin baik pendidikan dan pelatihan di dalam suatu perusahaan maka karier 
karyawan akan meningkat.” dapat diterima. 
          Dengan demikian secara garis besar dapat diketahui bahwa  Pendidikan dan 
Pelatihan mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap Karier Pada P.T PLN 
(Persero) APJ Majalaya  diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dalam 
melaksanakan tugas sehingga Pendidikan dan Latihan (Diklat) dan tujuan 
perusahaan dapat tercapai.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Setelah terjadinya krisis multidimensi yang berkepanjangan di negara kita 

ini, maka diperlukan suatu restrukturisasi dalam segala bidang. Dimana salah satu 

yang menyebabkan terjadinya krisis tersebut diakibatkan oleh rendahnya kualitas 

sumber daya manusia. Sehingga ini merupakan tuntutan bagi setiap perusahaan 

dalam meningkatkan kualitas dari sumber daya manusianya, yaitu dengan selalu 

berusaha meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasinya sehingga dapat 

selalu bersaing dan dapat menjadi pemimpin dalam pasar persaingan. 

 Setiap organisasi harus mampu mengembangkan diri sendiri agar memiliki 

suatu keunggulan yang kompetitif. Untuk memiliki dasar yang mantap, seluruh 

aspek dan sumber daya yang terdapat di organisasi merupakan faktor-faktor yang 

memerlukan perhatian penuh dalam manajemen. 

Sumber daya manusia adalah suatu aspek yang sangat penting bagi 

kelangsungan hidup dan perkembangan organisasi. Kesadaran akan hal itu 

membuat peran manajer sumber daya manusia berubah dan berkembang secara 

berkesinambungan. Manajer sumber daya manusia harus dapat menyediakan suatu 

angkatan kerja yang efektif bagi organisasi sekaligus memberi perhatian besar 

terhadap harapan dan kebutuhan tenaga kerja yang bersangkutan . Hal ini 

dikarenakan bahwa selain sebagai alat bagi tercapainya tujuan organisasi, 

karyawan merupakan manusia dengan hak dan keinginan yang tidak dapat 

diabaikan. Oleh karena itu, berkaitan dengan tuntutan organisasi untuk selalu 

berkembang, karyawan merupakan suatu faktor dalam organisasi yang 

perkembangan dan peningkatan kualitasnya harus dirancang secara teliti dan 

seksama. 

Sumber daya manusia yang berkualitas adalah Sumber daya manusia yang 

memiliki keterampilan, kemampuan, pengetahuan, dan sikap yang baik dalam 

bekerja. Oleh karenanya, pihak perusahaan harus mengambil langkah-langkah 

agar dapat mengembangkan dan meningkatkan kualitas dari kemampuan sumber 
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daya manusia yang dimiliki perusahaan seperti kemampuan teknis, kemampuan 

berinteraksi, dan kemampuan konseptual. 

Salah satu program untuk memperoleh sumber daya manusia yang 

berkualitas adalah program pengembangan karyawan melalui pendidikan dan 

pelatihan. Program ini dinilai cukup baik karena dapat meningkatkan kemampuan 

karyawan yang dimiliki perusahaan sehingga dengan bekal keterampilan yang 

diperoleh selama pendidikan para karyawan tersebut dapat membantu perusahaan 

mencapai tujuan perusahaan serta mampu mendukung daya saing perusahaan 

secara berkesinambungan. Adapun dalam melaksanakan program pendidikan dan 

pelatihan ini harus diperlukan suatu perencanaan yang baik, sistematis, dan 

terarah. Sehingga hasil dari program ini dapat memberi masukan yang positif bagi 

perusahaan. Selain itu karena biaya untuk melakukan program ini cukup besar 

maka program pendidikan dan pelatihan ini harus berhasil.   

Sebagai badan usaha milik negara, PT. PLN memiliki tugas untuk 

menyediakan pelayanan terbaik bagi masyarakat, karenanya PT. PLN merasa 

perlu mengadakan program pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya 

manusianya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Tetapi terdapat adanya 

beberapa kekurangan dalam rancangan sistem pendidikan dan pelatihan yang 

menyebabkan sebagian karyawan merasa kurang puas. Saat ini pendidikan dan 

pelatihan dijalani dengan kurang sungguh-sungguh oleh karyawan karena 

program dan aturan dari pendidikan dan pelatihan tersebut kurang disosialisasikan 

dengan baik. Kurangnya sosialisasi menyebabkan adanya berbagai ketidakjelasan 

bagi karyawan mengenai program dan aturan  pendidikan dan pelatihan terutama 

mengenai kriteria yang membuat seorang karyawan dapat dipilih diantara 

karyawan lainnya untuk menjadi peserta pelatihan. Ketidakjelasan ini 

menimbulkan kecemburuan sosial dan dianggap sebagai sesuatu yang 

mengganggu keadilan dan kesetaraan dalam kesempatan pelaksanaan maupun 

pengembangan karier. 

            Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka dilakukan penelitian dengan 

judul: 
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“HUBUNGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DENGAN 

KARIER KARYAWAN PADA PT. PLN (Persero) AREA PELAYANAN 

DAN JARINGAN MAJALAYA ”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan di atas, maka 

dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pada PT. PLN ?  

2. Bagaimana pelaksanaan karier yang diterapkan pada PT. PLN ? 

3. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terhadap 

karier karyawan pada PT. PLN ? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Bertitik tolak dari indentifikasi masalah, maka dapat dirumuskan tujuan 

dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang 

dilaksanakan PT. PLN (Persero). 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan  karier yang diterapkan oleh PT.PLN 

(Persero).  

3. Untuk mengetahui besarnya peranan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 

terhadap  karier karyawan  PT.PLN (Persero). 

 

1.4 Kegunaan Penelitian atau Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut : 

1. Kegunaan bagi akademisi 

Sebagai bahan informasi dasar bagi penelitian selanjutnya dan sebagai 

dokumentasi untuk melengkapi sarana yang dibutuhkan dalam penyediaan 

data bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 

2. Kegunaan bagi praktisi 

Sebagai bahan informasi dan masukan tentang efektivitas progam 

pendidikan dan pelatihan, agar dapat dijadikan pertimbangan dalam 
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menetapkan kebijaksanaan operasi perusahaan yang akan dilaksanakan 

pada masa yang akan datang, terutama yang berkaitan dengan pendidikan 

 

1.5 Kerangka Pemikiran dan hipotesis 

Dalam suatu perusahan karyawan sangatlah penting dalam pemgembangan 

dan kemajuan perusahaannya, maka dari itu perusahaan melakukan suatu program 

pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan karir karyawannya.  

 Pengertian pelatihan menurut Bernardin (1993:297) adalah  

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

or one related to it”.  

Pelatihan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kinerja karyawan 

pada pekerjaan yang diembannya. 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. 

 Dengan demikian 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 di masa 

depan dengan berfokus pada pengembangan individu karyawan tersebut. 

 

 Menurut Flippo yang dikutip oleh Hasibuan (2001;70): 

“Pendidikan adalah berhubungan dengan peningkatan pengetahuan 
umum dan pemahaman atas lingkungan kita secara menyeluruh. 
Sedangkan Latihan adalah merupakan suatu usaha peningkatan 
pengetahuan dan keahlian seorang karyawan untuk mengerjakan 
suatu pekerjaan” 
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 Atau menurut Bella yang dikutip Hasibuan (2001;70): 

“Pendidikan dan latihan sama dengan pengembangan yaitu proses 
peningkatan keterampilan kerja baik teknis maupun manajerial. 
Pendidikan berorientasi pada teori, dilakukan didalam kelas, 
berlangsung lama dan biasanya menjawab WHY. Latihan 
berorientasi pada praktek yang dilakukan di lapangan, berlangsung 
singkat, dan biasanya menjawab HOW”. 

 
 Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan pelatihan 

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan, artinya pengembangan 

karyawan telah mencakup  pengertian latihan sekaligus pendidikan dalam usaha 

meningkatkan keterampilan maupun pengetahuan umum bagi karyawan. 

 Secara garis besar dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya pendidikan dan 

pelatihan ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

karyawan dengan kata lain agar karyawan dapat melaksanakan pekerjaannya 

dengan prestasi kerja yang diinginkan perusahaan. 

 Salah satu penanganan sumber daya manusia dalam perusahaan adalah 

dengan melaksanakan program pengembangan karier. Melalui program 

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, perusahaan diharapkan dapat 

mengembangkan karirnya. Pengembangan karier ini dirasa semakin penting 

manfaatnya karena tuntutan pekerjaan atau jabatan, sebagai kemajuan teknologi 

dan semakin ketatnya persaingan di antara perusahaan. 

  Program pengembangan karier hendaknya disusun secara cermat dan 

didasarkan metode-metode ilmiah serta berpedoman pada kemampuan yang 

dibutuhkan perusahaan saat ini maupun untuk masa yang akan datang. 

 Sesuai yang dikemukakan oleh Martoyo (1992;70) menyatakan bahawa : 

“Pengembangan karier adalah suatu kondisi yang menunjukkan 

adanya 

 peningkatan-peningkatan status seseorang dalam suatu organisasi  

dalam jalur karier yang telah ditetapkan dalam organisasi yang 

bersangkutan”. 
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  Dari definisi diatas maka perlu diketahui bahwa pengembangan karier 

merupakan perubahan-perubahan pribadi yang dilakukan oleh seorang karyawan 

melaui pendidikan dan pelatihan yang telah diterapkan oleh perusahaan. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik suatu hipotesis sebagai 

berikut :  

“ Semakin baik pendidikan dan pelatihan di dalam suatu perusahaan  maka 

karier karyawan akan meningkat.” 

 

1.6 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif. 

Menurut Rusdin (2004 ; 8):  

metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok 

manusia suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu gejala 

peristiwa pada masa datang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk 

membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis. 

 

1.7 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan 

Jaringan (APJ) Majalaya yang beralamat di Jl. Jaksa Naranata No.1 Baleendah 

Kab. Bandung 40258. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.1.1 Pengertian, Peranan, dan Tujuan  Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber 

daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Manusia mempunyai 6 M, yaitu men, money, 

method, mental, machines dan market. 

 Unsur men (manusia) ini berkembang menjadi suatu bidang ilmu 

manajemen yang disebut manajemen sumber daya manusia yang merupakan 

terjemahan dari man power management.  

 Manusia selalu berperan aktif dalam setiap organisasi, karena manusia 

menjadi perancang pelaku dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Tujuan ini 

tidak mungkin tanpa peran aktif karyawan karena bagaimanapun canggihnya alat-

alat yang dimiliki tidak ada artinya bagi perusahaan jika peranan aktif perusahaan 

tidak diikutsertakan. 

Dalam mengatur karyawan sangat kuat dan kompleks karena mereka 

mempunyai pikiran, perasaan, status, keinginan, latar belakang yang heterogen 

yang di bawa ke dalam organisasi. Karyawan tidak dapat diatur dan dikuasai 

sepenuhnya seperti halnya mengatur mesin-mesin, modal dan lainnya. 

 Agar pengertian manajemen sumber daya manusia ini lebih jelas, di bawah 

ini dirumuskan dan dikutip definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli menurut 

Hasibuan dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia edisi revisi 

(2001:10). 

 “Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur 
hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien 
membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan 
masyarakat”. 

 
 Kemudian menurut Mangkunegara, dalam bukunya Manajemen 

Sumber Daya Manusia Perusahaan, (2002:2) memberikan definisi bahwa: 
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 “Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan suatu perencanaan, 
pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan 
terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, 
pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam 
rangka mencapai tujuan organisasi”. 
 

 Dari uraian di atas kita ketahui bahwa manajemen sumber daya manusia 

adalah suatu proses yang perlu dibentuk dalam organisasi, yang dalam 

pelaksanaannya akan dapat mengarahkan suatu aktivitas organisasi sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai. 

 Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab 

manajemen sumber daya manusia mempunyai peranan yang penting untuk 

mendukung pencapaian tujuan perusahaan. 

Seperti yang dikemukakan oleh Hasibuan dalam bukunya Manajemen 

Sumber Daya Manusia, (2001:14), peranan MSDM adalah mengatur dan 

menetapkan program kepegawaian yang mencakup masalah-masalah sebagai 

berikut : 

1. Menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

2. Menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan. 

3. Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan 

pemberhentian. 

4. Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa 

yang akan datang. 

5. Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan 

perusahaan pada khususnya. 

6. Memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan kebijaksanaan 

pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan sejenis. 

7. Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh. 

8. Melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi karyawan. 

9. Mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horisontal. 

10. Mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangonnya.  
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Dengan demikian dapat dipahami bahwa peranan MSDM diakui sangat 

menentukan bagi terwujudnya tujuan perusahaan. 

 Sedangkan tujuan utama Manajemen Sumber Daya Manusia adalah untuk 

meningkatkan kontribusi sumber daya manusia (karyawan) terhadap organisasi 

yang bersangkutan. Hal ini dapat dipahami bahwa semua kegiatan organisasi 

dalam mencapai tujuannya tergantung kepada manusia yang mengelola organisasi 

itu. Oleh karena itu sumber daya manusia (karyawan) tersebut harus dikelola 

sedemikian rupa sehingga berdaya guna dan berhasil dalam mencapai tujuan 

organisasi. 

 Menurut Moekijat dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, 

(1999;83), tujuan ini dijabarkan ke dalam beberapa bagian tujuan Manajemen 

Sumber Daya Manusia antara lain : 

1. Melalui pendidikan dan pelatihan, pegawai baru diberikan informasi tentang 

organisasi. Kebijaksanaan-kebijaksanaan dan peraturan-peraturan. Ini harus 

dilakukan sedemikian rupa guna membantu pegawai baru itu dapat dengan 

segera menyesuaikan diri. 

2. Pegawai baru diberi pelajaran mengenai apa yang diperlukan dalam jabatan 

tertentu yang ia harus mengerjakannya sehingga ia dapat secepat-cepatnya 

memenuhi standar hasil pekerjaan yang akan menambah nilainya terhadap 

organisasi. 

3. Pelatihan memungkinkan pegawai baru memperoleh pengetahuan yang lebih 

luas, jadi berarti menambah kecakapan dalam berbagai lapangan untuk 

keperluan pemindahan dan promosi. 

4. Jika pegawai telah diberi pelatihan sewajarnya, maka kecelakaan pekerjaan 

yang tidak baik dan kerusakan mesin-mesin dan perlengkapan-perlengkapan 

lainnya dapat diperkecil. 

5. Pelatihan membantu pegawai menyesuaikan diri dengan metode-metode dan 

proses-proses baru yang terus-menerus diadakan. 

6. Pelatihan yang baik mengurangi rasa tidak puas, absensi dan perpindahan 

pegawai, karena pelatihan membantu mempergunakan kecakapan perseorangan 

sepenuh-penuhnya, baik pegawai lama maupun pegawai baru.  
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2.1.2. Fungsi-fungsi Manajerial dan Operasional Manajemen Sumber Daya 

Manusia 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa manajemen sumber daya manusia mempunyai dua fungsi yaitu fungsi 

manajerial dan fungsi operasional. Melalui kedua fungsi ini, kegiatan manajemen 

sumber daya manusia mengusahakan agar tujuan individual, organisasi maupun 

masyarakat dapat dicapai. 

Menurut Hasibuan dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, 

(2001:21), fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia meliputi: 

1. Fungsi Manajerial yang meliputi : 

a. Perencanaan 

Perencanaan (human resources planning) adalah merencanakan  

tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan 

kebutuhan  perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan.  

b. Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua 

karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, 

delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasinya, dalam bagan 

organisasi. 

c. Pengarahan 

Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan semua 

karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien 

dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan 

masyarakat. Pengarahan dilakukan oleh pemimpin dengan 

menugaskan bawahan agar mengerjakan semua tugasnya dengan 

baik. 

      d.  Pengendalian 

Pengendalian (controlling) adalah kegiatan mengendalikan semua 

karyawan agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan 

bekerja sesuai dengan rencana. 
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2. Fungsi operasional yang meliputi : 

a. Pengadaan 

Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi, 

penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan 

yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik 

akan membantu terwujudnya tujuan. 

b. Pengembangan 

Pengembangan (development) adalah proses peningkatan 

keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan 

melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan  pelatihan yang 

diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini 

maupun masa depan. 

c. Kompensasi 

Kompensasi (compensation) adalah pemberian balas jasa langsung 

(direct) dan tidak langsung (indirect) uang atau barang kepada 

karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikannya kepada 

perusahaan. 

d. Pengintegrasian 

Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk 

mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, 

agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan.  

e. Pemeliharaan 

Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk memelihara 

atau meningkatkan kondisi fisik, mental dan loyalitas karyawan, 

agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun. Pemeliharaan 

yang baik dilakukan dengan program kesejahteraan yang 

berdasarkan kebutuhan sebagian besar karyawan serta berpedoman 

kepada internal dan eksternal konsistensi. 

f. Kedisiplinan 

 Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci 

terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud 
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tujuan yang maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan 

kesadaran untuk mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan 

norma-norma sosial. 

g. Pemberhentian 

Pemberhentian (separation) adalah putusnya hubungan kerja 

seseorang dari suatu perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan 

oleh keinginan karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja 

berakhir, pensiun, dan sebab-sebab lainnya. Pelepasan ini diatur 

oleh undang-undang No. 12 Tahun 1964 

 Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia ini diakui sangat 

menentukan bagi terwujudnya tujuan organisasi yang telah ditetapkan maupun 

tujuan individu dalam sebuah organisasi. 

 

2.2.      Pendidikan dan Pelatihan 

2.2.1. Pengertian, Manfaat dan Tujuan Pendidikan dan Pelatihan 

 Setiap organisasi mengharapkan karyawannya untuk dapat bekerja lebih 

efektif, sehingga apa yang menjadi tujuan organisasi dapat tercapai. Untuk itu 

organisasi harus mempunyai karyawan yang kompeten dalam bidangnya masing-

masing. 

      Pada umumnya seorang karyawan yang baru masuk akan menerima apa 

saja pekerjaan yang akan diberikan oleh organisasi. Namun apabila ia telah 

bekerja maka pandangannya terhadap pekerjaan itu menjadi luas dengan kata lain 

anggapan terhadap pekerjaan itu berubah. Bekerja bukan saja dianggap sebagai 

sumber penghasilan tetapi bisa berubah menjadi keinginan untuk bisa bersaing 

dengan orang lain, kekuasaan, aktualisasi diri, dan lain sebagainya. Sehubungan 

dengan hal itu, maka seorang karyawan harus diberi kesempatan untuk dapat 

mengembangkan karir dan keterampilannya. Pengembangan karir dan 

keterampilan tersebut dapat terjadi apabila dalam organisasi itu terdapat program 

pendidikan dan pelatihan. 
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       Berikut ini beberapa pengertian mengenai pendidikan dan pelatihan dari 

para ahli, menurut Sikula yang dikutip oleh Mangkunegara, dalam bukunya 

Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, (2002:44), mengemukakan:  

“Pendidikan adalah suatu kegiatan jangka panjang yang 
mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir di mana pegawai 
managerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis guna 
mencapai tujuan yang umum. Dan Pelatihan adalah suatu proses 
pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis 
dan terorganisir di mana pegawai non managerial mempelajari 
pengetahuan dan kemampuan teknis dalam tujuan terbatas”.  

 

 Sedangkan menurut Panggabean,  dalam bukunya Manajemen Sumber 

Daya Manusia, (2002;41), memberikan definisi bahwa: 

 “Pelatihan adalah suatu cara yang digunakan untuk memberikan 
atau meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan pekerjaan sekarang. Sedangkan pendidikan lebih 
berorientasi kepada masa depan dan lebih menekankan pada 
peningkatan kemampuan seseorang untuk memahami dan 
menginterpretasikan pengetahuan”. 
 

 Dari definisi di atas jelas kiranya bahwa pelatihan dimaksudkan untuk 

memperbaiki  penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja 

tertentu dalam waktu relatif singkat yang ditujukan untuk golongan “non 

managers”, sedangkan pendidikan/pengembangan lebih bersifat filosofis dan 

teoritis dalam waktu relatif panjang dibandingkan dengan training (latihan) serta 

lebih di arahkan untuk golongan “manager”.  

 Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan 

pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan, kecakapan, dan sikap 

pegawai yang lebih menekankan pada aspek teknis dan konseptual.  

 Untuk lebih jelasnya Hasibuan dalam bukunya Manajemen Sumber 

Daya Manusia, (2001;83) menyajikan pada tabel 2.1 yang menguraikan 

perbedaan antara pelatihan dan pendidikan sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 

Perbedaan antara Pelatihan dan Pendidikan  

 Pelatihan  Pendidikan  

Peserta  

Tujuan 

Metode 

Waktu 

Biaya  

Tempat 

Karyawan operasional 

Technical skills 

Metode latihan 

Jangka pendek 

Relatif kecil 

Lapangan praktek 

Karyawan manajerial 

Managerial skills 

Metode pendidikan 

Jangka panjang 

Relatif besar 

Di dalam kelas 

Sumber : (Hasibuan, 2001;83) 

 

 Dari perbedaan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua istilah 

yang saling berkaitan yaitu pelatihan dan pendidikan. Pada dasarnya kedua istilah 

tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan karyawan. 

 Hampir semua manajer atau pimpinan berpandangan bahwa karyawan 

baru maupun karyawan lama, perlu diberikan suatu pendidikan dan pelatihan, 

karena pendidikan dan pelatihan sangat bermanfaat bagi mereka. Manfaat 

pendidikan dan pelatihan menurut Panggabean, dalam bukunya Manajemen 

Sumber Daya Manusia, (2002;41), ditujukan untuk karyawan, perusahaan, dan 

konsumen. 

 Tujuan dari suatu program pendidikan dan pelatihan harus diarahkan untuk 

mencapai apa yang menjadi tujuan organisasi. Agar tujuan tersebut tercapai, 

menurut Hasibuan dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, 

(2001:70-72), tujuan-tujuan dari program pendidikan dan pelatihan antara lain: 

1. Produktivitas Kerja  

Dengan Pendidikan dan pelatihan, produktivitas kerja karyawan akan 

meningkat, kualitas dan kuantitas produksi semakin baik, karena technical 

skill, human skill, dan managerial skill karyawan semakin baik. 
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2. Efisiensi 

Program pendidikan dan pelatihan karyawan bertujuan untuk meningkatkan 

efisiensi tenaga, waktu, bahan baku, dan mengurangi ausnya mesin-mesin. 

Pemborosan berkurang, biaya produksi relatif kecil sehingga daya saing 

perusahaan semakin besar. 

3. Kerusakan  

Program pendidikan dan pelatihan karyawan bertujuan untuk mengurangi 

kerusakan barang, produksi, dan mesin-mesin karena karyawan semakin ahli 

dan terampil dalam melaksanakan pekerjaannya. 

4. Kecelakaan 

Program pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk mengurangi tingkat 

kecelakaan karyawan, sehingga jumlah biaya pengobatan yang dikeluarkan 

perusahaan berkurang. 

5. Pelayanan 

Program pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan 

yang lebih baik dari karyawan kepada nasabah perusahaan, karena pemberian 

palayanan yang baik merupakan daya tarik yang sangat penting bagi rekanan-

rekanan perusahaan bersangkutan. 

6. Moral 

Dengan program pendidikan dan pelatihan, moral karyawan akan lebih baik 

karena keahlian dan keterampilannya sesuai dengan pekerjaannya sehingga 

mereka antusias untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. 

7. Karier  

Dengan program pendidikan dan pelatihan, kesempatan untuk meningkatkan 

karier karyawan semakin besar, karena keahlian, keterampilan, dan prestasi 

kerjanya lebih baik. Promosi ilmiah biasanya didasarkan kepada keahlian dan 

prestasi kerja seseorang. 

8. Konseptual 

Dengan program pendidikan dan pelatihan, manajer semakin cakap dan cepat 

dalam mengambil keputusan yang lebih baik, karena technical skill, dan 

managerial skill-nya lebih baik. 
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9. Kepemimpinan 

Dengan program pendidikan dan pelatihan, kepemimpinan seorang manajer 

akan lebih baik, human relations-nya lebih luwes, motivasinya lebih terarah 

sehingga pembinaan kerja sama vertikal dan horisontal semakin harmonis. 

10. Balas jasa 

Dengan program pendidikan dan pelatihan, balas jasa (gaji, upah insentif, dan 

benefits) karyawan akan meningkat karena prestasi kerja mereka semakin 

besar. 

11. Konsumen 

Program pendidikan dan pelatihan karyawan akan memberikan manfaat yang 

baik bagi masyarakat konsumen karena mereka akan memperoleh barang atau 

pelayanan yang lebih bermutu. 

 Dari pendapat yang telah dikemukakan di atas maka dapat diambil suatu 

kesimpulan bahwa tujuan dari pendidikan dan pelatihan adalah untuk 

meningkatkan keterampilan pengetahuan dan merubah sikap para karyawan 

sehingga mereka dapat melakukan pekerjaannya kelak lebih efektif dan sesuai 

dengan yang diinginkan oleh perusahaan. 

 

 

2.2.2. Tahap-tahap Pendidikan dan Pelatihan 

 Pendidikan dan Pelatihan dari suatu organisasi sebagai upaya untuk 

mengembangkan sumber daya manusia yang merupakan siklus yang harus terjadi 

terus menerus. Untuk itu maka kemampuan sumber daya manusia atau karyawan 

organisasi tersebut harus terus menerus ditingkatkan seirama dengan kemajuan 

dan perkembangan organisasi.  

 Sebagai bagian dari proses latihan dan pengembangan, departemen 

personalia dan para manajer harus menilai kebutuhan, tujuan-tujuan atau sasaran-

sasaran program, isi dan prinsip-prinsip belajar. Menurut Handoko dalam 

bukunya Manajemen Personalia dan Sumber daya Manusia, edisi ke-2 

(2000;108) dalam gambar 2.1 menguraikan langkah-langkah yang seharusnya 

diikuti sebelum kegiatan latihan dan pengembangan dimulai: 
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Sumber : Handoko (2000:108) 

2.2.2.1 Langkah-langkah Pendahuluan Dalam Persiapan  
 Program Latihan dan Pengembangan 
 

Penilaian dan identifikasi kebutuhan 

 Untuk memutuskan pendekatan yang akan digunakan, organisasi perlu 

mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan latihan 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 latihan atau 

pengembangan jangka panjang. 

 

Sasaran-sasaran latihan dan pengembangan 

 Setelah evaluasi kebutuhan-kebutuhan latihan 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 latihan. 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 

latihan dan pengembangan akan sia-sia. Para peserta juga perlu meninjau isi 

Penilaian dan 
identifikasi kebutuhan-
kebutuhan 

Sasaran-sasaran 
latihan dan 
pengembangan 

 
Isi program 

Prinsip-prinsip 
belajar 
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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 mempunyai 

kemampuan, sifat dan sebagainya yang berbeda satu dengan lainnya. 

 Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa manfaat dan tujuan dari 

pendidikan dan pelatihan pada intinya adalah untuk meningkatkan keterampilan, 

pengetahuan, dan sikap karyawan untuk menjadi lebih baik, sehingga para 

karyawan dapat melakukan pekerjaannya lebih baik sesuai dengan keinginan 

perusahaan. 

 

2.2.3. Prinsip dan Metode-metode Pendidikan dan Pelatihan 

2.2.3.1.Prinsip-prinsip Pendidikan dan Pelatihan 

 Pendidikan dan pelatihan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk 

investasi. Oleh karena itu bagi setiap organisasi yang ingin berkembang, maka 

pelatihan bagi karyawannya harus memperoleh perhatian yang besar. 

 Menurut Sikula  yang dikutip oleh Mangkunegara, dalam bukunya 

Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, (2002:49-52), pelaksanaan 

pendidikan dan pelatihan dapat tercapai, sebaiknya perlu didasarkan pada prinsip-

prinsip berikut: 

a. Semua manusia dapat belajar. Individu dari semua umur dengan 

kapasitas intelektual yang bermacam-macam mempunyai 

kemampuan untuk mempelajari perilaku-perilaku baru. 
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b. Seorang individu harus bermotivasi untuk aktualisasi diri, promosi, 

insentif berupa uang. Bahkan motivasi belajar kebanyakan 

merupakan motivasi sendiri. 

c. Belajar adalah aktif, bukan pasif. Pendidikan yang efektif menuntut 

aksi dan melibatkan semua peserta pelatihan/ pengembangan. 

d. Peserta dapat memperoleh pengetahuan lebih cepat dengan 

bimbingan. Umpan balik adalah perlu karena belajar dengan trial 

and error terlalu banyak memerlukan waktu dan tidak efisien. 

e. Materi yang sesuai harus diberikan. Pengajar harus memiliki alat-

alat pelatihan dan materi-materi yang cukup lengkap, seperti kasus-

kasus, masalah-masalah, pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi, dan 

bahan bacaan. 

f. Waktu harus diberikan untuk dapat menerapkan pelajaran. 

Sebagian dari proses belajar menuntut waktu banyak peserta 

mencernakan, menilai, menerima, dan meyakini materi pelajaran. 

g. Metode-metode belajar harus bervariasi. Hal itu untuk mencegah 

timbulnya kelelahan dan kebosanan. 

h. Peserta harus memperoleh kepuasan belajar. Pendidikan harus 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan, dan 

harapan-harapan peserta. 

i. Peserta memerlukan penguat dari perilaku yang tepat. Hadiah-

hadiah positif dan secara langsung menguatkan perilaku yang 

diinginkan. 

 Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan dan 

pelatihan mampu meningkatkan kemampuan karyawan dalam tugas serta peran 

yang diberika oleh perusahaan. 

 

2.2.3.2. Metode-metode Pendidikan dan Pelatihan 

 Ada beberapa macam metode latihan yang dipergunakan dalam usaha 

meningkatkan mutu karyawan, baik pengetahuan, keterampilan maupun sikapnya 
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sehingga dapat meningkatkan prestasi kerja karyawan, mengurangi absensi, serta 

memperbaiki kepuasan kerja. 

Menurut Panggabean, dalam bukunya Manajemen Sumber Daya 

Manusia, (2002;45), mengemukakan bahwa pada dasarnya metode pelatihan 

dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu :    

1. On the job training  (Latihan sambil kerja) 

On the job Training meliputi semua upaya melatih karyawan untuk 

mempelajari suatu pekerjaan sambil mengerjakannya ditempat kerja yang 

sesungguhnya. On the job Training, meliputi program magang, rotasi pekerjaan, 

dan understudy atau coaching. 

¨ Program Magang  

Program magang menggabungkan pelatihan dan pengalaman pada pekerjaan 

dengan instruksi yang didapatkan dari ruang kelas. Seorang karyawan baru 

ditugaskan pada karyawan yang ada saat ini selama jangka waktu yang 

ditentukan. Selama periode tersebut karyawan baru bekerja di bawah 

pengawasan anggota organisasi reguler dan diharapkan setahap demi setahap 

memperoleh keahlian yang berkaitan. Magang digunakan secara luas pada 

tenaga kerja manual dan pekerjaan-pekerjaan keahlian tangan. 

¨ Rotasi pekerjaan 

Karyawan berpindah dari satu jenis pekerjaan ke jenis pekerjaan lain dalam 

jangka waktu yang direncanakan. Manfaat rotasi pekerjaan : 

§ Memberikan latar belakang umum tentang pekerjaan dan organisasi. 

§ Menggalakkan kerja sama antar departemen karena manajer telah melihat 

berbagai sisi persoalan. 

§ Secara periodis dipaparkan sudut pandang yang segar pada berbagai unit 

§ Meningkatkan fleksibilitas organisasional melalui pembentukan sumber 

daya manusia yang luas.  

¨ Understudy atau coaching 

Understudy atau coaching yaitu teknik pengembangan yang dilakukan dengan 

praktik langsung dengan orang yang sudah berpengalaman atau atasan yang 

dilatih. 
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2.  Off the job training 

 Pelatihan dan pengembangan dilaksanakan pada lokasi terpisah dengan 

tempat kerja. Program ini memberikan individu dengan keahlian dan pengetahuan 

yang mereka butuhkan untuk melaksanakan pekerjaan pada waktu terpisah dari 

waktu kerja reguler mereka. 

¨ Training instruksi pekerjaan 

Pendaftaran masing-masing tugas dasar jabatan, bersama dengan titik-titik 

kunci untuk memberikan pelatihan langkah demi langkah kepada karyawan.   

¨ Pembelajaran terprogram 

Suatu program sistematik untuk mengajarkan keterampilan mencakup 

penyajian pertanyaan atau fakta, memungkinkan orang itu untuk memberikan 

tanggapan dan memberikan peserta belajar umpan balik segera tentang 

kecermatan jawabannya. 

¨ Vestibule training 

Merupakan training yang dilakukan dalam suatu ruangan khusus terpisah dari 

tempat kerja biasa dan disediakan peralatan yang sama seperti yang akan 

digunakan pada pekerjaan sebenarnya. 

¨ Studi kasus 

Dalam metode ini disajikan kepada petatar masalah-masalah perusahaan 

secara tertulis kemudian petatar menganalisis kasus tersebut secara pribadi, 

mendiagnosis masalah dan menyempaikan penemuan dan pemecahannya di 

dalam sebuah diskusi. 

¨ Management games 

Petatar dibagi dalam kelompok-kelampok di mana masing-masing kelompok 

bersaing dalam simulasi pasar. 

¨ Seminar 

Metode seminar ini bertujuan mengembangkan keahlian kecakapan peserta 

untuk menilai dan memberikan saran-saran yang konstruktif mengenai 

pendapat orang lain (pembawa makalah). Peserta dilatih agar dapat 

mempersepsi dan mengevaluasi serta memberikan saran-saran, menerima atau 

menolak pendapat atau usul-usul orang lain. 
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¨ Permainan peran 

Petatar memainkan peran tertentu di mana diberikan suatu permasalahan dan 

bagaimana seandainya petatar tersebut menangani permasalahan yang ada. 

Teknik ini dapat digunakan untuk mengubah sikap petatar. Seperti misalnya 

menjadi lebih toleran terhadap perbedaan individual dan juga dapat digunakan 

untuk mengembangkan keterampilan untuk berhubungan dengan orang lain. 

¨ Pengajaran melalui komputer 

Menggunakan komputer untuk memudahkan training di mana menggunakan 

program yang disesuaikan dengan tingkat kecepatan seseorang dalam 

menyelesaikan suatu masalah. 

Di samping teknik-teknik latihan dan pengembangan yang telah diuraikan, 

ada beberapa bentuk latihan lainnya yang dapat digunakan dalam program 

pengembangan manajemen dan organisasi, antara lain analisis transaksional, grid 

OD, T-Group, dan seterusnya. 

 Dalam pemilihan teknik tertentu untuk digunakan pada program latihan 

dan pengembangan, ada beberapa “trade-offs”. Ini berarti tidak ada satu teknik 

yang selalu paling baik; metode terbaik tergantung pada sejauh mana suatu teknik 

memenuhi faktor-faktor berikut: 

Ø Efektivitas biaya 

Ø Isi program yang dikehendaki 

Ø Kelayakan fasilitas-fasilitas 

Ø Preferensi dan kemampuan peserta 

Ø Preferensi dan kemampuan instruktor atau pelatih 

Ø Prinsip-prinsip belajar. 

Tingkat pentingnya akan faktor-faktor diatas terhadap penentuan metode 

yang akan digunakan dalam program pendidikan dan pelatihan tergantung pada 

situasi saat itu. 

 

Evaluasi Hasil Pendidikan dan Pelatihan 

Metode pendidikan dan pelatihan yang diterapkan perlu diukur apakah 

baik atau tidak. Metode bisa dikatakan baik apabila mencapai sasaran sesuai 
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dengan yang diinginkan, yaitu dapat meningkatkan kualitas karyawan dalam 

mengerjakan pekerjaannya. 

Menurut Hasibuan dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, 

(2001:83), terdapat beberapa indikator yang dapat diukur dari metode-metode 

yang digunakan antara lain : 

1.   Prestasi Kerja Karyawan 

Apabila prestasi kerja atau produktivitas kerja karyawan setelah mengikuti 

pengembangan, baik kualitas maupun kuantitas kerjanya meningkat maka 

berarti metode pengembangan yang diterapkan cukup baik. Tetapi jika prestasi 

kerjanya tetap, berarti metode pengembangan yang dilakukan kurang baik, 

jadi perlu diadakan perbaikan. 

2.   Kedisiplinan Karyawan 

Jika kedisiplinan karyawan setelah mengikuti pengembangan semakin baik 

berarti metode pengembangan yang dilakukan baik, tetapi apabila kedisiplinan 

tidak meningkat berarti metode pengembangan yang diterapkan kurang baik. 

3.   Absensi Karyawan 

Kalau absensi karyawan setelah mengikuti pengembangan menurun maka 

metode pengembangan itu cukup baik. Sebaliknya jika absensi karyawan 

tetap, berati metode pengembangan yang diterapkan kurang baik. 

4.  Tingkat Kerusakan Produksi, Alat, dan Mesin-mesin 

Kalau tingkat kerusakan produksi, alat, dan mesin-mesin setelah karyawan 

mengikuti pengembangan berkurang maka metode itu cukup baik, sebaliknya 

jika tetap berarti metode pengembangan itu kurang baik. 

5.   Tingkat Kecelakaan Karyawan 

Tingkat kecelakaan karyawan harus berkurang setelah mereka mengikuti 

program pengembangan. Jika tidak berkurang berarti metode pengembangan 

itu kurang baik, jadi perlu disempurnakan. 

6.  Tingkat Pemborosan Bahan Baku, Tenaga, dan Waktu 

Tingkat pemborosan bahan baku, tenaga, dan waktu berkurang atau efisieni 

semakin baik maka metode pengembangan itu baik. Sebaliknya, jika tetap 

berarti metode pengembangan itu kurang baik. 
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7.   Tingkat Kerja Sama  

Tingkat kerja sama karyawan harus semakin serasi, harmonis, dan baik setelah 

mereka mengikuti pengembangan, jika tidak ada perbaikan kerja sama maka 

metode pengembangan itu tidak baik. 

8.   Tingkat Upah Insentif Karyawan 

Jika upah insentif karyawan meningkat setelah mengikuti pengembangan 

maka metode pengembangan itu baik, sebaliknya jika tetap berarti metode 

pengembangan itu kurang baik. 

9.   Prakarsa Karyawan 

Prakarsa karyawan harus meningkat setelah mengikuti pengembangan, jika 

tidak meningkat atau tetap berarti metode pengembangan itu kurang baik. 

Dalam hal ini karyawan diharapkan dapat bekerja sendiri serta bisa 

mengembangkan kreativitasnya. 

10. Kepemimpinan dan Keputusan Manajer 

Kepemimpinan dan keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh manajer 

setelah dia mengikuti pengembangan harus semakin baik, kerja sama semakin 

serasi, sasaran yang dicapai semakin besar, ketegangan-ketegangan berkurang, 

serta kepuasan kerja karyawan meningkat. 

Apabila hal-hal di atas tercapai berarti metode pengembangan yang 

dilaksanakan itu baik. Sebaliknya, jika hal-hal di atas tidak tercapai berarti metode 

pengembangan kurang baik. 

 

2.3 Karier 

2.3.1 Pengertian Karier 

 Untuk memahami arti pengembangan karier perlu dimengerti terlebih 

dahulu pengertian dari karier. Menurut Henry Simamora (2004;413) adalah 

sebagai berikut :  

“ Karier adalah urutan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan 

pekerjaan dan perilaku, nilai-nilai, dan aspirasi seseorang selama 

rentang hidup orang tersebut “.  
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Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa karier adalah 

serangkaian kegiatan dan pengalaman yang dimiliki seseorang dalam 

pekerjaannya.  

 

2.3.1.1 Konsep Karier 

Menurut Veithzal Rivai (2004;282) menyatakan bahwa konsep dasar 

perencanaan karier terbagi 5 bagian yaitu : 

1. Karier  

Merupakan seluruh posisi kerja yang dijabat selama siklus kehidupan pekerjaan 

seseorang. 

2. Jenjang Karier 

 Merupakan model posisi pekerjaan berurutan yang membentuk karier seseorang. 

3. Tujuan Karier  

 Merupakan posisi mendatang yang diupayakan pencapaiannya oleh seseorang 

sebagai bagian kariernya. Tujuan-tujuan ini berperan sebagai benchmark 

sepanjang jenjang atau jalur karier seseorang. 

4. Perencanaan Karier 

Merupakan proses dimana kita menyeleksi tujuan karier dan jenjang karier 

menuju tujuan-tujuan tersebut. 

5. Pengembangan Karier 

Terdiri dari peningkatan pribadi yang dilakukan oleh seseorang dalam mencapai 

rencana karier pribadinya. 

 

2.3.1.2 Pilihan Karier 

Menurut T. Hani Handoko ( 2001;131-132 ) menyatakan bahwa 

pengembangan karier seseorang dapat dibantu oleh dua hal yaitu oleh pegawai itu 

sendiri ( individual ) dan oleh dorongan organisasi ( organisasional ), dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Pengembangan karier secara individual 

Secara individual setiap anggota organisasi harus siap mengembangkan 

dirinya dalam rangka penitian karier yang lebih lanjut. Ada enam kegiatan 
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pengembangan karier yang dilakukan oleh masing-masing individu dalam 

menunjang kariernya : 

a. Prestasi kerja 

Kegiatan paling penting untuk memajukan karier adalah prestasi 

kerja yang baik, kemajuan karier sangat tergantung pada prestasi 

kerja. 

b. Exposure 

Kemajuan karier juga ditentukan oleh exposure, berarti menjadi 

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

kesempatan karier-karier lainnya. Tanpa exposure, karyawan yang 

berprestasi baik, mungkin tidak memperoleh kesempatan sasaran-

sasaran karirnya. 

c. Permintaan berhenti 

Hal ini merupakan suatu cara untuk mencapai sasaran karier 

apabila ada kesempatan karir di tempat lain, sehingga dengan 

permintaan berhenti tersebut yang bersangkutan berpindah tempat 

tugas, ini merupakan strategi karier mereka. 

d. Kesetiaan organisasional 

Kesetiaan pada organisasi dimana seseorang bertugas atau bekerja 

turut menentukan kemajuan karir yang bersangkutan. 

e. Mentor dan sponsor 

Para mentor atau para pembingbing karir informal bila berhasil 

membingbing karir karyawan atau pengembangan karier  karyawan 

lebih lanjut, maka para mentor tersebut dapat menjadi sponsor 

mereka. Sponsor adalah orang dalam organisasi yang dapat 

menciptakan kesempatan-kesempatan pengembangan karier bagi 

orang-orang lain. Seringkali sponsor karyawan adalah atasan 

langsung mereka. 

f. Kesempatan-kesempatan untuk tumbuh 

Hal ini terjadi apabila karyawan meningkatkan kemampuan, 

misalnya melalui program latihan, pengambilan kursus atau gelar 
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dan sebagainya. Hal ini berguna baik bagi departemen personalia 

dalam pengembangan sumber daya manusia internal maupun bagi 

pencapaian rencana karier karyawan. 

2. Pengembangan karier secara organisasional 

Pengembangan suatu karier seharusnya memang tidak tergantung pada 

usaha-usaha individual saja, sebab hal itu kadangkala tidak sesuai dengan 

kepentingan organisasi. Untuk memungkinkan sinkronnya dengan 

kepentingan organisasi, maka pihak bagian organisasi yang berwenang 

untuk itu, yakni departemen personalia, harus dapat mengatur 

pengembangan karier para karyawannya. Departemen personalia perlu 

mengusahakan hal-hal sebagai berikut : 

· Dukungan manajemen 

Berbagai usaha departemen personalia untuk mendorong 

pengembangan karier akan mempunyai dampak tanpa dukungan para 

manajer. 

· Memberikan umpan balik pada karyawannya 

Tanpa umpan balik tentang upaya pengembangan karier para karyawan 

adalah sulit bagi mereka untuk meneruskan usaha yang telah dibina 

bertahun-tahun untuk mencapai sasaran-sasaran kariernya, oleh karena 

itu organisasi harus memberitahukan kepada karyawan secara periodik 

mengenai prestasi kerja mereka 

· Kelompok-kelompok kerja kohesif 

Bagi para karyawan yang ingin mencapai suatu karier dalam 

organisasi, mereka harus merasa bahwa organisasi adalah lingkungan 

yang memuaskan. Bila mereka merasa sebagai bagian dari kelompok 

kerja kohesif maka usaha-usaha pengembangan karier mereka lebih 

terarah menuju peningkatan kesempatan-kesempatan karier dalam 

organisasi tersebut. 

Dengan demikian, keuntungan dari pengembangan karier yang dilihat dari 

sudut pandang individu akan mampu memperbaiki kualitas kehidupannya 

dari masa-ke masa, sedangkan bagi organisasi keuntungan yang 
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diharapkan adalah terjaminnya kualitas sumber daya manusia yang 

dimiliki serta pemanfaatannya secara optimal untuk mewujudkan tujuan 

organisasi. Dengan adanya pengembangan karier ini diharapkan terjadi 

keselarasan antar kedua tujuan tersebut, sehingga pegawai dapat mencapai 

rencana karirnya dan sekaligus membantu perusahaan untuk mengisi 

jabatan-jabatan yang ada di dalam organisasi. 

 

2.3.1.3  Siklus Karier 

 Siklus karier diartikan sebagai tahap-tahap pengembangan karier 

seseorang.  Menurut Simamora (2004;416-418) membagi siklus karier menjadi 3 

tahapan yang terdiri dari tahap penjelajahan (exploration) yaitu tahap karier saat 

individu itu mendapatkan kerja pertamanya sedangkan pada tahap Mid-Career, 

individu itu sudah mengalami kemajuan yang berkesinambungan dalam 

pekerjaannya. Pada tahap Late-Career seorang individu tidak lagi berusaha untuk 

mencapai prestasi pada pekerjannya, tetapi individu itu akan berusaha untuk 

memelihara dan mengamankan posisinya dalam dunia kerja. 

 

2.3.2 Pengertian Perencanaan Karier dan Pengembangan Karier 

 Dalam siklusnya, karier terlabih dahulu dimulai dari perencanaan baru 

setelah itu mengalami perkembangan. Pengertian perencanaan karier sebagaimana 

yang dikemukakan oleh  T. Hani Handoko  (2001;123), yang menyebutkan : 

 “Perencanaan Karier adalah proses melalui dimana seseorang 

memilih sasaran karier, dan jalur ke sasaran tersebut”.  

Sedangkan pengertian pengembangan karier masih menurut T. Hani Handoko 

(2001;123) adalah sebagai barikut : 

  “Pengembangan Karier adalah peningkatan-peningkatan pribadi 

yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karier”.  

 

 Sedangkan DeCenzo (1996:266-267) berpendapat bahwa untuk 

menjelaskan pengembangan karir kita harus menentukan untuk kepentingan 

siapakah kita berbicara. Menurutnya terdapat dua sudut pandang dalam 
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menjelaskan arti pengembangan karir yaitu dari sudut pandang organisasi dan 

sudut pandang individu. Dari sudut pandang organisasi atau manajemen, 

pengembangan karir berarti manajemen mengatur dan mengawasi perkembangan 

karyawan untuk memastikan para karyawan memiliki kemampuan teknis dan 

manajerial yang diperlukan oleh perusahaan. Sedangkan dari sudut pandang 

individu, pengembangan karir berfokus pada membantu seorang individu untuk 

mengenali tujuan dan menetapkan hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka 

mencapai tujuan tersebut. 

 

2.3.3 Unsur-Unsur Pengembangan Karier 

 Flippo (1992:278-282) menyatakan bahwa suatu program pengembangan 

karir yang baik menyangkut tiga unsur utama yaitu : 

1. Membantu para karyawan dalam menilai kebutuhan-kebutuhan karir internal 

mereka sendiri. Karier seseorang adalah suatu kehidupan yang sangat pribadi 

dan sangat penting. Sikap dasar organisasi haruslah mengizinkan setiap orang 

untuk mengambil keputusannnya sendiri dalam hubungan ini. Karyawan 

seringkali ragu tentang jenis kerja yang paling sesuai bagi mereka. Perusahaan 

berperan untuk membantu menyediakan sebanyak mungkin informasi tentang 

jabatan dan karyawan itu sendiri sehingga membantu karyawan menemukan 

kebutuhan dan pilihan karirnya. 

2. Mengembangkan dan menyiarkan kesempatan-kesempatan karir yang tersedia 

dalam organisasi berikut. Organisasi berkewajiban untuk membuat bagan jalur 

karir yang terdapat pada organisasi tersebut. Karyawan perlu mengetahui 

jenis-jenis pekerjaan apa yang ada sekarang dan apa yang akan tersedia di 

waktu yang akan datang. Karyawan juga perlu mengetahui kriteria seleksi bagi 

suatu jabatan, dan yang paling penting adalah untuk mengetahui pekerjaan apa 

saja yang membawanya ke pekerjaan lain.  

3. Menghubungkan kebutuhan-kebutuhan dan kemampuan karyawan dengan 

kesempatan karir. Setelah karyawan mengenali kebutuhan karir mereka dan 

mengetahui kesempatan karir yang ada pada perusahaan, maka masalah yang 

ada adalah masalah penyelarasan (alignment). Saat kebutuhan karir dan 
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kemampuan karyawan tersebut tidak mencukupi dalam mencapai tujuan 

karirnya maka perlu dilakukan suatu program pelatihan untuk meningkatkan 

kualifikasi tersebut. 

 

2.3.4 Manfaat Perencanaan Karier 

perencanaan karier perlu ditangani karena rencana-rencana sumberdaya manusia 

menunjukkan berbagai kebutuhan staffing organisasi di masa yang akan datang 

dan berkaitan dengan kesempatan-kesempatan karier. Menurut T. Hani Handoko 

(2001;127-128) manfaat perencanaan karier yaitu : 

1. Mengembangkan Para Karyawan Yang Dapat Dipromosikan 

Perencanaan karier membantu untuk mengembangkan suplai karyawan 

internasianal. 

2. Menurunkan Perputaran Karyawan  

Perhatian terhadap karier individual akan meningkatkan kesetiaan organisasional 

dan, oleh karena itu, menurunkan perputaran karyawan. 

3. Mengungkap Potensi Karyawan 

Perencanaan karier mendorong para karyawan untuk lebih menggali kemampuan-

kemampuan potensial mereka karena mereka mempunyai sasaran-sasaran karier 

tertentu. 

4. Mendorong Pertumbuhan 

Berbagai rencana dan sasaran karier memotivasi para karyawan untuk tumbuh dan 

berkembang.  

5. Mengurangi Penimbunan 

Tanpa perencanaan karier, para manajer akan mudah “menimbun” bawahan-

bawahan kunci yang berketerampilan dan berprestasi kerja tinggi. Perencanaan 

karier menyebabkan karyawan, manajer dan departemen personalia manjadi sadar 

akan kualifikasi karyawan. 

6. Memuaskan Kebutuhan Karyawan 

Dengan sedikit penimbunan dan meningkatnya kesempatan-kesempatan untuk 

tumbuh bagi karyawan, kebutuhan-kebutuhan penghargaan individual, seperti 

penghargaan dan prestasi, akan lebih terpuaskan. 
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7. Membantu Pelaksanaan Rencana-Rencana Kegiatan Yang Telah Disetujui 

Perencanaan karier dapat membantu para anggota kelompok agar siap untuk 

jabatan-jabatan yang lebih penting. Persiapan ini akan membantu pencapaian 

rencana-rencana kegiatan yang telah disetujui. 

 

2.3.5 Manfaat  Pengembangan Karier 

Pengembangan karier memiliki banyak manfaat bagi kedua belah pihak 

yang terlibat yaitu perusahaan dan karyawan. Pada dasarnya program 

pengembangan karir yang baik menawarkan keuntungan yang seimbang bagi 

kedua belah pihak sepanjang dirancang dengan memperhatikan kepentingan yang 

sama besar dari kedua belah pihak. 

 

1.3.5.1 Manfaat Bagi Perusahaan 

 DeCenzo (1996:267:269) merumuskan lima manfaat yang didapat oleh 

perusahaan dari pengembangan karier, yaitu: 

1. Memastikan tersedianya sumber daya manusia dengan kualifikasi yang 

dibutuhkan. 

 Dengan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh perusahaan, perubahan 

kebutuhan pekerja mutlak diperlukan. Membantu karyawan untuk 

menyelaraskan kebutuhan dan tujuan pribadi mereka dengan tujuan organisasi 

akan meningkatkan peluang mendapatkan orang yang sesuai dengan yang 

dibutuhkan oleh perusahaan. 

2. Meningkatkan daya tarik organisasi dan memperhatikan pegawai yang 

potensial. 

 Karyawan yang baik selalu dibutuhkan karenanya perusahaan bersaing dengan 

perusahaan lain yang juga membutuhkan mereka. Dengan bargaining position 

yang kuat, seorang karyawan akan memilih perusahaan yang paling 

memperhatikan kebutuhan mereka. Program pengembangan karir yang baik 

akan menawarkan jaminan pada karyawan bahwa perusahaan memperhatikan 

kebutuhannya untuk berkembang dan menjadi lebih baik. 
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3. Memastikan kaum minoritas dan perempuan memiliki kesempatan bertumbuh 

kembang dan meningkatkan keragaman budaya. 

 Program pengembangan karir yang dirancang dengan baku merupakan 

jaminan bahwa siapapun berhak untuk memperoleh peningkatan dalam 

karirnya termasuk perempuan, karyawan yang memiliki cacat tubuh juga 

kaum minoritas dari berbagai ras yang berbeda. 

4. Mengurangi keresahan karyawan 

Kecemasan akan keadaan ekonomi yang tidak stabil menyebabkan karyawan 

tidak yakin akan masa depan mereka di perusahaan. Bila perusahaan 

memutuskan untuk melakukan downsizing, pemutusan hubungan kerja 

merupakan hal yang hampir pasti dilakukan. Informasi yang jelas mengenai 

kemungkinan pemotongan jabatan mereka sangat diperlukan untuk 

mendapatkan harapan yang realistis nasib mereka. 

5.  Memperlihatkan itikad baik organisasi 

Bila karyawan berfikir bahwa organisasi memperhatikan keberadaan mereka 

untuk jangka panjang, karyawan akan merespon dengan memproyeksikan 

kesan positif dari perusahaan di tempat mereka tinggal. Rasa puas yang 

dirasakan pada perusahaan, akan membuat karyawan itu mempercayai dan 

merasa menjadi bagian dari perusahaan. 

 

2.3.5.2  Manfaat Bagi Individu atau Karyawan 

  Briscoe (1995:6-8) menyebutkan bahwa terdapat tiga manfaat yang akan 

didapat individu atau karyawan dari pengembangan karir yaitu : 

1.  Keamanan 

Pengembangan karir menyediakan rasa aman bagi karyawan, baik keamanan 

ekonomi maupun psikis. Secara ekonomi, karyawan memiliki sumber 

pendapatan yang pasti dan ia mengetahui secara jelas apa saja yang akan ia 

dapatkan dari perusahaan dengan kariernya tersebut. Sedangkan secara psikis 

ia merasa aman bekerja di suatu perusahan yang telah merencanakan secara 

pasti kompensasi bagi setiap kenaikan maupun mutasi jabatan. 
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2.  Ketenangan 

Dengan program pengembangan karier yang jelas, kecemasan karyawan akan 

kejelasan masa depan dapat dikurangi. Karyawan dapat melihat sejauh mana 

peluangnya untuk berkembang, seberapa tinggi jabatan yang mungkin 

diraihnya, kapan dia harus bersiap-siap untuk pensiun, dan sebagainya. 

3.  Kepuasan 

Sukses dalam karier tidak bisa diukur hanya dengan kedudukan seseorang 

dalam level hirarki organisasi. Sukses meliputi pengerahan seluruh potensi, 

kemampuan menangani tantangan yang terus berkembang, tanggungjawab 

yang bertambah dan meningkatnya wewenang. Dengan program 

pengembangan karier, karyawan diberi kesempatan untuk mengenali 

kebutuhan dan menemukan potensinya sehingga ia dapat bekerja dengan 

optimal sesuai kebutuhan dan minatnya. 

2.3.6 Bentuk-Bentuk Pengembangan Karier 

 Keputusan promosi dan pemindahan/mutasi yang diambil oleh manajemen 

bagi setiap karyawan adalah hasil akhir dari suatu program pengembangan karier. 

Penilaian, penyuluhan. Pelatihan dan pendidikan akan sia-sia belaka jika 

karyawan itu tidak maju di sepanjang jalur karier. Menurut  Flippo (1992:282) 

terdapat 3 bentuk pengembangan karier yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan 

bagi karyawannya, yaitu : 

 

1.  Pendidikan dan Pelatihan 

Pendidikan dan pelatihan diadakan untuk mengembangkan kualifikasi seorang 

karyawan sehingga ia dapat mencapai karier sesuai dengan kebutuhannya. 

2.  Promosi Jabatan 

Dengan promosi seorang karyawan bisa mencapai tujuan kariernya, dan cara 

keputusan promosi itu diambil akan mempengaruhi motivasi, kinerja dan 

komitmen karyawan. Faktor penentu promosi yang paling umum adalah 

senioritas, kompetensi atau kombinasi keduanya. 

 

 



Bab II Tinjauan Pustaka 
 
 
 
 

 

34 

 

3.  Mutasi Horizontal 

Mutasi berarti beralih dari suatu jabatan yang lain, biasanya tanpa perubahan 

gaji atau tingkat. Karyawan bisa dipindahkan untuk pemerkayaan pribadi, 

untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih menarik, untuk mendapatkan 

kenyamanan yang lebih besar, atau untuk mendapatkan jabatan yang 

menawarkan kemungkinan lebih besar bagi kemajuan. Atasan bila 

menstransfer seorang karyawan untuk mengosongkan sebuah posisi dan 

mengisi lowongan dimana dia lebih dibutuhkan, untuk mempertahankan 

seorang karyawan senior, dan untuk mendapatkan kecocokan yang lebih baik 

dalam perusahaan. Mutasi merupakan sebuah cara memberi peluang bagi 

karyawan untuk mendapatkan keanekaragaman tugas jabatan dan oleh 

karenanya, pertumbuhan pribadi. 

 

2.4 Hubungan Antara Diklat dengan Karier Karyawan 

  Menurut Mutiara Panggabean (2002;63) implementasi perencanaan 

karier merupakan pengembangan karier. Untuk itu pengembangan karier dapat 

didefinisikan sebagai semua usaha pribadi karyawan yang ditujukan untuk 

melaksanakan rencana kariernya melalui pendidikan, pelatihan, pencarian dan 

perolehan kerja, serta pengalaman kerja. 

       Titik awal pengembangan karier dimulai dari diri karywan sendiri, dimana 

setiap orang bertanggung jawab atas pengembangan atau kemajuan kariernya. 

Setelah komitmen dimiliki, beberapa kegiatan pengembangan karier dapat 

dilakukan. Untuk mengarahkan pengembangan karier agar menguntungkan 

karyawan dan organisasi, departemen SDM melakukan pendidikan dan pelatihan 

pengembangan bagi karyawan.  

  Sedangkan menurut Simamora (2004;427) bahwa perusahaan harus 

menjalankan program perencanaan karier untuk memberikan kontribusi bagi 

pencapaian tujuan organisasional serta untuk meraih tujuan karier yang spesifik 

yaitu melalui program kerja, pendidikan dan pelatihan, juga pengalaman kerja. 
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Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk menciptakan segala bentuk 

yang berhubungan dengan karier karyawan yang baik salah satu caranya adalah 

perusahaan harus melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang baik agar 

karyawan dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikapnya guna 

menciptakan pengembangan karier karyawan yang diinginkan oleh individu-

individu maupun perusahaan. Jadi jelaslah ada hubungan yang sangat erat antara 

Pendidikan dan Pelatihan dengan Karier Karyawan.   
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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

3.1.  Objek Penelitian 

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten mempunyai 15 

kantor Area Pelayanan dan Jaringan (APJ), diantaranya adalah kantor PLN APJ  

Bandung. Dimana Kantor PLN APJ ini memikul tanggung jawab operasional 

sedangkan Unit Pelayanan dan Jaringan (UPJ) memikul tanggung jawab untuk 

memberikan kedekatan, kemudahaan, keramahan, kecepatan dan kapasitas 

layanan kepada pelanggan.  

Kantor-kantor pelayanan PLN APJ Bandung adalah sebagai berikut :  

1. PLN UPJ Bandung Utara 

2. PLN UPJ Bandung Timur 

3. PLN UPJ Ujung Berung 

4. PLN UPJ Ciwaruga 

5. PLN UPJ Bandung Selatan 

6. PLN UPJ Kopo 

7. PLN UPJ Bandung Barat 

Berdasarkan hal diatas, maka pelanggan PT. PLN (Persero) Distribusi 

Jawa Barat dan Banten di Bandung tersebar menjadi 7 (tujuh) wilayah, yaitu 

Bandung Utara, Bandung Timur, Ujung Berung, Ciwaruga, Bandung Selatan, 

Kopo, dan Bandung Barat.  

Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini terdiri atas dua variable, 

yaitu : pendidikan dan pelatihan (X) dan karier karyawan (Y). 

 

3.1.1. Sejarah Singkat PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten 

APJ Majalaya 

Sejak masa penjajahan Belanda sampai permulaan 1942 di Indonesia telah 

dikenal suatu badan atau perusahaan yang menyediakan tenaga listrik baik 

pemerintah, daerah otonom maupun swasta maupun antara pemerintah dengan 

swasta. 



Bab III Objek dan Metode Penelitian 
 
 

 

37 

Pada jaman Belanda di Jawa Barat khususnya kota Bandung perusahaan 

yang mengelola penyediaan tenaga listrik untuk keperluan umum, yaitu Bandoeng 

She Alectrcitlet Maat Schappij (BEM), yang berdiri pada tahun 1905 pada tanggal 

1 januari 1920 berdirilah sebuah perusahaan perseroan Gammeschappligj 

Electriciteit Bedritj Voor Bandoeng (GEBEO) yang menggantikan BEM dengan 

akte pendirian notaris Mr. Andrian Hendrik van Ophuysen No. 213 tanggal 31 

Desember 1919. 

Pada masa penjajahan Jepang (1942-1945) pendistribusian tenaga listrik 

dilaksanakan oleh Djawa Denri Djigjo Bandoeng She Sa dengan wilayah kerja 

seluruh pulau Jawa. 

Pada masa proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 di 

Indonesia mengalami periode perjuangan fisik saat penyerahan kedaulatan RI dari 

pemerintahan hindia belanda. 

Tahun 1957 merupakan titik awal dari pengolahan data pengulasan 

perlistrikan di seluruh indonesia yang dikuasai oleh pemerintah RI, karena pada 

tahun tersebut dimulai adanya nasionalisme perusahaan asing di Indonesia. 

Maka pada tanggal 27 desembar 1957 GEBEO diambil alih oleh 

pemerintahan RI yang dikukuhkan dengan PP No. 861958 jo PP No. 18 tahun 

1959 tentang penentuan perusahaan listrik dan gas milik belanda yang pada tahun 

1961 berdasarkan PP No. 67 tahun 1961, dibentuk badan pimpinan umum 

peusahaan listrik negara (BPU-PLN), sebagai wadah kesatuan pimpinan BPU-

PLN di jawa barat dengan wilayah kerja di seluruh Jawa Barat kecuali DKI Jaya 

dan Tanggerang. 

Berdasarkan PP. No. 18 tahun 1972 tentang perusahaan umum listrik milik 

negara, menyebutkan bahwa status PLN (persero) distribusi jawa barat dan banten 

No. 013/PRT/1957 tanggal 8 september 1957 tentang organisasi data-data, tata 

kerja, perusahaan umum listrik negara, maka PLN mengadakan reorganisasi 

menyangkut nama, tugas dan wilayah kerja daerah. 

Kemudian berdasarkan pengumuman PLN Exploitasi XI No. 

05/DIII/SEK/1975. tanggal 14 juli 1975 PLN Exploitasi dirubah namanya menjadi 

perusahaan umum listrik negara. 
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Dengan adanya PP RI No. 23 tahun 1994 tanggal 16 juni 1994 tentang 

pengalihan bentuk perusahaan umum listrik negara menjadi perusahaan (persero), 

maka perusahaan umum listrik negara distribusi Jawa Barat dan Banten menjadi 

perusahaan perseroan (persero) dengan sebutan PT. (persero) distribusi Jawa 

Barat sejak tanggal 1994 sesuai akte pendirian. 

PT. PLN (persero) dalam menjalankan tugasnya terbagi dalam 16 wilayah 

operasi yaitu 4 PLN distribusi, 11 PLN wilayah dan 1 PLN wilayah khusus 

Batam. Salah satu PLN distribusi yaitu PLN distribusi (persero) distribusi Jawa 

Barat yang terbagi dalam 16 wilayah cabang termasuk PT. PLN (persero) 

distribusi Jawa Barat dan Banten APJ Majalaya. 

PT. PLN (persero) distribusi Jawa Barat dan Banten APJ Majalaya. Secara 

struktur organisasi adalah unit pelaksana (cabang) di lingkungan PLN (persero) 

distribusi Jawa Barat dan Banten dengan wilayah kerja meliputi UPJ Prima, UPJ 

TR dan kantor jaga antara lain : 

a. UPJ Prima Majalaya 

b. UP Baleendah 

c. UP Soreang 

d. UP Banjaran 

e. UP Majalaya 

f. UP Rancaekek 

g. Kantor jaga Pangalengan 

h. Kantor jaga Rancaekek 

Listrik mulai masuk di kota Majalaya pada tahun 1927 dengan mendapat 

pasokan dari gardu induk Majalaya. Sekitar tahun 1960 mulai bermunculan 

industri tekstil di Majalaya, sehingga pemakaian listrik pun ikut berkembang 

dengan cepat. Pada tahun 1964 dibentuk kantor PLN ranting Majalaya yang 

membawahi kantor jaga Ciparay, Rancaekek dan Cicalengka. 

Selain adanya program listrik masuk desa (LMD) yang dimulai tahun 

1977, maka selain perkembangan industri juga terjadi kenaikan yang cukup pesat 

jumlah pelanggan rumah tangga. Sehingga dalam jangka waktu 5 tahun sejak 

dibentuk PLN cabang telah terjadi kenaikan jumlah pelanggan. Hampir tiga kali 
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lipat maka berdasarkan SK direksi PLN Pusat No. 51/DIR/197 tanggal 27 

desembar 1979 PLN cabang Majalaya ditingkatkan dari kelas C menjadi kelas B. 

Dengan SK direksi pusat No. 074/DIR/1982 tanggal 5 desember 1982 

telah memutuskan meningkatkan klasifikasi PLN cabang Majalaya dari kelas B 

menjadi kelas A dengan wilayah geografis sebagai berikut : 

• Sebelah Utara     : Cabang Bandung/Kabupaten Bandung 

• Sebelah Timur    : Cabang Garut/Kabupaten Garut 

• Sebelah Selatan  : Cabang Garut/Kabupaten Garut 

• Sebelah Barat     : Cabang Cianjur/Kabupaten Cianjur 

Di cabang Majalaya terdapat satu buah PLTD yaitu PLTD Cipelah yang 

terletak di perbatasan .kabupaten Cianjur yang jauhnya ± 60 km dari Baleendah. 

Pada bulan mei 1984 kantor cabang PLN Majalaya pindah dari majalaya 

ke baleendah dengan menempati kantor baru. Hal ini sesuai dengan rencana 

pemda kabupaten Bandung untuk memindahkan ibu kota kabupaten Bandung 

yang berkedudukan di kodya Bandung. 

Dalam realisasinya kedudukan ibu kota kabupaten bandung pindah lokasi 

yang asalnya direncanakan di baleendah pindah ke Soreang, tetapi kantor PLN 

cabang Majalaya tetap di Bale endah, mengingat lokasinya sangat strategis berada 

ditengah-tengah antara kantor UP dan kantor Jaga. 

Sesuai dengan perubahan status dari PERUM menjadi PT. (persero) 

dengan PP RI No. 23 tanggal 16 juni 1994 dan untuk meningkatkan pelayanan 

baik kepada konsumen maupun calon konsumen, maka sejak 30 mei 1995 telah 

dibentuk kantor ranting Ciparay yang menempati bekas kantor lama di majalaya 

yang mengelola konsumen di daerah Majalaya dan Ciparay sedangkan kantor jaga 

Ciparay dihapus. 

Pada tanggal 27 juli 1995 dibentuk juga kantor ranting Cicalengka dan 

ranting Soreang. Wilayah ranting Cicalengka membawahi daerah-daerah kantor 

jaga Cicalengka dan kantor jaga Rancaekek. Sedangkan kantor jaga Cicalengka 

dihapuskan. Wilayah ranting Soreang membawahi daerah ex kantor jaga Soreang 

dan kantor jaga Ciwidey. 
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Pada tanggal 1 agustus 1996 dibentuk ranting Banjaran yang membawahi 

daerah ex kantor jaga Pangalengan dan kantor jaga Banjaran, sedangkan kantor 

jaga Banjaran dihapuskan.  

   

3.1.2.  Visi, Misi, dan Falsafah Perusahaan 

3.1.3    Visi Perusahaan  

Diakui menjadi Perusahaan Kelas Dunia yang tumbuh berkembang, 

unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani. 

 

3.1.4   Misi Perusahaan  

1. Melakukan bisnis kelistrikan dan bidang usaha terkait yang berorientasi 

kepada kepuasan pelanggan, karyawan dan pemegang saham. 

2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan manusia. 

3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. 

4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. 

 

3.1.5  Falsafah Perusahaan 

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Perusahaan, maka landasan Filosofis PT  

PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten adalah : 

“ Pembawa Kecerahan dan Kegairahan Dalam Kehidupan Masyarakat 

Yang produktif“ 

 

3.2       Struktur Organisasi dan Uraian Tugas 

3.2.1    Struktur Organisasi 

PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten APJ Majalaya adalah 

perusahaan yang mempunyai struktur organisasi yang dapat dilihat pada lampiran 

di bawah ini akan di uraikan wewenang serta tanggung jawab tiap-tiap bagian di 

dalam struktur organisasi tersebut. Adapun bagan struktur organisasinya adalah 

sebagai berikut:  
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STRUKTUR ORGANISASI KEPEGAWAIAN PT. PLN (persero)  

DISTRIBUSI JABAR DAN BANTEN  

APJ MAJALAYA  

 

Sumber : PT. PLN (persero) APJ Majalaya  

   

3.2.2   Uraian Tugas 

Pada uraian tugas dibawah ini penulis akan menjelaskan uraian tugas pada 

divisi yang diteliti yaitu pada divisi perencanaan karyawan karena pada divisi 

inilah yang mempunyai tugas dalam bidang kepegawaian, dimana pelatihan 

merupakan salah satu tugas mereka. 

Adapun uraian tugas dari bagian perencanaan kepegawaian adalah sebagai 

berikut : 

1. Kepala Seksi Kepegawaian 

a. Menyusun rencana kerja seksi kepegawaian sebagai pedoman kerja. 

b. Mengajukan usulan kebutuhan tenaga kerja PLN cabang berdasarkan 

perhitungan kerja dan formasi jabatan. 

Kepala Seksi Kepegawaian 

Juru 
Administrasi 
Kepegawaian 

Juru Utama 
Kesejahteraan & 

K3 

Juru TU & 
Kesejahteraan 

K3  

Juru Utama TU 
Kepegawaian 
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c. Mempertimbangkan dan memberikan persetujuan alih tugas mutasi dan 

promosi jabatan sebagai bahan pengembangan keputusan bagi pimpinan 

untuk seluruh pegawai cabang berdasarkan penilain tahunan. 

d. Memeriksa hasil penyusunan perencanaan pengembangan karier yang 

menjadi wewenangnya, rencana pendidikan dan pelatihan (DIKLAT), 

laporan kepegawaian ke PLN pusat. 

e. Memeriksa dan mengatur pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan 

keselamatan kerja dan pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya 

kecelakaan kerja. 

f. Memantau pelaksanaan pembinaan SDM. 

2. Juru Utama Tata Usaha Kepegawaian 

a. Membuat daftar nama pegawai atau calon pegawai yang akan mengikuti 

pendidikan sesuai dengan jenis pendidikan formalnya. 

b. Membuat biodata pegawai dan memantau pelaksanaan pendidikan 

pegawai. 

c. Membuat daftar nama pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 

jangka waktu 5 tahun yang akan datang. 

d. Membuat daftar perhitungan biaya pendidikan pegawai perusahaan 

e. Membuat pemberitahuan kepada calon yang akan mengikuti pendidikan 

mengenai sarana kelengkapan pendidikan. 

f. Membuat daftar kebutuhan pegawai sesuai dengan yang telah ditetapkan 

oleh PLN pusat. 

3. Juru Administrasi Kepegawaian 

a. Membuat daftar nama-nama pegawai yang di usulkan kenaikan 

pangkat/berkala, pengangkatan dan yang akan pensiun. 

b. Mengetik perubahan-perubahan biodata pegawai untuk pemutakhiran. 

c. Membuat dan mengetik daftar pegawai yang menerima cuti tahunan, cuti 

besar dan winduan sesuai dengan data pegawai. 

d. Mengetik dan mengagenda surat masuk dan surat keluar di lingkungan 

kepegawaian sesuai jenis surat. 
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e. Memasukkan data mutasi pensiun keluarga, keluaraga pensiun ke dalam 

kartu pensiun berdasarkan surat keterangan yang diterima. 

f. Membuat rekapitulasi absensi bulanan untuk bahan pembuatan TKK dan 

tingkat kehadiran pegawai. 

4. Juru Utama Kesejahteraan&K3 

a. Memonitor pelaksanaan pelayanan kesejahteraan bagi pegawai antara lain 

pelayanan poliklinik / kesehatan dan pensiun. 

b. Menyiapkan administrasi surat pengantar ke RS dan menyiapkan 

administrasi tagihan. 

c. Menyiapkan administrasi pelaporan dan proses tunjangan kecelakaan 

kerja, cacat / meninggal baik untuk keperluan intern PLN maupun instansi 

lain. 

d. Melakukan pembinaan melalui penyuluhan tentang kesehatan dan 

keselamatan kerja, syarat penggunaan alat pengaman dan pengawasan 

kondisi alat pemadam kebakaran. 

5. Juru Tata Usaha Kesejahteraan&K3 

a. Melaksanakan pelayanan kesejahteraan bagi pegawai antara lain pelayanan 

poliklinik / kesehatan dan pensiun. 

b. Memonitor penggunaan alat pengaman dan pengawasan kondisi alat 

pemadam kebakaran. 

c. Membuat berkala laporan sesuai dengan tugasnya. 

d. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasannya sesuai bidang 

tugas dan tanggung jawabnya. 

 

3.3     Metode Penelitian 

Dalam mengumpulkan data yang diambil sebagai bahan pembahasan,  

penulis menggunakan metode deskriptif, menurut Nazir (1999:63) metode 

deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, 

suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang. 
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Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran, atau lukisan secara sistematik, faktual dan akurat mengenai faktor-

faktor, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diteliti. 

Jenis penelitiannya adalah penelitian korelasional yaitu penelitian yang 

dirancang untuk menentukan tingkat hubungan variabel-variabel yang berbeda 

dalam suatu populasi. 

3.3.1 Operasionalisasi Variabel 

1) Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas adalah variabel yang tidak terikat dan dapat mempengaruhi 

variabel lain. Dalam skripsi ini variabel bebas yang dimaksud adalah 

pendidikan dan pelatihan karyawan. Dilambangkan dengan X. 

2) Variabel Tidak Bebas (Dependent Variable) 

Variabel tidak bebas adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. 

Dalam skripsi ini variabel tidak bebas yang dimaksud adalah karier karyawan. 

Dilambangkan dengan Y. 
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Tabel 3.1 

Operasional Variabel 
Variabel Konsep Variabel Indikator Ukuran Skala 

Variabel (X) : 
Pendidikan dan 
Pelatihan 
Karyawan  
 
 
 
 

Pendidikan dan Pelatihan 
(diklat) merupakan 
peningkatan keterampilan 
dan pengetahuan kerja 
karyawan 

 
o Metode Pendidikan   

dan Pelatihan 
 
 
 
 

o Sarana dan Fasilitas 
 
 
 
 
 

o Kemampuan Instruktur 
 
 

o Kemampuan peserta 
 
 
 

o Manfaat pendidikan 
dan pelatihan  
 

 
o Metode pendidikan dan 

pelatihan, audio visual (alat 
bantu pendidikan dan 
pelatihan) 
 
 

o Tempat dan waktu, biaya, 
peralatan dan perlengkapan 
 

 
 
 

o Materi, memotivasi 
 
 

o Kretifitas, belajar dengan 
efektif dan efisien 
 
 

o Keterampilan, kemampuan 
dan kualitas kerja 

Ordinal 

Variabel (Y) : 
Karier 
Karyawan  

Suatu kondisi yang 
menunjukkan adanya 
peningkatan-peningkatan 
status seseorang dalam 
suatu organisasi dalam 
jalur karier yang telah 
ditetapkan dalam 
organisasi yang 
bersangkutan. 

 
o Prestasi Kerja 

 
o Eksposure 

 
o Kesetiaan 

Organisasional 
 
 

o Kesempatan untuk 
tumbuh  
 

o Jaringan Kerja 
 

o Pemberian Umpan 
balik kepada karyawan 
 

o Kelompok-kelompok 
kerja kohesif 
 

o Dukungan Manajemen 

 
o Prestasi kerja yang baik 

dan etis 
 

o Kesempatan berkarier 
 

o Loyalitas pada karier dan 
perusahaan 
 

o Pelatihan-pelatihan, kursus 
 

o Kontak pribadi dan 
professional 
 

o Prosedur Evaluasi dan 
Program Penempatan  
 

o Lingkungan kerja atau 
Organisasi yang 
memuaskan 
 

o Dukungan dari para 
Manajer 
 
 

Ordinal 
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3.3.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang hubungan pendidikan dan 

pelatihan dengan karier karyawan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan 

Banten pada Divisi Perencanaan Kepegawaian, maka penulis mengambil sample 

dari para karyawan. Populasi menurut Sugiyono (1999;72) adalah sebagai 

berikut: 

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”.   

Adapun pengertian sampel menurut Sugiyono (1999:73) yaitu : 

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut”. 

Dalam penelitian ini populasi yang dimaksud adalah seluruh karyawan   PT. 

PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten. Sedangkan sampel yang diambil 

adalah karyawan pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten pada 

Divisi Perencanaan Kepegawaian. 

Dalam menentukan jumlah anggota sampel penulis mengambil pernyataan 

dari Singarimbun (1995:171), yang menyatakan bahwa bila analisa yang dipakai 

adalah teknik korelasi, maka sampel yang harus diambil minimal 30 subjek. 

Berdasarkan pernyataan di atas karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga, 

maka penulis menetapkan jumlah anggota sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 30 orang. 

 
3.3.3 Teknik Pengumpulan Data 

1. Field Research (penelitian lapangan) 

Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan peninjauan dan 

penelitian langsung pada objek   data yang diinginkan penulis, yaitu : 
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• Wawancara 

Penulis mengadakan wawancara dengan pimpinan dan pejabat 

perusahaan yang terlibat langsung dengan masalah yang di bahas 

sehingga dapat diperoleh data yang memadai untuk di analisa. 

• Kuesioner  

Berupa serangkaian pertanyaan tertulis dengan cara menyebarkan 

daftar isian berupa angket pada sebagian karyawan. Tujuannya adalah 

untuk mengumpulkan data mengenai  hubungan pendidikan dan 

pelatihan dengan karier karyawan. 

2. Studi Literatur 

Teknik pengumpulan data yang bersifat teori yang berhubungan 

dengan skripsi dengan cara mempelajari buku literatur, catatan 

perkuliahan serta tulisan lainnya yang mempunyai kaitan dengan 

masalah yang dibahas diatas. 

 

3.3.4 Teknik Pengolahaan Data 

 Kegiatan yang dilakukan dalam mendesain angket penelitian adalah 

menentukan skala pengukuran terhadap variabel-variabel yang terlibat dalam 

penelitian, yang harus disesuaikan dengan cara analisis yang digunakan. 

Dalam hal ini skala yang digunakan adalah skala likert. 

  Menurut Sugiyono (1999:86-87), skala likert merupakan salah satu alat 

pengukuran yang sering digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok tentang fenomena sosial. Skala ini terdiri 

dari 5 kategori yang menjelaskan jawaban responden yang diperoleh dari 

pernyataan yang diajukan, kemudian setiap jawaban diberi bobot nilai sebagai 

berikut : 
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Tabel 3.2 

Kriteria Skala Penilaian 

Keterangan Bobot 

Sangat Setuju Diberi skor 5 

Setuju  Diberi skor 4 

Kurang Setuju Diberi skor 3 

Tidak Setuju Diberi skor 2 

Sangat Tidak Setuju Diberi skor 1 

 

3.3.5 Teknik Analisis Data  

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Maksud 

dari kedua analisis tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Analisis Kualitatif 

Yaitu analisis yang mengungkapkan masalah tidak dalam bentuk angka-angka 

tetapi berkenaan dengan nilai yang didasarkan pada hasil pengolahan data. 

2. Analisis Kuantitatif 

Yaitu analisis yang menginterprestasikan data dalam bentuk angka-angka, 

analisis ini digunakan sebagai alat Bantu statistik, sehingga memudahkan 

penulis dalam menafsirkan data mentah yang diperoleh. 

 

Adapun metode statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Koefisien korelasi Rank Spearman 

Tujuan dari penggunaan analisis korelasi Rank Spearman adalah untuk 

menentukan hubungan antara kedua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel 

tidak bebas dan untuk mengukur hubungan kedua variabel di atas berdasarkan 

jenis dan skala variabel, digunakan analisis Korelasi Rank Spearman dengan 

rumus :  
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Dimana : 

rs =    Koefisien Korelasi Spearman  

di  =   Selisih ranking data variabel X dan Y 

n  =    Banyak subjek atau responden 

Apabila dalam penelitian ditemukan dua subjek atau lebih yang 

mempunyai nilai yang sama, maka digunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

 

dimana : 

 

 

 

 

 

Dengan  ∑ Tx  dan  ∑ Ty  berturut-turut adalah banyaknya nilai 

pengamatan X dan banyak nilai pengamatan Y yang berangka sama untuk suatu 

peringkat. 

Sedangkan untuk rumus TX dan Ty adalah sebagai berikut : 
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dimana : 

t = banyaknya observasi yang berangka sama pada suatu ranking tertentu. 

 Besarnya koefisien korelasi adalah -1≤ r ≤ 1, yang menunjukan : 

a. Apabila rs = 0 atau mendekati 0 maka  hubungan dari kedua variabel 

sangat lemah atau tidak ada hubungan sama sekali. 

b. Apabila rs = 1 atau mendekati 1 maka terdapat hubungan yang kuat 

antara variabel X dan variabel Y, terdapat korelasi yang sempurna 

antara kedua variabel. 

c. Apabila rs = -1 atau mendekati -1 maka terdapat hubungan yang kuat 

namun berlawanan arah antara variabel X dan variabel Y, terdapat nilai 

yang bertentangan antara kedua variabel. 

 

  Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi termasuk 

kuat atau lemah, maka penulis berpedoman pada ketentuan menurut Champion 

(1998:302) yang tertera pada tabel berikut : 

 

Tabel 3.3 

Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi terhadap Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,25 Tidak ada hubungan 

0,26 – 0,50 Hubungan lemah/rendah 

0,51 – 0,75 Hubungan cukup kuat/cukuptinggi 

0,76 – 1,00 Hubungan yang tinggi/kuat 

 

2. Koefisien Determinasi  (kd) 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel X terhadap naik atau turunnya 

variabel Y harus dihitung dengan rumus Koefisien Determinasi. 

  
Kd = rs 2 x 100 %  
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 Dimana : 

 Kd = Koefisien Determinasi 

    rs   = Koefisien Korelasi 

3. Uji Hipotesis 

 Untuk mengetahui apakah koefisien korelasi yang dihasilkan signifikan atau 

tidak, maka dilakukan pengujian hipotesis. Langkah pengujian hipotesis adalah 

sebagai berikut :  

1.  Menentukan hipotesis ( Ho dan Ha ) 

                 Ho : rs ≤ 0, Tidak ada hubungan antara pendidikan dan pelatihan 

dengan karier      karyawan 

                 Hi : rs > 0, Ada hubungan antara pendidikan dan pelatihan dengan 

karier karyawan 

 Untuk mendapatkan suatu kesimpulan apakah terdapat signifikansi atau 

tidaknya korelasi antara Hubungan Pendidikan dan Pelatihan dengan Karier 

Karyawan pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten pada 

divisi perencanaan kepegawaian, maka untuk menentukan apakah Ho ditolak 

atau diterima, yaitu dengan membandingkan t hitung dan t tabel, dengan kriteria 

sebagai berikut : 

• Apabila t hitung > t tabel maka Ho ditolak, dan Ha diterima. 

• Apabila t hitung < t tabel maka Ho diterima, dan Ha ditolak. 

 

 

2.  Menentukan taraf signifikansi 

Untuk mengetahui signifikansi/keterkaitan koefisien korelasi yang telah 

dihitung dan untuk membuktikan tingkat kesalahan (∝) = 5 % dari  hipotesis 

yang telah dibuat, dengan cara menghitung nilai t, digunakan rumus :             

     21
2

rs
nrst
−
−

=  
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Ho : t ≤ 0, Tidak ada hubungan antara pendidikan dan pelatihan dengan 

karier karyawan 

Hi : t > 0,  Ada hubungan antara pendidikan dan pelatihan dengan karier 

karyawan 

 

3. Menetukan derajat kebebasan dengan menggunakan rumus : 

 ( df = n – 2 )  

 Dimana : 

           n = Jumlah data 

           r = Koefisien korelasi 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Program Pendidikan dan Pelatihan 

Pendahuluan 

Fungsi pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu fungsi-

fungsi pokok dalam manajemen sumber daya manusia selain fungsi rekrutmen, 

pemeliharaan dan fungsi pengelolaan pensiun. Sebagai suatu fungsi dari fungsi 

manajemen SDM, fungsi pengembangan SDM tidak dapat dikelola secara terpisah 

dari fungsi-fungsi yang lainnya karena satu sama lain merupakan suatu rangkaian 

yang berkesinambungan. 

Arah fungsi pengembangan SDM akan ditentukan oleh kebijakan 

rekrutmen dan juga perlu didukung oleh adanya sistem pemeliharaan pegawai 

yang memadai sehingga  hasil dari pengembangan SDM tersebut juga dapat 

bermanfaat  baik bagi pegawai yang masih aktif maupun bagi pegawai yang 

pensiun. 

Fungsi rekrutmen pegawai diarahkan untuk dapat menciptakan calon-calon 

pegawai yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi saat 

ini maupun dimasa mendatang. Fungsi rekrutmen akan diupayakan dikelola 

dengan sistem manajemen SDM yang baru dimana calon-calon pegawai 

dikelompokan ke dalam 5 kelompok yaitu : 

a. Trainee non program pendidikan 

b. Trainee melalui program pendidikan 

c. Tenaga Kontrak Administrasi 

d. Tenaga Kontrak Non Administrasi 

e. Tenaga Kontrak Ahli 

Fungsi pengembangan sumber daya manusia akan dikelola sesuai dengan 

kebutuhan organisasi dan kompetensi yang dituntut untuk setiap posisi jabatan. 

Fungsi pengembangan SDM ini antara lain dikelola dengan melaksanakan 

berbagai program pengembangan antara lain : 
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a. Program pendidikan dan pelatihan 

b. Program career assesment 

Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai ini bertujuan agar 

tuntutan kompetensi dari suatu posisi jabatan dapat dimiliki oleh para pegawai 

yang menduduki posisi jabatan tersebut sehingga dapat melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya sesuai dengan standar dan prestasi kerja yang telah ditetapkan. 

Kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan dalam suatu organisasi 

perusahaan didasari pada asumsi bahwa kekurangan atau minimnya 

pengetahuan/wawasan dan ketrampilan serta sikap yang kurang memadai akan 

menyebabkan ketidaksesuaian antara hasil kerja yang dicapai dengan standar kerja 

yang ditetapkan perusahaan. 

Sehingga dengan demikian program dan sasaran pendidikan dan pelatihan di PT. 

PLN (persero) APJ Majalaya memerlukan rancangan dan prosedur yang efektif 

dan efisien dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kemampuan perusahaan. 

 

Tujuan  

Tujuan utama penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan di PT. 

PLN (persero) APJ Majalaya didasarkan pada kebutuhan organisasi perusahaan 

dalam:  

a. Mempersiapkan pegawai dalam penugasan-penugasan tertentu 

b. Meningkatkan kinerja pegawai dalam hubungannya dengan suatu 

jabatan 

c. Menyediakan kesempatan belajar sebagai bagian dari program 

pengembangan karir 

d. Menyiapkan para pegawai untuk mampu menghadapi dan menerima 

setiap:  -       material dan atau produk baru 

- metode baru 

- peralatan dan atau teknologi baru 

- peningkatan kualitas pekerjaan 
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Sehingga setiap pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan, akan 

banyak memberikan kontribusi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan 

kepentingan perusahaan, baik individu pegawai maupun organisasi, antara lain: 

promosi jabatan, perluasan dan pendirian organisasi baru, perubahan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, ketrampilan dan sikap serta pengembangan potensi 

seseorang. 

 

Sasaran 

Sumber daya manusia sebagai faktor utama dan penentu dalam roda 

perputaran usaha PT. PLN (persero) APJ Majalaya mendapat prioritas utama 

untuk terus diperbaiki dan ditingkatkan, baik kuantitas maupun kualitasnya 

dengan tetap memperhatikan pada kebutuhan dan kemampuan perusahaan.   

Pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di PT. PLN 

(persero) APJ Majalaya ditempuh dengan pengelolaan fungsi pengembangan 

sumber daya manusia, antara lain melalui: pendidikan dan pelatihan, mutasi, 

promosi, assesment career, rekrutmen pegawai dan sebagainya. 

 

4.2 Tanggapan Responden tentang Pendidikan dan Pelatihan dengan 

Karier 

 

4.2.1 Profil Responden 

Gambaran umum responden ini untuk mengetahui tentang karakteristik 

dari karyawan yang terpilih sebagai sampel berdasarkan dari kuesioner yang 

dibagikan dengan mengambil sampel sebanyak 30 orang. Penggolongan terhadap 

karyawan didasarkan pada jenis kelamin, usia, pendidikan, status, dan lama 

bekerja. Dari penggolongan ini akan dapat diperoleh suatu gambaran mengenai 

keadaan responden. Adapun hasil penggolongan tersebut : 
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Tabel 4.1 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis kelamin Jumlah Persentase 
Pria 20 67% 
Wanita 10 33% 

Jumlah 30 100% 
Sumber : kuesioner. 

 
Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah responden 

yang terbanyak berdasarkan jenis kelamin adalah jenis kelamin pria sebanyak 

67%, dan yang paling sedikit adalah jenis kelamin wanita sebanyak 33%. 

 

Tabel  4.2 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia 

Usia Jumlah Persentase 
20 – 29 tahun 10 33% 
30 – 39 tahun 3 10% 
40 – 49 tahun 9 30% 
 > 50 tahun 8 27% 

Jumlah 30 100% 
Sumber : kuesioner 

 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah responden 

yang terbanyak berdasarkan usia yaitu usia 20 - 29 tahun yaitu sebanyak 33%, dan 

yang paling sedikit berdasarkan usia 30 - 39 tahun sebanyak 10 % sisanya 

responden dengan usia 40 – 49 tahun sebanyak 30%, dan responden dengan usia 

lebih dari 50 tahun 27%. 
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Tabel 4.3 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan   

Pendidikan Terakhir Jumlah Persentase 
SMP 0 0% 
SMA 10 33% 
Diploma 8 27% 
Sarjana 12 40% 
Pasca Sarjana 0 0% 

Jumlah 30 100% 
Sumber : Kuesioner 

 
Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah responden 

yang terbanyak berdasarkan latar belakang pendidikan  yaitu  pendidikan Sarjana 

sebanyak 40%. Ini menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja di perusahaan ini 

rata-rata adalah Sarjana. 

 

Tabel 4.4 
Klasifikasi Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Masa Kerja Jumlah Persentase 
< 5 tahun 7 23% 
6 – 10 tahun 5 17% 
11 – 20 tahun 3 10% 
 > 20 tahun 15 50% 

Jumlah 30 100% 
Sumber : Kuesioner 
 
Berdasarkan tabel 4.4 di atas, klasifikasi responden berdasarkan lama 

bekerja sebesar 23% merupakan responden yang bekerja selama kurang dari 5 

tahun, yang bekerja selama 6 - 10 tahun sebesar 17%, dan yang bekerja selama 11 

- 20 tahun sebesar 10%, sedangkan presentase terbesar berasal dari karyawan 

yang bekerja lebih dari 20 tahun, yaitu sebesar 50%. Hal ini dapat diketahui 



Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 
 

 

58 

 

bahwa rata-rata responden sudah bekerja selama lebih dari 20 tahun sudah 

memiliki masa kerja atau pengalaman kerja yang cukup lama di perusahaan ini. 

 

4.2.2 Tanggapan Responden Mengenai Pendidikan dan Pelatihan 

Berdasarkan kuesioner yang disebar kepada responden, maka dapat 

diketahui pendapat responden mengenai bagaimana pelaksanaan program 

pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi 

Jawa Barat dan Banten pada bagian Sumber Daya Manusia. 

Untuk memudahkan penilaian dari jawaban responden, maka kriteria 

jawaban responden dibuat sebagai berikut : 

Sangat Setuju (SS)  : 5 

Setuju (S)   : 4 

Cukup Setuju (CS)  : 3 

Tidak Setuju (TS)  : 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) : 1 

 

Selanjutnya dicari rata-rata dari setiap jawaban responden. Untuk 

memudahkan penilaian dari rata-rata tersebut maka dibuat interval untuk 

menentukan rentang nilai. Dengan demikian digunakan rumus menurut Sudjana 

(2000:79) sebagai berikut : 

Ci 
K
R

=  

Dimana :  Ci  = Rentang Nilai 

R = Rentang (Data Besar-Data Kecil) 

K = Kelas 

 Jadi Rentang Nilai adalah : 

Ci 
5

15 −
=  

Ci 8.0=  
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Maka interval dari kriteria penilaian rata-rata adalah sebagai berikut : 

 Sangat Buruk (SBR) = 1.00 – 1.79   

 Buruk (BR)  = 1.80 – 2.59  

 Cukup Baik (CB) = 2.60 – 3.39  

 Baik (B)  = 3.40 – 4.19  

 Sangat Baik (SB) = 4.20 – 5.00  

 

Untuk mendapatkan informasi dan tanggapan responden mengenai 

program pendidikan dan pelatihan, maka penulis memberikan 13 pertanyaan pada 

kuesioner yang disebarkan kepada 30 responden. 

 

Tabel 4.5 
Tanggapan Responden Mengenai Materi yang Diberikan 

Tanggapan Responden Jumlah Persentase 
Sangat Setuju 8 27% 

Setuju 18 60% 
Cukup Setuju 4 13% 
Tidak Setuju 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Total 30 100% 
Sumber : Kuesioner 
 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa dari 30 responden yang 

menjadi objek penelitian, 27% menyatakan sangat setuju, 60% menyatakan setuju, 

13% menyatakan cukup setuju. Maka secara keseluruhan dapat disimpulkan 

bahwa materi yang diberikan sudah jelas dan sesuai dengan yang dibutuhkan 

dalam pekerjaan.  
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Tabel 4.6 

Tanggapan Responden Mengenai Penjelasan Instruktur atau Pelatih 

Tanggapan Responden Jumlah Persentase 
Sangat Setuju 7 23% 

Setuju 22 73% 
Cukup Setuju 1 3% 
Tidak Setuju 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Total 30 100% 
Sumber : Kuesioner 
 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa dari 30 responden yang 

menjadi objek penelitian, 23% menyatakan sangat setuju, 73% menyatakan setuju, 

3% menyatakan cukup setuju. Maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa 

penjelasan instruktur/pelatih sudah jelas dan membantu dalam memahami materi. 

 
Tabel 4.7 

Tanggapan Responden Mengenai Bahan-bahan Pelatihan yang Diberikan 

Tanggapan Responden Jumlah Persentase 
Sangat Setuju 9 30% 

Setuju 20 67% 
Cukup Setuju 1 3% 
Tidak Setuju 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Total 30 100% 
Sumber : Kuesioner 

 
Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat dilihat bahwa dari 30 responden yang 

menjadi objek penelitian, 30% menyatakan sangat setuju, 67% menyatakan setuju, 

3% menyatakan cukup setuju. Maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa 

bahan-bahan yang diberikan membantu dalam memahami materi.  
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Tabel 4.8 
Tanggapan Responden Mengenai Fasilitas dan Tempat Pelatihan 

Tanggapan Responden Jumlah Persentase 
Sangat Setuju 6 20% 

Setuju 21 70% 
Cukup Setuju 3 10% 
Tidak Setuju 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Total 30 100% 
Sumber : Kuesioner 
 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat dilihat bahwa dari 30 responden yang 

menjadi objek penelitian, 20% menyatakan sangat setuju, 70% menyatakan setuju, 

10% menyatakan cukup setuju. Maka secara keseluruhan dapat disimpulkan 

bahwa fasilitas dan tempat yang nyaman menunjang terlaksananya kegiatan 

pelatihan dengan baik. Namun 10% responden menyatakan cukup setuju karena 

mereka menganggap ada beberapa fasilitas pelatihan yang masih kurang 

memadai, karena ternyata  ruang yang digunakan untuk pelatihan tidak mencukupi 

untuk jumlah peserta pelatihan, dan handout yang dibagikan untuk peserta 

ternyata kurang. Hal ini dikarenakan terjadi kelebihan peserta pelatihan.  

 

Tabel 4.9 
Tanggapan Responden Mengenai Kriteria Pemilihan Peserta 

Tanggapan Responden Jumlah Persentase 
Sangat Setuju 2 7% 

Setuju 14 47% 
Cukup Setuju 13 43% 
Tidak Setuju 1 3% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Total 30 100% 
Sumber : Kuesioner 
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Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat dilihat bahwa dari 30 responden yang 

menjadi objek penelitian, 7% menyatakan sangat setuju, 47% menyatakan setuju, 

43% menyatakan cukup setuju, dan 3% menyatakan tidak setuju. Beberapa 

responden yang menyatakan pendapat yang negatif dikarenakan belum adanya 

kriteria pemilihan peserta pelatihan yang jelas, sehingga terjadi kelebihan peserta 

pelatihan. 

 

Tabel 4.10 

Tanggapan Responden Mengenai Kesesuaian Metode Pelatihan  

dengan Materi Pelatihan  

Tanggapan Responden Jumlah Persentase 
Sangat Setuju 3 10% 

Setuju 22 73% 
Cukup Setuju 5 17% 
Tidak Setuju 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Total 30 100% 
Sumber : Kuesioner 
 

Berdasarkan tabel 4.10 di atas dapat dilihat bahwa dari 30 responden yang 

menjadi objek penelitian, 10% menyatakan sangat setuju, 73% menyatakan setuju, 

tetapi 17% responden hanya menyatakan cukup setuju karena ada beberapa 

metode pelatihan yang tidak sesuai dengan materi pelatihan. Namun secara 

keseluruhan dapat disimpulkan bahwa metode pelatihan yang diberikan sesuai 

dengan materi pelatihan.  

 
Tabel 4.11 

Tanggapan Responden Mengenai Pendidikan dan Pelatihan  

Membantu Meningkatkan Kemampuan dan Keahlian 

Tanggapan Responden Jumlah Persentase 
Sangat Setuju 4 13% 
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Setuju 23 77% 
Cukup Setuju 3 10% 
Tidak Setuju 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Total 30 100% 
Sumber : Kuesioner 

 

Berdasarkan tabel 4.11 di atas dapat dilihat bahwa dari 30 responden yang 

menjadi objek penelitian, 13% menyatakan sangat setuju, 77% menyatakan setuju, 

tetapi 10% responden hanya menyatakan cukup setuju karena kemampuan setiap 

orang untuk menyerap materi berbeda,  sehingga peningkatan kemampuan dan 

keahlian pada setiap orang setelah pendidikan dan pelatihanpun berbeda-beda. 

Namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan pelatihan 

membantu meningkatkan kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan dalam 

pekerjaan.   

 
Tabel 4.12 

Tanggapan Responden Mengenai Tambahan Pengetahuan 

dari Pelatihan yang Diikuti 

Tanggapan Responden Jumlah Persentase 
Sangat Setuju 9 30% 

Setuju 21 70% 
Cukup Setuju 0 0% 
Tidak Setuju 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Total 30 100% 
Sumber : Kuesioner 
 

Berdasarkan tabel 4.12 di atas dapat dilihat bahwa dari 30 responden yang 

menjadi objek penelitian, 30% menyatakan sangat setuju, dan 70% menyatakan 

setuju. Maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pelatihan memberikan 

tambahan pengetahuan yang bermanfaat. 
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Tabel 4.13 

Tanggapan Responden Mengenai Kedisiplinan Setelah Pelatihan 

Tanggapan Responden Jumlah Persentase 
Sangat Setuju 4 13% 

Setuju 17 57% 
Cukup Setuju 8 27% 
Tidak Setuju 1 3% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Total 30 100% 
Sumber : Kuesioner 

 

Berdasarkan tabel 4.13 di atas dapat dilihat bahwa dari 30 responden yang 

menjadi objek penelitian, 13% menyatakan sangat setuju, 57% menyatakan setuju, 

27% menyatakan cukup setuju, dan 3% menyatakan tidak setuju. Pelatihan 

memang memberikan tambahan pengetahuan bagi responden, namun belum 

sepenuhnya pelatihan berpengaruh terhadap disiplin dalam kegiatan kerja, 

beberapa responden yang menyatakan pendapat yang negatif (30%), karena 

kedisiplinan lebih dipengaruhi oleh karakter individu masing-masing. 

 

Tabel 4.14 

Tanggapan Responden Mengenai Dorongan untuk Berpartisipasi 

dalam Kegiatan Perusahaan Setelah Pelatihan 

Tanggapan Responden Jumlah Persentase 
Sangat Setuju 4 13% 

Setuju 22 73% 
Cukup Setuju 4 13% 
Tidak Setuju 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Total 30 100% 
Sumber : Kuesioner 
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Berdasarkan tabel 4.14 di atas dapat dilihat bahwa dari 30 responden yang 

menjadi objek penelitian, 13% menyatakan sangat setuju, dan 73% menyatakan 

setuju, tetapi 13% responden hanya menyatakan cukup setuju, karena motivasi 

yang diperoleh setiap individu dari pelatihan masing-masing akan berbeda, dan 

dorongan untuk berpartisipasi dalam kegiatan perusahaan tergantung kepada 

motivasi individu. Namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pelatihan 

mendorong karyawan untuk berpartisipasi dalam kegiatan perusahaan. 

 

Tabel 4.15 

Tanggapan Responden Mengenai Hasil Kerja Karyawan  

Setelah Pelatihan 

Tanggapan Responden Jumlah Persentase 
Sangat Setuju 4 13% 

Setuju 20 67% 
Cukup Setuju 6 20% 
Tidak Setuju 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Total 30 100% 
Sumber : Kuesioner 
 

Berdasarkan tabel 4.15 di atas dapat dilihat bahwa dari 30 responden yang 

menjadi objek penelitian, 13% menyatakan sangat setuju, dan 67% menyatakan 

setuju, tetapi 20% hanya menyatakan cukup setuju karena kemampuan setiap 

individu untuk menyerap materi pelatihan berbeda beda, sehingga pelatihan 

memberikan pengaruh yang berbeda pada setiap karyawan. Namun secara 

keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan pelatihan berpengaruh 

terhadap hasil kerja karyawan. 
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Tabel 4.16 

Tanggapan Responden Mengenai Berkurangnya Keluhan Karyawan  

Setelah Pendidikan dan Pelatihan 

Tanggapan Responden Jumlah Persentase 
Sangat Setuju 2 7% 

Setuju 14 47% 
Cukup Setuju 9 30% 
Tidak Setuju 5 17% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Total 30 100% 
Sumber : Kuesioner 

 

Berdasarkan tabel 4.16 di atas dapat dilihat bahwa dari 30 responden yang 

menjadi objek penelitian, 7% menyatakan sangat setuju, 47% menyatakan setuju, 

30% menyatakan cukup setuju, dan 17% menyatakan tidak setuju. Beberapa 

responden yang menyatakan pendapat yang negatif (47%) menunjukan bahwa 

pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan masih belum dapat mengurangi 

keluhan karyawan secara signifikan.  

 
Tabel 4.17 

Tanggapan Responden Mengenai Tingkat Kehadiran Karyawan  

Setelah Pelatihan 

Tanggapan Responden Jumlah Persentase 
Sangat Setuju 2 7% 

Setuju 19 63% 
Cukup Setuju 8 27% 
Tidak Setuju 1 3% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Total 30 100% 
Sumber : Kuesioner 
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Berdasarkan tabel 4.17 di atas dapat dilihat bahwa dari 30 responden yang 

menjadi objek penelitian, 7% menyatakan sangat setuju, 63% menyatakan setuju, 

27% menyatakan cukup setuju, dan 3% menyatakan tidak setuju. Pelatihan 

memang memberikan tambahan pengetahuan bagi responden. Seperti halnya pada 

tingkat kedisiplin karyawan, pelatihan juga belum sepenuhnya berpengaruh 

terhadap tingkat kehadiran karyawan, beberapa responden yang menyatakan 

pendapat yang negatif (30%), karena tingkat kehadiran karyawan lebih 

dipengaruhi oleh individu masing-masing. 

 

Tabel 4.18 

Analisis Pernyataan Responden Mengenai Program  

Pendidikan dan Pelatihan 

Pernyataan SS S CS TS STS Total Rata-
rata Ket 

Materi yang diberikan dalam pelatihan 
sangat jelas dan sesuai dengan yang saya 
butuhkan dalam pekerjaan 

8 18 4 0 0 124 4.13 B 

27% 60% 13% 0% 0%    

Penjelasan instruktur/pelatih jelas dan 
sangat membantu saya dalam memahami 
materi 

7 22 1 0 0 126 4.20 SB 

23% 73% 3% 0% 0%    

Bahan-bahan pelatihan (buku, handout, 
brosur) yang diberikan dalam pelatihan 
sangat membantu saya untuk memahami 
materi 

9 20 1 0 0 128 4.27 SB 

30% 67% 3% 0% 0%    

Fasilitas & tempat pelatihan nyaman dan 
menunjang terlaksananya kegiatan 
pelatihan dengan baik 

6 21 3 0 0 123 4.10 B 

20% 70% 10% 0% 0%    

Kriteria pemilihan peserta jelas dan adil 
2 14 13 1 0 107 3.57 B 

7% 47% 43% 3% 0%    

Metode Pelatihan (seminar, ceramah, dsb) 
yang saya ikuti sesuai dengan materi 
pelatihan 

3 22 5 0 0 118 3.93 B 

10% 73% 17% 0% 0%    

Pendidikan dan Pelatihan sangat 
membantu saya meningkatkan 4 23 3 0 0 121 4.03 B 
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kemampuan dan keahlian yang saya 
butuhkan dalam pekerjaan  13% 77% 10% 0% 0%    

Saya mendapatkan tambahan 
pengetahuan yang bermanfaat dari 
pelatihan yang saya ikuti 

9 21 0 0 0 129 4.30 SB 

30% 70% 0% 0% 0%    

Saya lebih disiplin dalam kegiatan kerja 
sehari-hari setelah mengikuti pelatihan 

4 17 8 1 0 114 3.80 B 

13% 57% 27% 3% 0%    

Saya lebih terdorong untuk berpartisipasi 
dalam kegiatan perusahaan setelah 
mengikuti pelatihan 

4 22 4 0 0 120 4.00 B 

13% 73% 13% 0% 0%    

Hasil kerja di bagian saya lebih baik 
setelah karyawannya mengikuti pendidikan 
dan pelatihan 

4 20 6 0 0 118 3.93 B 

13% 67% 20% 0% 0%    

Keluhan pada bagian saya berkurang 
setelah karyawannya mengikuti pendidikan 
dan pelatihan 

2 14 9 5 0 103 3.43 B 

7% 47% 30% 17% 0%    

Tingkat kehadiran karyawan di bagian 
saya lebih baik setelah mengikuti pelatihan 

2 19 8 1 0 112 3.73 B 

7% 63% 27% 3% 0%    

Σ Rata-rata 51.00  
Rata-rata 4.00 B 

 

Dari tabel 4.18 diatas dapat diketahui pernyataan responden mengenai 

pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan adalah baik, karena nilai rata-rata 

keseluruhan sebesar 4.00 berada pada interval 3.40-4.19. Adapun nilai rata-rata 

tertinggi diperoleh sebesar : 4.30 yaitu dari tanggapan responden yang 

menyatakan “Sangat Setuju” bahwa pelatihan yang diikuti memberikan tambahan 

pengetahuan yang sangat bermanfaat. Sedangkan nilai rata-rata terendah diperoleh 

sebesar : 3.43 yaitu dari tanggapan responden yang menyatakan “Setuju” bahwa 

pendidikan dan pelatihan dapat mengurangi keluhan karyawan. 

 

4.2.3 Tanggapan Responden Mengenai Karier 

Sedangkan untuk mendapatkan informasi dan tanggapan responden 

mengenai karier, maka penulis memberikan 10 pertanyaan pada kuesioner yang 

disebarkan kepada 30 responden. 
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Tabel 4.19 

Tanggapan Responden Mengenai Gambaran Karier 

Tanggapan Responden Jumlah Persentase 
Sangat Setuju 5 17% 

Setuju 17 57% 
Cukup Setuju 8 27% 
Tidak Setuju 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Total 30 100% 
Sumber : Kuesioner 

 

Berdasarkan tabel 4.19 di atas dapat dilihat bahwa dari 30 responden yang 

menjadi objek penelitian, 17% menyatakan sangat setuju, 57% menyatakan setuju, 

tetapi 27% responden hanya menyatakan cukup setuju, karena mereka belum 

memiliki gambaran karier yang jelas dalam pelatihan.  

Tabel 4.20 

Tanggapan Responden Mengenai Peran Atasan dalam  

Perencanaan Pengembangan Karier 

Tanggapan Responden Jumlah Persentase 
Sangat Setuju 3 10% 

Setuju 16 53% 
Cukup Setuju 10 33% 
Tidak Setuju 1 3% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Total 30 100% 
Sumber : Kuesioner 

 

Berdasarkan tabel 4.20 di atas dapat dilihat bahwa dari 30 responden yang 

menjadi objek penelitian, 10% menyatakan sangat setuju, 53% menyatakan setuju, 

namun 33% menyatakan cukup setuju, dan 3% menyatakan tidak setuju, hal 
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tersebut mungkin dikarenakan beberapa karyawan segan terhadap atasan mereka, 

ataupun mungkin pula tidak semua atasan dapat terbuka dan bersedia membantu 

merencanakan pengembangan karier karyawannya. 

 
Tabel 4.21 

Tanggapan Responden Mengenai Kesempatan Merencanakan dan 

Mengembangkan Karier 

Tanggapan Responden Jumlah Persentase 
Sangat Setuju 3 10% 

Setuju 18 60% 
Cukup Setuju 9 30% 
Tidak Setuju 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Total 30 100% 
Sumber : Kuesioner 

 

Berdasarkan tabel 4.21 di atas dapat dilihat bahwa dari 30 responden yang 

menjadi objek penelitian, 10% menyatakan sangat setuju, 60% menyatakan setuju, 

tetapi 30% responden menyatakan cukup setuju hal tersebut berarti masih ada 

beberapa karyawan yang merasa belum mendapatkan kesempatan yang adil dan 

setara untuk merencanakan dan mengembangkan karier. 

 

Tabel 4.22 

Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Kemampuan dan Keahlian 

terhadap Peningkatan Karier 

Tanggapan Responden Jumlah Persentase 
Sangat Setuju 4 13% 

Setuju 19 63% 
Cukup Setuju 6 20% 
Tidak Setuju 1 3% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 



Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 
 

 

71 

 

Total 30 100% 
Sumber : Kuesioner 

 

 

Berdasarkan tabel 4.22 di atas dapat dilihat bahwa dari 30 responden yang 

menjadi objek penelitian, 13% menyatakan sangat setuju, 63% menyatakan setuju, 

namun 20% menyatakan cukup setuju, dan 3% menyatakan tidak setuju, hal 

tersebut menunjukan selain kemampuan dan keahlian ada faktor lain yang 

berpengaruh terhadap peningkatan karier, misalnya faktor keberuntungan dan juga 

kesempatan. 

 

Tabel 4.23 

Tanggapan Responden Mengenai Informasi Karier  

Tanggapan Responden Jumlah Persentase 
Sangat Setuju 4 13% 

Setuju 17 57% 
Cukup Setuju 8 27% 
Tidak Setuju 1 3% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Total 30 100% 
Sumber : Kuesioner 

 

Berdasarkan tabel 4.23 di atas dapat dilihat bahwa dari 30 responden yang 

menjadi objek penelitian, dapat disimpulkan bahwa informasi karier yang 

diberikan perusahaan memang membantu mengetahui kemungkinan jabatan yang 

dapat dicapai karyawan, terlihat dari sebagian besar responden memberikan 

tanggapan positif yaitu 13% menyatakan sangat setuju, 57% menyatakan setuju, 

namun 27% responden menyatakan cukup setuju, dan 3% menyatakan tidak 

setuju, hal tersebut menunjukan masih ada beberapa karyawan yang kurang 

mendapatkan informasi karier yang jelas dan belum mengetahui kemungkinan 

jabatan yang dapat mereka capai.  
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Tabel 4.24 

Tanggapan Responden Mengenai Informasi untuk  

Mencapai Karier yang Diinginkan 

Tanggapan Responden Jumlah Persentase 
Sangat Setuju 4 13% 

Setuju 16 53% 
Cukup Setuju 8 27% 
Tidak Setuju 2 7% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Total 30 100% 
Sumber : Kuesioner 

 
Berdasarkan tabel 4.24 di atas dapat dilihat bahwa dari 30 responden yang 

menjadi objek penelitian, 13% menyatakan sangat setuju, 53% menyatakan setuju, 

namun 34% responden memberikan pernyataan yang negatif yaitu, 27% 

responden menyatakan cukup setuju, dan 7% menyatakan tidak setuju. Maka 

secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa informasi karier dari perusahaan 

dapat membantu karyawan untuk mengetahui apa yang harus dilakukan untuk 

mencapai karier yang diinginkan, tetapi hal tersebut belum sepenuhnya membantu 

karyawan, karena biasanya dalam pelaksanaannya secara teknis akan berbeda 

tergantung karyawan bersangkutan, karena informasi karier yang diberikan 

perusahaan hanya memuat secara garis besar. 

 
Tabel 4.25 

Tanggapan Responden Mengenai Pekerjaan dan Jabatan yang Sesuai 

Tanggapan Responden Jumlah Persentase 
Sangat Setuju 6 20% 

Setuju 15 50% 
Cukup Setuju 9 30% 
Tidak Setuju 0 0% 
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Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Total 30 100% 
Sumber : Kuesioner 

 

 

Berdasarkan tabel 4.25 di atas dapat dilihat bahwa dari 30 responden yang 

menjadi objek penelitian, 20% menyatakan sangat setuju, 50% menyatakan setuju, 

namun 30% responden hanya menyatakan cukup setuju, karena dalam prakteknya 

terkadang masih ada pekerjaan dan jabatan yang tidak sesuai dengan keahlian dan 

kemampuan karyawan. 

 

Tabel 4.26 

Tanggapan Responden Mengenai Peran Perusahaan  

untuk Peningkatan Karier 

Tanggapan Responden Jumlah Persentase 
Sangat Setuju 3 10% 

Setuju 17 57% 
Cukup Setuju 10 33% 
Tidak Setuju 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Total 30 100% 
Sumber : Kuesioner 

 

Berdasarkan tabel 4.26 di atas dapat dilihat bahwa dari 30 responden yang 

menjadi objek penelitian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa 

perusahaan berperan dalam meningkatkan kemampuan untuk peningkatan karier, 

karena sebagian besar responden memberikan pernyataan yang positif yaitu 10% 

menyatakan sangat setuju, 57% menyatakan setuju, namun 33% responden hanya 

menyatakan cukup setuju karena selain peran perusahaan faktor individu juga 

sangat berpengaruh terhadap peningkatan karier.  
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Tabel 4.27 

Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan 

terhadap Peningkatan Karier 

Tanggapan Responden Jumlah Persentase 
Sangat Setuju 4 13% 

Setuju 15 50% 
Cukup Setuju 10 33% 
Tidak Setuju 1 3% 

Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Total 30 100% 
Sumber : Kuesioner 

 

Berdasarkan tabel 4.27 di atas dapat dilihat bahwa dari 30 responden yang 

menjadi objek penelitian, 13% menyatakan sangat setuju, 50% menyatakan setuju, 

namun 33% responden menyatakan cukup setuju, dan 3% menyatakan tidak 

setuju, dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan 

pelatihan berpengaruh terhadap peningkatan karier, tetapi sebelum mempengaruhi 

peningkatan karier, pendidikan dan pelatihan terlebih dahulu mempengaruhi 

keahlian dan keterampilan, dengan meningkatnya kemampuan karyawan 

bersangkuatan maka setelah itu kemudian dapat mempengaruhi karier karyawan. 

 

Tabel 4.28 

Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Pendidikan dan Pelatihan  

yang Diikuti Karyawan 
Tanggapan Responden Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 9 30% 
Setuju 15 50% 

Cukup Setuju 4 13% 
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Tidak Setuju 2 7% 
Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Total 30 100% 
Sumber : Kuesioner 

 

 

Berdasarkan tabel 4.28 di atas dapat dilihat bahwa dari 30 responden yang 

menjadi objek penelitian, 30% menyatakan sangat setuju, 50% menyatakan setuju, 

namun 13% responden menyatakan cukup setuju, dan 7% menyatakan tidak setuju 

hal tersebut dikarenakan ada faktor lain yang mempengaruhi perencanaan dan 

pengembangan karier selain kualitas pendidikan dan pelatihan. Namun secara 

keseluruhan dapat disimpulkan bahwa perencanaan dan pengembangan karier 

yang baik dipengaruhi oleh baik buruknya kualitas pendidikan dan pelatihan yang 

di ikuti karyawan. 

 

Tabel 4.29 

Analisis Pernyataan Responden Mengenai Karier 

Pernyataan SS S CS TS STS Total Rata-
rata Ket 

Saya memiliki gambaran 
mengenai karier yang ingin 
saya capai di perusahaan 

5 17 8 0 0 117 3.90 B 

17% 57% 27% 0% 0%    

Atasan saya terbuka dan 
bersedia membantu saya 
dalam merencanakan 
pengembangan karier saya 

3 16 10 1 0 111 3.70 B 

10% 53% 33% 3% 0%    

Perusahaan memberikan 
kesempatan yang adil dan 
setara bagi setiap 
karyawan untuk 
merencanakan dan 
mengembangkan kariernya 

3 18 9 0 0 114 3.80 B 

10% 60% 30% 0% 0%    

Kemampuan dan keahlian 
sangat berpengaruh 4 19 6 1 0 116 3.87 B 



Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 
 

 

76 

 

terhadap peningkatan 
karier karyawan di 
perusahaan 

13% 63% 20% 3% 0%    

Informasi karier yang 
diberikan perusahaan 
sangat membantu saya 
untuk mengetahui 
kemungkinan jabatan yang 
dapat saya capai 

4 17 8 1 0 114 3.80 B 

13% 57% 27% 3% 0%    

Informasi karier dari 
perusahaan membantu 
saya mengetahui apa saja 
yang harus saya lakukan 
untuk mencapai karir yang 
saya inginkan 

4 16 8 2 0 112 3.73 B 

13% 53% 27% 7% 0%    

Pekerjaan dan jabatan 
saya sesuai dengan 
keahlian dan kemampuan 
saya untuk mencapai 
karier dalam pekerjaan 

6 15 9 0 0 117 3.90 B 

20% 50% 30% 0% 0%    

Perusahaan sangat 
berperan dalam 
meningkatkan kemampuan 
saya untuk peningkatan 
karier saya 

3 17 10 0 0 113 3.77 B 

10% 57% 33% 0% 0%    

Menurut saya pendidikan 
dan pelatihan yang saya 
ikuti sangat berpengaruh 
terhadap peningkatan 
karier saya 

4 15 10 1 0 112 3.73 B 

13% 50% 33% 3% 0%    

Menurut saya perencanaan 
dan pengembangan karier 
yang baik dipengaruhi oleh 
baik buruknya kualitas 
pendidikan dan pelatihan 
yang di ikuti karyawan  

9 15 4 2 0 121 4.03 B 

30% 50% 13% 7% 0%    

Σ Rata-rata 38.00  
Rata-rata 3.80 B 

 

Dari tabel 4.29 diatas dapat diketahui pernyataan responden mengenai 

pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan adalah baik, karena nilai rata-rata 

keseluruhan sebesar 3.80 berada pada interval 3.40-4.19. Adapun nilai rata-rata 

tertinggi diperoleh sebesar : 4.03 yaitu dari tanggapan responden yang 

menyatakan “Setuju” bahwa perencanaan dan pengembangan karier yang baik 
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dipengaruhi oleh baik buruknya kualitas pendidikan dan pelatihan yang di ikuti 

karyawan. Sedangkan nilai rata-rata terendah diperoleh sebesar : 3.70 yaitu dari 

tanggapan responden yang menyatakan “Setuju” bahwa responden mempunyai 

Atasan yang terbuka dan bersedia membantu dalam merencanakan pengembangan 

karier. 

 

4.3 Hubungan Pendidikan dan Pelatihan dengan  Karier  

 

4.3.1 Perhitungan Koefisien Korelasi Rank Spearman 

Untuk mengetahui sejauh mana Hubungan Pendidikan dan Pelatihan 

dengan Karier Karyawan pada PT. PLN (persero) APJ Majalaya, penulis 

menggunakan uji korelasi Rank Spearman karena mengingat jawaban dari 

responden bersifat ordinal.  

 

Tabel 4.30 

Perhitungan Statistik Data Skor dan Rangking 

no  Total X Total Y Rank X Rank Y di di2 
1 51 42 15 26 -11 121 
2 52 36 20 10 10 100 
3 52 36 20 10 10 100 
4 52 35 20 6 14 196 
5 52 36 20 10 10 100 
6 56 42 27 26 1 1 
7 49 31 9 2 7 49 
8 52 40 20 19 1 1 
9 47 35 4 6 -2 4 

10 46 34 2 4 -2 4 
11 45 33 1 3 -2 4 
12 49 38 9 14 -5 25 
13 54 41 25 21 4 16 
14 50 36 12 10 2 4 
15 57 42 29 26 3 9 
16 50 28 12 1 11 121 
17 63 45 30 30 0 0 
18 48 36 6 10 -4 16 
19 49 42 9 26 -17 289 
20 51 39 15 16 -1 1 
21 53 42 23 26 -3 9 
22 54 42 25 26 -1 1 
23 52 40 20 19 1 1 
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24 48 37 6 13 -7 49 
25 57 42 29 26 3 9 
26 51 36 15 10 5 25 
27 51 39 15 16 -1 1 
28 47 39 4 16 -12 144 
29 56 41 27 21 6 36 
30 49 42 9 26 -17 289 
          Σ 1725 

 

 

Selanjutnya karena terdapat data-data yang berangka sama pada variabel x dan y. 

maka perlu dilakukan faktor koreksi sebagai berikut : 

 

Tabel 4.31 

Perhitungan Faktor Koreksi Variabel x dan y 

Angka Kembar Jumlah Tx=(t3-t)/12  Angka Kembar Jumlah Ty=(t3-t)/12 
47 2 0.5  35 2 0.5 
48 2 0.5  36 6 17.5 
49 4 5  39 3 2 
50 2 0.5  40 2 0.5 
51 4 5  41 2 0.5 
52 6 17.5  42 8 42 
54 2 0.5  Total 63 
56 2 0.5    
57 2 0.5     

Total 30.5     
 

∑∑ −
−

= Txnnx
12

3
2    Tynny −

−
=∑ 12

3
2  

5.30
12

30303
2 −

−
=∑ x    ∑ −

−
= 63

12
30303

2y  

∑ = 22172x      ∑ = 5.21842y   

   

setelah itu angka yang diperoleh kita masukan ke dalam rumus Rank Spearman. 

Karena terdapat angka kembar. maka rumus yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 
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 ∑ ∑
∑ ∑ ∑−+

=
22

222

2 yx

diyx
rs

 
 

 
( )( )5.218422172

17255.21842217 −+
=sr  

 
38.4401
5.2676

=sr  

 608.0=sr   

Berdasarkan hasil yang diperoleh. maka hasil sr  sebesar 0.608 sehingga 

menunjukan hubungan yang kuat dan searah atau positif antara antara variabel X 

(Pendidikan dan Pelatihan) dan variabel Y (Karier). 

. 

4.3.2 Perhitungan Koefisien Determinasi 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi pendidikan dan pelatihan karyawan 

dengan karier karyawan pada PT. PLN (persero) APJ Majalaya dalam bentuk 

persentase, maka digunakan perhitungan koefisien determinasi dengan rumus 

sebagai berikut : 

2rkd =  x 100% 

=kd 0.6082 x 100% 

=kd 0.36966 x 100% 

=kd 37% 

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh koefisien determinasi sebesar 

37%. Hal ini merupakan kontribusi variabel Hubungan Pendidikan dan Pelatihan 

dengan Karier Karyawan pada PT. PLN (persero) APJ Majalaya. Sedangkan 

sisanya sebesar 63% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diukur. 

 

4.3.3 Uji Hipotesis 

Untuk mengetahui diterima atau tidaknya hipotesis, maka dilakukan uji t 

dua pihak, yaitu dengan hipotesis sebagai berikut: 
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Ho : rs = 0, artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara pendidikan dan 

pelatihan dengan karier atau hubungannya berlawanan. 

Hi  : rs ≠ 0, artinya ada hubungan positif yang signifikan antara pendidikan dan 

pelatihan dengan karier. 

Kemudian hasil dari t hitung dibandingkan dengan t tabel yang kriterianya adalah 

sebagai berikut: 

 

 

1. Jika thitung ≤  ttabel à Terima Ho dan tolak Hi, artinya tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara pendidikan dan pelatihan dengan karier. 

2. Jika thitung > ttabel à Tolak Ho dan terima Hi, artinya terdapat hubungan 

positif yang signifikan antara pendidikan dan pelatihan dengan karier. 

3. Dalam menentukan diterima atau tidaknya hipotesis, maka harus dicari 

nilai ttabel dengan menentukan degree of freedom (df) atau derajat 

kebebasan dimana derajat kebebasan (df) adalah: 

df = n – 2 

df = 30 – 2 

df = 28 

4. Tingkat kekeliruan (α) yang digunakan adalah sebesar 5% uji dua pihak, 

dan untuk menetapkan nilai t hitung, maka dipergunakan rumus sebagai 

berikut: 

t  = 
21

2

s

s

r

nr

−

−  

 = 
2608,01
230608,0

−

−  

 =  4,052 
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dengan demikian diketahui: 

nilai t hitung =  4,052 

nilai t tabel =  2,048 

nilai sr   =  0,608 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Uji Signifikasi Koefisien Korelasi 

Dengan Uji Dua Pihak 

 

 

 

 

 
 
 Kriteria Uji: 

Dari perhitungan statistik uji di atas, ternyata thitung = 4,052 lebih besar dari 

ttabel = 2,048, maka Hi diterima dan Ho ditolak. Ini berarti terdapat hubungan 

positif yang signifikan antara pendidikan dan pelatihan dengan karier karyawan. 

Berdasarkan gambar di atas, thitung sebesar 4,052 berada pada daerah 

penolakan Ho. Jadi, hipotesis yang penulis ajukan pada Bab I, yaitu: 

“Semakin baik pendidikan dan pelatihan di dalam suatu perusahaan  maka karier 

karyawan akan meningkat.”, dapat diterima. 

 

2,048 0 

Daerah Penolakan Ho 
Daerah  

Penerimaan Ho 

4,052 2,048 4,052 

Daerah Penolakan Ho 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian mengenai korelasi antara Program Pendidikan dan 

Pelatihan (Diklat) dengan Karier Karyawan pada PT.PLN (Persero) APJ 

Majalaya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tanggapan responden mengenai program pendidikan dan pelatihan (diklat) 

dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan positif dari tiap 

responden terhadap indikator – indikator seperti Materi Pelatihan, 

Instruktur, Bahan Pelatihan, Fasilitas, Pemilihan Peserta, Peningkatan 

Kemampuan, Keahlian dan Pengetahuan, Disiplin, Partisipasi, Hasil Kerja, 

Keluhan, dan Absensi dapat dikatakan Setuju dengan nilai rata - rata 4 dan 

masuk pada interval 3,40 – 4,19.  

2. Tanggapan responden terhadap komponen dari pengembangan karier 

karyawan PT. PLN (Persero) APJ Majalaya dapat dikatakan baik. Hal ini 

dapat dilihat dari tanggapan positif dari tiap responden terhadap indikator 

– indikator seperti Tingkat Pemahaman Karyawan Mengenai Kebutuhan 

Kariernya, Tingkat Dukungan Perusahaan dalam Pengenalan Kebutuhan 

Karier Karyawan, Tingkat Keadilan dalam Berkarier, Tingkat Kejelasan 

Informasi Karier, Tingkat Kesesuaian Penempatan Karyawan dengan 

Pekerjaan dan Tingkat Peran Serta Perusahaan dalam Meningkatkan 

Kemampuan Karyawan serta Tingkat Kualitas Pendidikan dan Pelatihan 

terhadap Perencanaan dan Pengembangan Karier dapat dikatakan Setuju 

dengan nilai rata – rata 3,80 dan masuk pada interval  3,40 – 4,19. 

3. Dari hasil analisis  korelasi rank sperman dapat diketahui bahwa terdapat 

hubungan yang kuat dan searah atau positif antara pendidikan dan 

pelatihan dengan karier karyawan. Dengan nilai korelasi sebesar 0,608 dan 

diperoleh Koefisien Determinasi sebesar 37 % yang merupakan kontribusi 

variabel Hubungan Pendidikan dan Pelatihan dengan Karier Karyawan, 

sedangkan sisanya sebesar 63% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
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diukur. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan uji distribusi 

t, didapat   t hitung = 4,052 > t tabel  = 2,048, ini berarti t hitung > t tabel  maka 

dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak yang berarti terdapat hubungan 

positif atau kuat yang signifikan antara pendidikan dan pelatihan dengan 

karier karyawan. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang penulis ajukan pada 

Bab I, yaitu : “Semakin baik pendidikan dan pelatihan di dalam suatu 

perusahaan maka karier karyawan akan meningkat.”, dapat diterima. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan – kesimpulan atas hasil penelitian, maka penulis 

mengajukan beberapa saran yaitu:  

1. Materi pendidikan dan pelatihan (diklat) sebaiknya diperkaya dengan 

materi menyangkut moral dan perilaku peserta dan tidak hanya mengenai 

masalah teknis saja. Hal ini agar pendidikan dan pelatihan dapat merubah / 

memperbaiki perilaku karyawan dalam kegiatan bekerja seperti yang 

berhubungan dengan kedisiplinan dalam bekerja dan partisipasi dalam 

kegiatan perusahaan dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang 

mencakup hasil kerja, serta meminimalisasi keluhan karyawan kepada 

perusahaan. 

2. Aturan dan kriteria pemilihan peserta yang sebagian besar hanya diketahui 

oleh biro diklat kantor pusat perlu disosialisasikan dengan baik pada 

karyawan. Hal ini untuk menghindari kecemburuan dan kecurigaan yang 

selama ini terjadi di antara karyawan. Karena anggapan karyawan bahwa 

kriteria dan aturan pemilihan pendidikan dan pelatihan tidak jelas dan 

tidak adil itu disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai hal tersebut.  

Pemberian informasi mengenai karier perlu diperhatikan. Materi mengenai 

pengembangan karier sebaiknya tidak diberikan pada diklat persiapan 

kerja saja tapi juga dalam setiap diklat karier lainnya yaitu diklat 

kepemimpinan muda, madya dan utama. 
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3. Dalam penyelarasan kebutuhan dan kesempatan bagi para karyawan 

terhadap pengembangan karier karyawan perusahaan harus terlibat secara 

lebih mendalam dalam program pendidikan dan pelatihan (diklat) agar 

karier para karyawan dapat ditingkatkan dan karyawan juga akan merasa 

bahwa program pendidikan dan pelatihan (diklat) berperan terhadap 

peningkatan dan pengembangan kariernya. 
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