
 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan  

 Hasil penelitian yang didapat dalam “ Tinjauan Mengenai Perencanaan 

Karier Individu pada PT Widjaya Lintas Komindo” maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Faktor penghambat PT Widjaya Lintas Komindo dalam melaksanakan 

Perencanaan Karier  adalah : 

a. Kurangnya perencanaan yang matang dalam masing-masing individu 

pada karyawan PT. Widjaya Lintas Komindo. 

b. Kurangnya koordinasi antara karyawan dengan personalia dalam 

pengembangan karier. 

c. Tidak adanya program yang berkesinambungan untuk perencanaan 

atau pengembangan karier karyawan. 

2. Upaya untuk menyelesaikan hambatan PT Widjaya Lintas Komindo dalam 

Perencanaan Karier adalah : 

a. Melakukan perencanaan yang matang dalam tiap-tiap individu agar 

tercapainya pengembangan karier yang di harapkan. 



 

 

 

 

b. Melakukan koordinasi antara karyawan dan personalia secara 

konsisten dan yang telah di prosedurkan perusahaan agar terealisasinya 

perencanaan karier. 

c. Mengadakan program yang berkesinambungan untuk pengembangan 

karier. 

 

5.2  Saran 

 Melihat hasil dari penelitian dan kesimpulan yang dihasilkan diatas, 

penulis mempunyai saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

perusahaan, yaitu : 

Perencanaan karier merupakan proses yang berkesinambungan. 

Perencanaan ini memperhitungkan berbagai perubahan yang terjadi dalam 

karyawan dan organisasi. Fleksibilitas semacam ini mutlak perlu di tengah 

lingkungan perusahaan yang dinamis dewasa ini. Tidak hanya kebutuhan 

perusahaan saja yang berubah, tetapi karyawan dapat memilih untuk merefisi 

ekspektasi kariernya. Karyawan merencanakan kariernya untuk meningkatkan 

status dan gaji, memastikan keselamatan pekerjaan, dan mempertahankan 

kemampuan mereka. Hal-hal seperti kondisi kerja atau upah tetapi juga pada 

sejauh mana setiap karyawan dapat mendayagunakan kemampuannya, menggeluti 

pekerjaan yang diminatinya, dan memperoleh training dan bimbingan yang 

memungkinkan orang itu terikat dalam pekerjaan yang memberinya kesempatan 

memanfaatkan potensinya secara penuh. 



 

 

 

 

Pemberian bantuan dan kesempatan seperti training dan bimbingan bagi 

para karyawan yang memungkinkan mereka untuk menyusun tujuan karier yang 

realistis. Memberikan kemungkinan bagi para karyawan untuk mencapai tujuan 

kariernya yang lebih luas dan realistis. perusahaan memiliki kewajiban untuk 

membantu para pegawainya menyadari kemampuan mereka, dan sebagian lagi 

karena mereka percaya bahwa dengan mengintegrasikan karier individual dengan 

karier perusahaan, maka keduanya akan memperoleh keuntungan. Bagi karyawan, 

keuntungan yang jelas adalah kepuasan, pengembangan pribadi, dan kehidupan 

kerja yang berkualitas. Bagi perusahaan hal itu dapat meningkatkan level 

produktivitas, kreativitas dan efektivitas jangka panjang karena perusahaan akan 

diperkuat dengan anggota-anggota yang terdiri dari karyawan yang sangat merasa 

terikat yang terlatih dan dikembangkan secara seksama untuk melaksanakan 

pekerjaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


