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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia saat ini memiliki peranan yang sangat penting 

dalam berbagai sektor pembangunan. Hal ini karena sumber daya manusialah 

yang melaksanakan dan mengatur kegiatan organisasi tersebut, oleh karena itu 

untuk meraih posisi yang diharapkan bagi organisasi, maka dibutuhkan 

sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga hasil yang diharapkan 

organisasi dapat tercapai. 

Karyawan suatu perusahaan yang berprestasi merupakan karyawan 

yang mendapatkan keberhasilan atas usahanya. Karyawan yang berprestasi 

meyakini bahwa hasil yang diperoleh sesuai harapan dan keinginannya. Bila 

perilaku pekerja memberikan hasil pekerjaan yang sesuai dengan standart atau 

kriteria yang ditetapkan organisasi, maka prestasi kerjanya tergolong baik. 

Sebaliknya bila perilaku pekerja memberikan hasil pekerjaaan yang kurang 

atau tidak  sesuai dengan standart atau kriteria yang ditetapkan oleh 

organisasi, maka prestasi kerjanya tergolong kurang baik. Menurut Bernardi 

dan Russel (1993) bahwa kinerja dipengaruhi oleh kemampuan dan usaha 

kerja individu serta kesempatan kerja yang diperoleh individu atau karyawan 

tersebut didalam pekerjaannya. Salah satu faktor penentu keberhasilan 

perusahaan adalah tingkat prestasi kerja karyawan.  
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Banyak karyawan yang sudah merasa cukup dengan prestasi yang 

sudah di dapat sehingga karyawan tidak ingin meraih prestasi yang lebih 

tinggi, secara tidak langsung prestasi kerja memiliki arti yang penting 

dikarenakan prestasi kerja dapat digunakan untuk mengetahui tingkat 

kepandaian dan kemampuan karyawan dalam bekerja, sehingga tujuan dari 

perusahaan dapat tercapai dan tujuan dari individu karyawan dapat tercapai. 

Prestasi kerja merupakan suatu hal yang penting bagi perusahaan atau 

organisasi, serta dari pihak karyawan itu sendiri. Hal tersebut didukung oleh 

penelitian dari Surachman (2010). Oleh karena itu, tercapainya tujuan yang 

telah ditetapkan perusahaan banyak tergantung pada prestasi karyawanya.  

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi prestasi kerja seorang 

pegawai dalam suatu organisasi antara lain pendapatan atau gaji, motivasi 

kerja, sikap terhadap profesinya, pengetahuan, perhatian pimpinan dan 

tanggung jawab, kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, 

kepuasan kerja, lingkungan kerja dan lain sebagainya. Adapun sasaran utama 

dalam penelitian ini adalah Kesempatan (Pengembangan Karir).  

Menurut Hasibuan (2003), bahwa prestasi kerja merupakan suatu hasil 

kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

dibebankan kepada pegawai yang didasarkan atas kemampuan, kedisiplinan, 

kesungguhan kerja dan hasil kerja pegawai. Selain itu pula dengan adanya 

program pengembangan karir,perusahaan dapat membantu karyawan untuk 

lebih dapat meningkatkan kemampuannya. Dengan meningkatnya 

kemampuan karyawan, maka meningkat pula prestasi kerja karyawan  



3 

  

 

 

Pengembangan karir adalah peningkatan – peningkatan pribadi yang 

dilakukan sesorang untuk mencapai suatu rencana karir (Handoko,2001). 

Perusahaan perlu mengelola karir dan mengembangkannya dengan baik agar 

mampu mendorong karyawan untuk selalu melakukan hal yang terbaik dan 

menghindari frustasi kerja yang berakibat penurunan kinerja perusahaan. 

Pengelolaan dan pengembangan karir akan meningkatkan efektivitas dan 

kreativitas sumber daya manusia yang dapat meningkatkan kinerjanya dalam 

upaya mendukung perusahaan untuk mencapai tujuannya. 

Prestasi kerja merupakan suatu yang dikerjakan atau suatu yang 

dihasilkan oleh seseorang (Dharma, 1985). Dengan adanya prestasi kerja yang 

dicapai pegawai dalam melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan yang 

didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta ketepatan 

waktu tidak jarang pegawai mempunyai kemampuan yang masih kurang untuk 

melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, dengan adanya progran 

pengembangan karir yang di kelola perusahaan bagi pegawai dapat membantu 

pegawai dalam meningkatkan prestasi kerja pegawai. 

Dalam organisasi untuk menguasai perubahan – perubahan yang 

terjadi, sumber daya manusia merupakan salah satu asset yang tidak ternilai 

harganya karena dapat memberikan kontribusi yang berarti kepada organisasi 

berupa hasil kerja yang efektif. Oleh karena itu, untuk mengembangkan, 

memelihara dan meningkatkan kinerja pegawai merupakan salah satu faktor 

yang perlu dituntut adanya kemampuan aparatur pemerintah yang profesional 

dan berkualitas dalam menjalankan tugasnya. 
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Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candi Sari adalah salah 

satu instansi pemerintah yang bertugas menyelenggarakan pelaksanaan 

pelayanan pendapatan daerah. Pegawai dapat memberikan pelayanan 

maksimal apabila dalam bekerja pegawaipun diberi sebuah kontribusi yang 

baik oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candi Sari berupa 

peningkatan karir. Dengan pengelolaan dan pengembangan karir yang baik, 

pegawai dapat meningkatkan kemampuannya untuk mencapai tujuan individu 

tersebut. Peningkatan kemampuan pegawai tersebut berupa sebuah pendidikan 

lanjutan atau Diklat yang dilakukan kepada pegawai yang memiliki prestasi 

kerja yang baik. 

Oleh karena itu, dengan adanya pengelolaan program pengembangan 

karir yang baik, pegawai  akan terus berusaha untuk meningkatkan 

kemampuannya yang berdampak pada peningkatan prestasi pegawai tersebut 

yang didukung pula dengan adanya program pengembangan karir yang ada di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candi Sari. 

Berdasarka uraian di atas, dengan adanya pengembangan karir  yang 

dapat berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai. Sehingga, pegawai 

dituntut untuk bekerja secara profesional agar upaya peningkatan prestasi 

kerja dapat tercapai. Berkaitan dengan hal tersebut maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang “Pengaruh Pengembangan Karir terhadap 

Prestasi Kerja Pegawai Kantor Pelayan Pajak Pratama Semarang Candi 

Sari “  
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1.2 Perumusan Masalah 

Dalam pembahasan penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana karateristik Pengembangan Karir dan Prestasi Kerja pegawai 

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candi Sari? 

2. Bagaimana pengaruh pengembangan karir terhadap Prestasi Kerja 

pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candi Sari? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui karakteristik Pengembangan Karir dan Prestasi Kerja 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candi Sari 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara pengembangan 

karir terhadap Prestasi Kerja pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Semarang Candi Sari. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Bagi Kantor Pelayanan Pajak  

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemimpin Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Semarang Candi Sari terutama dalam mengelola program 

pengembangan karir dan usaha dalam meningkatkan prestasi kerja 

pegawai dimasa yang akan datang. 
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1.4.2 Bagi Pembaca 

1. Untuk menambah pengetahuan pembaca dalam memahami 

pengembangan karir yang ada di dunia nyata dan menjadi bahan 

acuan untuk lebih memahami masalah – masalah yang terjadi dalam 

dunia kerja nyata, terutama permasalah yang berkaitan dengan 

pengembangan karir dalam mempengaruhi peningkatan prestasi 

kerja pegawai. 

2. Dapat dijadikan bahan acuan untuk mengadakan penelitian lanjutan 

tentang masalah manajemen sumber daya manusia di masa 

mendatang. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka penulisan penelitian 

ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan dalam 

penelitian ini. 

 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian sebelumnya yang 

dijadikan acuan untuk penulisan penelitian ini, pengembangan 
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hipotesis, kerangka pikir, serta definisi operasional dalam penyusunan 

skirpsi ini. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang lokasi dan obyek penelitian, populasi dan 

sampel, jenis dan sumber data, serta alat analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang analisis dan pembahasan data yang akan 

menguraikan berbagai perhitungan yang diperlukan untuk menjawab 

permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. 

BAB V. KESIMPULAN  

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari analisa yang 

telah dilakukan pada bagian sebelumnya. 
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