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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.Pengertian Persepsi 

Persepsi adalah proses dimana kita mengorganisasi dan menafsirkan pola 

stimulus di dalam lingkungan (Atkinson, 2000). Chaplin (2003) memandang 

persepsi sebagai proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif 

dengan bantuan indra. 

 

Proses perseptual ini dimulai dengan perhatian, yaitu merupakan proses 

pengamatan selektif. Didalamnya mencakup pemahaman dan mengenali atau 

mengetahui objek-objek serta kejadian-kejadian (Chaplin, 2003). 

 

Sedangkan menurut Chaplin (2003) persepsi secara umum bergantung pada 

faktor-faktor perangsang, cara belajar, keadaan jiwa atau suasana hati, dan faktor-

faktor motivasional. Maka, arti suatu objek atau satu kejadian objektif ditentukan 

baik oleh kondisi perangsang maupun faktor-faktor organisme. Dengan alas an 

sedemikian, persepsi mengenai dunia oleh pribadi-pribadi yang berbeda juga akan 

berbeda karena setiap individu menanggapinya berkenaan dengan aspek-aspek 

situasi tadi yang mengandung arti khusus sekali bagi dirinya. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai persepsi di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses yang melibatkan aspek kognitif 

dan afektif individu untuk melakukan pemilihan, pengaturan, dan pemahaman 

serta penginterpretasian rangsang-rangsang indrawi menjadi suatu gambar obyek 

tertentu secara utuh. 

 

2.2.Karakteristik Responden 

Untuk menjelaskan bahwa individu-individu mungkin memandang satu 

benda yang sama mempersepsikannya secara berbeda. Sejumlah faktor 

membentuk kadang memutar balik persepsi. Faktor-faktor ini dapat berada pada 

pihak pelaku persepsi (perceiver), dalam obyeknya atau target yang 

dipersepsikan, atau dalam konteks situasi di mana persepsi itu dilakukan. Untuk 

lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut ini. (Stephen P. Robbins, 2003:161-

164). 

 

Bila seorang individu memandang pada suatu objek dan mencoba 

menafsirkan apa yang dilihatnya, penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh 

karakteristik pribadi dari individu itu. Di antara karakteristik pribadi yang lebih 

relevan yang mempengaruhi persepsi adalah jenis kelamin, pekerjaan dan 

pendidikan. 
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2.2.1. Jenis Kelamin   

Beberapa isu mengawali lebih banyak debat, kesalahpahaman dan 

pendapat-pendapat tanpa dukungan mengenai apakah persepsi wanita sama 

dengan persepsi pria dalam memandang atribut intrinsik. Penelitian-

penelitian psikologis menunjukkan bahwa wanita lebih bersedia mematuhi 

wewenang dan pria lebih agresif dan berkemungkinan lebih besar daripada 

wanita untuk memiliki harapan atas keberhasilan, namun perbedaan ini kecil 

adanya. 

 

2.2.2. Pekerjaan 

Perbedaan pekerjaan-pekerjaan yang dimiliki oleh seseorang 

mempengaruhi mereka dalam menilai atribut intrinsik yang mereka                  

dapatkan dari suatu perusahaan tempat mereka membeli                         

produk atau menggunakan jasa (Stephen P. Robbins, 2003:48).   

  

2.2.3. Pendidikan 

Pendidikan merupakan latar belakang seseorang dalam melaksanakan 

pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Apabila mempunyai latar 

belakang pendidikan yang bagus maka diharapkan dapat menyeimbangi 

pekejaan yang dilaksanakan dan memiliki cara pandang yang berbeda atas 

suatu produk (Stephen P. Robbins, 2003:48).            

 

2.3.Konsep Pengembangan karir 

2.3.1. Pengertian Pengembangan karir 

Pengembangan karir adalah suatu usaha untuk meningkatkan 

kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan 

kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan (Hasibuan, 

Malayu SP, 2004:69).  
 

Salah satu definisi klasik tentang perencanaan mengatakan bahwa 

perencanaan pada dasarnya merupakan pengambilan keputusan sekarang 

tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan. Berarti bahwa apabila 

berbicara tentang perencanaan sumber daya manusia, yang menjadi fokus 

perhatian ialah langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna 

lebih menjamin bahwa bagi organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk 

menduduki berbagai kedudukan, jabatan dan pekerjaan yang tepat pada 

waktu yang tepat, kesemuanya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai 

sasaran yang telah ditetapkan. Kata kunci dalam pengertian di atas adalah 

tepat (Sondang P. Siagian, 2005:41). 
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Melalui pengembangan karir, kesempatan untuk meningkatkan karir 

karyawan semakin besar, karena keahlian, keterampilan dan prestasi 

kerjanya lebih baik. Promosi ilmiah biasanya didasarkan kepada keahlian 

dan prestasi kerja seseorang. 
 

2.3.2. Pengertian Pengembangan karir 

Menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 2003 tentang Pokok-

pokok Kekaryawanan menerangkan pengembangan karir merupakan suatu 

proses/ kegiatan untuk membentuk dan mengembangkan sosok karyawan 

sesuai yang diharapkan organisasi melalui kegiatan peningkatan ketrampilan, 

kecakapan, sikap, dan mental sehingga karyawan mengalami kemajuan baik 

dari segi kehidupan, pekerjaan maupun jabatannya. 
 

Setiap organisasi/perusahaan harus menerima kenyataan bahwa 

eksistensi di masa depan tergantung dari SDM. Tanpa memiliki SDM yang 

kompetitif sebuah perusahaan/organisasi akan mengalami kemunduran dan 

akhirnya dapat tersisih karena ketidakmampuan menghadapi pesaing. 
 

Beberapa pengertian pengembangan karir antara lain berikut ini. 

a. Pengembangan karir adalah suatu rangkaian (urutan) posisi atau 

jabatan yang ditempati seseorang selama masa kehidupan tertentu. 

b. Pengembangan karir adalah perubahan nilai-nilai, sikap dan 

motivasi yang terjadi pada seseorang, karena dengan 

penambahan/peningkatan usianya menjadi semakin matang. 

c. Pengembangan karir adalah usaha yang dilakukan secara formal 

dan berkelanjutan dengan difokuskan pada peningkatan dan 

penambahan kemampuan seorang pekerja (Nawawi,  2006). 

 

Pengembangan karir atau Career Development adalah suatu kondisi 

yang menunjukkan adanya peningkatan-peningkatan status seseorang dalam 

suatu organisasi dalam jalur karir yang telah ditetapkan dalam organisasi 

yang bersangkutan. 
 

Setiap pekerja telah ditetapkan posisi/jabatannya oleh Tuhan Yang 

Maha Esa selama menjalani kehidupannya. Akan tetapi karena nasib tidak 

diketahui manusia, maka dapat dimanipulasi melalui kesempatan berusaha 
secara maksimal agar mencapai karir yang sukses dan memberikan 

kepuasan. Pengembangan karir harus diusahakan secara aktif, dengan tidak 

sekedar menunggu kematangan bersamaan dengan pertumbuhan usia. 
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Disamping itu posisi/jabatan yang dimaksud dalam pengertian diatas, tidak 

boleh sekedar ditunggu tetapi harus diperjuangkan. 

 

2.3.3. Manfaat Perencanaan Karir 

Sesungguhnya tidak banyak hal dalam manajemen, termasuk 

manajemen sumber daya manusia, yang dapat dinyatakan secara aksiomatik. 

Akan tetapi dalam hal perencanaan dapat dikatakan secara kategorikal bahwa 

perencanaan mutlak perlu, bukan hanya karena setiap organisasi pasti 

menghadapi masa depan yang selalu diselimuti oleh ketidakpastian, akan 

tetapi juga karena sumber daya yang dimiliki atau mungkin dimiliki selalu 

terbatas, pada hal tujuan yang ingin dicapai per definisi selalu tidak terbatas. 

 

Situasi keterbatasan itu memberi petunjuk bahwa sumber dana, 

sumber daya dan sumber daya manusia harus direncanakan dan digunakan 

sedemikian rupa sehingga daripadanya diperoleh manfaat yang semaksimal 

mungkin. Perencanaan yang matang memungkinkan hal itu terjadi. 

 

Terdapat paling sedikit enam manfaat yang dapat dipetik melalui 

suatu perencanaan sumber daya manusia secara mantap. (Sondang P. 

Siagian, 2005:45-48). 

 

Pertama: Organisasi dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang 

sudah ada dalam organisasi secara lebih baik. Merupakan hal yang wajar 

bahwa apabila seseorang mengambil keputusan tentang masa depan yang 

diinginkannya, berangkat dari kekuatan dan kemampuan yang sudah 

dimilikinya sekarang. 

 

Berarti perencanaan sumber daya manusia pun perlu diawali dengan 

kegiatan inventarisasi tentang sumber daya manusia yang sudah terdapat 

dalam organisasi. Inventarisasi tersebut antara lain berikut ini. 

a. Jumlah tenaga kerja yang ada, 

b. Berbagai kualifikasinya, 

c. Masa kerja masing-masing, 

d. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, baik karena 

pendidikan formal maupun karena program pelatihan yang pemah 

diikuti, 

e. Bakat yang masih perlu dikembangkan, 
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f. Minat pekerja yang bersangkutan, terutama yang berkaitan 

dengan kegiatan di luar tugas pekerjaannya sekarang. 

 

2.3.4. Tujuan dan Manfaat Perencanaan Pengembangan karir 

Perencanaan pengembangan karir sebagai kegiatan Manajemen 

Sumber Daya Manusia pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan efektifitas pelaksanaan pekerjaan oleh para pekerja agar 

semakin mampu memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan tujuan 

perusahaan. Pelaksanaan pekerjaan semakin baik dan meningkat 

berpengaruh langsung pada peluang bagi karyawan untuk memperoleh 

posisi/jabatan yang diinginkan atau dicita-citakan. 

Pengembangan karir memiliki manfaat yang hampir sama dengan 

perencanaan karir, tetapi untuk manfaat pengembangan karir ada kekhususan 

karena sudah menyangkut kegiatan pelatihan. Manfaat tersebut sebagai 

berikut ini. 

a. Meningkatkan kemampuan karyawan dengan pengembangan 

karir melalui pelatihan akan lebih meningkatkan kemampuan 

intelektual maupun ketrampilan karyawan yang dapat 

disumbangkan kepada perusahaan. 

b. Meningkatkan suplai karyawan yang berkemampuan, jumlah 

karyawan yang lebih tinggi kemampuannya sebelumnya akan 

menjadi lebih bertambah, sehingga memudahkan pihak pimpinan 

(manajemen) untuk menempati job atau pekerjaan yang lebih 

baik dan tepat.  

 

 

2.3.5. Tanggung Jawab Perencanaan Pengembangan karir 

Pengembangan karir pada perusahaan yang masih bersifat tradisional 

selalu berpegang pada prinsip birokrasi secara ketat. Ini berarti perusahaan 

memikul seluruh tanggung jawab pengembangan karir para karyawan 

sebagai individu. Tanggung jawab ini dijabarkan sebagai berikut ini. 
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a. Perencanaan pengembangan karir disusun dan ditetapkan oleh 

perusahaan secara sepihak. 

b. Pelaksanaan pengembangan karir tergantung sepenuhnya pada 

perusahaan. 

c. Kontrol hasil pengembangan karir dilakukan secara ketat oleh 

perusahaan. 

d. Pengembangan karir diartikan dan dilaksanakan melalui kegiatan 

promosi ke jenjang/posisi lebih tinggi. 

 

Para karyawan tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut karena 

ditempatkan sebagai obyek yang berada dalam kekuasaan/ kewenangan para 

pimpinan sebagai atasan. 

 

Bagi para karyawan yang paling diinginkan untuk mencapai suatu 

karir dalam organisasi adalah lingkungan yang memuaskan. Bila mereka 

sebagai bagian dari kelompok kerja kohesif, usaha-usaha pengembangan 

karir mereka akan lebih terarah menuju peningkatan kesempatan-kesempatan 

dalam organisasi. Indikator- indikator untuk menilai variabel pengembangan 

karir yaitu : 

2.3.5.1. Pelatihan 

Pengertian pendidikan dan latihan adalah dimaksudkan untuk 

memperbaiki penguasaan berbagai ketrampilan dan teknik pelaksanaan kerja 

tertentu dalam waktu yang relatif singkat (pendek) (Susilo Martoyo, 

2007:55). 

 

Umumnya suatu latihan berupaya menyiapkan data karyawan untuk 

melakukan pekerjaan, pekerja yang pada saat itu dihadapi dalam rangka 

proses latihan (maupun pendidikan untuk pengembangan karir lebih lanjut), 

perlu dilaksanakan penilaian kebutuhan latihan tersebut, tujuan ataupun 

sasaran progam, isi progam dan prinsip belajar (Wahyu Sumidjo, 2005:23). 

 

Dari definisi di atas jelas bahwa pengembangan karir atau 

pendidikan lebih bersifat fisolofis dan teoritis, dibandingkan dengan 

kegiatan training (latihan), lagi pula pengembangan karir/pendidikan lebih 

diarahkan untuk golongan managers sedangkan progam latihan ditujukan 

untuk golongan non managers untuk mengetahui lebih jelas perbedaan 

trainning dan development tersebut Susilo Martoyo (2007:55). 
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Gambar 2.1. 

Langkah –langkah Persiapan Progam Pendidikan dan Latihan 

 

 

 

 

 

 

Sumber :  Susilo Martoyo, 2007:55 

 

Dengan pendidikan, latihan dan pengembangan karir tersebut seperti 

yang terlihat pada gambar 2.1. mencerminkan perilaku dan kondisi yang 

diinginkan dan berfungsi sebagai standar-standar dengan kinerja  individu 

dan efektivitas progam dapat diukur. Sedangkan isi progam dapat ditentukan 

oleh identifikasi kebutuhan dan sasaran latihan. Apapun isinya progam 

hendaknya memenuhi kebutuhan organisasi dan individual peserta, agar isi 

progam efektif prinsip-prinsip belajar harus diperhatikan, prinsip-prinsip ini 

adalah bahwa progam bersifat partisipatif, relevan, repetitif (pengulangan) 

dan pemindahan, serta memberikan umpan balik mengenai kemajuan para 

peserta latihan semakin terpenuhinya prinsip prinsip tersebut, semakin 

efektif suatu latihan. Meskipun harus tetap kita waspadai adanya perbedaan 

kemampuan individu peserta–peserta latihan tersebut. Pendidikan pada 

dasarnya adalah suatu proses pengembangan karir sumber daya manusia. 

2.3.5.1.1. Tujuan Pelatihan 

Pelatihan karyawan bertujuan dan bermanfaat bagi perusahaan, 

secara keseluruhan pengembangan karir melalui pelatihan memiliki 

tujuan sebagai  berikut : 

a. Meningkatkan kinerja / produktivitas 

Melalui pelatihan, kinerja karyawan akan meningkat baik kulitas 

maupun kuantitasnya menjadi semakin baik, karena technical skill, 

human skill dan managerial skill karyawan menjadi semakin baik. 

b. Efisiensi 

Penilaian dan 

Identifikasi 

kebutuhan 

Sasaran 

pendidikan dan 

pelatihan  

Isi Program  

Prinsip-prinsip 

belajar 
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Pelatihan yang diberikan kepada setiap karyawan bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi tenaga, waktu, bahan baku dan mengurangi 

kerusakan peralatan produksi. Pemborosan berkurang dan biaya 

produksi relatif kecil sehingga daya saing perusahaan semakin besar. 

 

 

c. Menekan kerusakan 

Pelatihan yang diberikan kepada karyawan bertujuan untuk 

mengurangi tingkat kerusakan barang dan hasil produksi karena 

dengan adanya pelatihan, karyawan menjadi semakin ahli dan 

terampil dalam melaksanakan pekerjaannya. 

 

d. Menekan Kecelakaan 

Pelatihan yang diberikan kepada karyawan bertujuan untuk 

mengurangi tingkat kecelakaan kerja karyawan, sehingga jumlah 

pengobatan yang dikeluarkan perusahaan menjadi berkurang. 

 

e. Meningkatkan Pelayanan 

Pelatihan yang diberikan kepada karyawan bertujuan untuk 

meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari karyawan kepada 

pemberi kerja atau pada karyawan, karena pemberi pelayanan yang 

baik merupakan daya tarik yang sangat baik bagi rekanan-rekanan 

perusahaan yang bersangkutan. 

 

f. Moral 
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Pelatihan yang diberikan kepada karyawan bertujuan untuk 

memperbaiki moral karyawan menjadi lebih baik, karena keahlian dan 

keterampilan sesuai dengan pekerjaannya sehingga mereka lebih 

antusias dalam menyelesaikan pekerjaan. 

 

 

g. Karier 

Dengan pelatihan, kesempatan untuk meningkatkan karier 

karyawan menjadi semakin besar, karena pelatihan dan prestasi 

kerjanya lebih baik.  

 

h. Konseptual 

Dengan pelatihan yang diberikan kepada setiap karyawan, 

manajer atau pimpinan perusahaan akan semakin cakap dalam 

mengambil keputusan yang lebih baik, karena technical skill, human 

skill dan managerial skill karyawan menjadi semakin baik. 

 

i. Kepemimpinan 

Dengan pelatihan, kepemimpinan seorang manajer akan lebih 

baik, human relation-nya lebih luwes, motivasinya lebih terarah 

sehingga pembinaan kerja sama vertikal dan horisontal semakin 

harmonis. ( Malayu S. P. Hasibuan, 2004:72). 

 

2.3.5.2. Konsep Promosi 
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Promosi memberikan peran penting bagi setiap karyawan, bahkan 

selalu dinantikan oleh para karyawan. Adapun promosi juga adanya 

kepercayaan dan pengakuan mengenai kemampuan karyawan yang 

bersangkutan untuk menduduki posisi yang lebih tinggi. 

 

Promosi adalah perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang 

mempunyai status dan tanggung jawab yang lebih tinggi, yang biasanya 

disertai dengan peningkatan gaji atau upah lainnya walaupun tidak selalu 

demikian (Edwin B Flippo, 2007:33). 

 

Adanya kesepakatan untuk dapat dipromosikan bagi setiap 

karyawan yang berdasarkan asas keadilan dan obyektivitas akan mendorong 

karyawan bekerja giat, bersemangat, berdisiplin dan berkinerja yang semakin 

besar sehingga sasaran perusahaan optimal dapat dicapai. Beberapa tujuan 

program promosi yaitu :  

a. Untuk memberikan pengakuan, jabatan dan imbalan jasa yang 

semakin besar kepada karyawan yang berkinerja  tinggi. 

b. Dapat menimbulkan kepuasan dan kebanggaan pribadi, status sosial 

yang semakin tinggi dan penghasilan yang semakin besar. 

c. Untuk mempertinggi semangat dan loyalitas kerja. 

d. Untuk meningkatkan produktivitas kerja  

e. Mengembangkan kreatifitas dan inovasi demi mencapai keuntungan 

optimal perusahaan. 

f. Memperluas pengetahuan dan pengalaman kerja karyawan. 

g. Mengisi kekosongan jabatan (Edwin B Flippo, 2007:33). 

 

2.3.5.3. Konsep Mutasi 

Mutasi merupakan suatu perubahan posisi atau jabatan atau 

pekerjaan yang dilakukan secara horisontal di dalam suatu organisasi. Mutasi 

termasuk dalam pengembangan karir karyawan karena bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan dalam suatu 

perusahaan. 

 

Beberapa tujuan mutasi diantaranya adalah untuk meningkatkan 

produktivitas karyawan, untuk memperluas atau menambah pengetahuan 
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karyawan dan untuk memberikan perangsang agar karyawan berupaya 

meningkatkan karier yang lebih tinggi. 

 

 Mutasi karyawan berarti perubahan posisi jabatan pekerjaan 

karyawan atau perubahan tersebut dapat secara vertikal maupun horisontal 

(Hasibuan, 2004:42). 

 

Secara vertikal mencakup : kenaikan pangkat atau jabatan ; 

penurunan pangkat atau jabatan ; pembatasan tugas ; pemberhentian meliputi 

pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat. Sedangkan secara 

horisontal mencakup : mutasi tempat dan mutasi jabatan. 

 

2.4. Penelitian Terdahulu 

Eko Prasetyo, 2008, Analisis Persepsi Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Berbasis Kompetensi Di PT. Bank Syariah Mandiri., hasilnya 

menunjukkan bahwa sumber daya manusia Bank Syariah Mandiri perlu 

melakukan pengembangan karyawan dianalisis untuk melakukan analisis 

pengembangan kompetensi sumber daya manusia berbasis untuk mendapatkan 

pembangunan yang efektif dan untuk mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan 

kebutuhan karyawan. 

Listi Aldiyanti Kustiadi, 2006, Analisis Persepsi Pengembangan Karir 

Karyawan Melalui Pelatihan, Promosi Dan Mutasi Pada Bank Rakyat 

Indonesia Kantor Wilayah Semarang, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 

(1) Terdapat perbedaan secara proporsional dan signifikan terhadap 

pengembangan karir di lingkungan Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah 

Semarang ditinjau dari variabel  mutasi berdasarkan perbedaan pendidikan tingkat 

dan variabel pelatihandan promosi berdasarkan perbedaan masa kerja pegawai. (2) 

Tidak terdapat perbedaan secara proporsional dan signifikan terhadap 

pengembangan karir di lingkungan Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah 
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Semarang ditinjau dari variabel pelatihan dan  promosi berdasarkan perbedaan 

tingkat pendidikan dan variabel mutasi ditinjau dari perbedaan karakteristik masa 

kerja pegawai. (3) Dengan melakukan pembandingan perbedaan proporsional 

pengembangan karir di Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Semarang 

variabel yang memiliki perbedaan proporsional paling besar adalah variabel 

mutasi ditinjau dari perbedaan pendidikan. Secara keseluruhan variabel pola kerja, 

promosi dan mutasi yang memiliki skor di atas rata-rata masing-masing sebesar 

4,27; 4,23 dan 4,24. (b4=0.00022 ; t=0.989; dan p=0.325). Hal ini menunjukkan 

semakin tinggi debt ratio perusahaan, maka likuiditasnya akan semakin rendah. 

 

2.5. Kerangka Pikir Teoritis 

Dari uraian di atas dan berdasarkan pada latar belakang masalah, dalam 

penelitian ini untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan, penulis akan 

menggambarkan kerangka teoritis sebagai berikut ini. 

Gambar 2.2. 

Kerangka Pikir Teoritis 
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Sumber  : (Hasibuan, Malayu SP, 2004). 

 

 

 

2.6. Hipotesis     

Setiap melakukan penelitian, perumusan suatu hipotesis sangat penting. 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan yang 

dikemukakan dalam perumusan masalah (Marzuki, 2005:56). Adapun hipotesis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini. 

H1 : ada perbedaan persepsi pengembangan karir karyawan menurut jenis 

kelamin karyawan pada R&D PT. Pura Group Kudus. 

H2 : ada perbedaan persepsi pengembangan karir karyawan menurut jenis 

pekerjaan karyawan pada R&D PT. Pura Group Kudus. 

H3 : ada perbedaan persepsi pengembangan karir karyawan menurut tingkat 

pendidikan karyawan pada R&D PT. Pura Group Kudus. 

 


