
Penelitian : 
“Pengaruh Pengembangan Karir Terhadap Prestasi Kerja Karyawan 

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candi Sari” 
 
 
 
 Dengan Hormat,  
 

Sehubungan dengan penyelesaian penelitian  yang sedang saya lakukan dengan 
judul : “PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP PRESTASI KERJA 
KARYAWAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG 
CANDI SARI.”, saya mohon kesediaan Bapak/ Ibu dan Saudara/i sebagai responden untuk 
mengisi kuesioner ini sebagai data yang akan dipergunakan dalam penelitian tersebut.  
 

Atas kesediaan dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.  
 
 

                  Peneliti,  
 
 

(Ervina Endyka Putri) 
  

I. PETUNJUK PENGISIAN 
 

1. Kuesioner ini semata-mata untuk keperluan akademis, dimohon bantuannya untuk 
menjawab dengan jujur; 

2. Jawablah semua pernyataan yang telah tersedia; 
 
II. IDENTITAS RESPONDEN 
 
1. Nama : ...........................................................................................  
2. Bagian : ...........................................................................................  
3. Jenis Kelamin : Laki-laki  Perempuan 
4. Usia :  
5. Pendidikan Terakhir : SMA/ sederajat Sarjana (D IV/S1)

  
Diploma I (D I) Pasca Sarjana (S2)
  
Diploma III (D III) ..................................  

6. Jabatan : ...........................................................................................  
7. Pangkat/ Golongan : ...........................................................................................  
8. Masa Kerja Keseluruhan: ........................................................................................  

     



III. KUESIONER  

 
1. Pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti program 

pengembangan karir 
a. Setuju ( Pernyataan tersebut sangat sesuai dengan kondisi yang ada di 

Kantor Pelayanan Pajak) 
Alasannya :  
 

b. Netral ( Pernyataan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi 
yang ada di Kantor Pelayanan Pajak) 
Alasan :  
 

c. Tidak Setuju ( Pernyataan tersebut sangat tidak sesuai dengan kondisi 
yang ada di Kantor Pelayanan Pajak) 
Alasan :  
 

2. Pegawai dengan mudah memperoleh informasi mengenai adanya kesempatan 
untuk mengembangkan karir baik dari atasan maupun dari pihak lain 

a. Setuju ( Pernyataan tersebut sangat sesuai dengan kondisi yang saya 
rasakan di Kantor Pelayanan Pajak) 
Alasannya :  
 

b. Netral ( Pernyataan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi 
yang saya rasakan di Kantor Pelayanan Pajak) 
Alasan :  
 

c. Tidak Setuju ( Pernyataan tersebut sangat tidak sesuai dengan kondisi 
yang saya rasakan di Kantor Pelayanan Pajak) 
Alasan :  
 

3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama tidak menghambat saya untuk 
mengembangkan karir di Kantor Pelayanan Pajak 

a. Setuju ( Pernyataan tersebut sangat sesuai dengan kondisi yang saya 
rasakan di Kantor Pelayanan Pajak) 
Alasannya :  

 
b. Netral ( Pernyataan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi 

yang saya rasakan di Kantor Pelayanan Pajak) 
Alasan :  

 
c. Tidak Setuju ( Pernyataan tersebut sangat tidak sesuai dengan kondisi 

yang saya rasakan di Kantor Pelayanan Pajak) 
Alasan :  
 



4. Kantor Pelayanan Pajak sudah memberikan informasi secara transparansi 
tentang jabatan yang dipromosikan 

a. Setuju ( Pernyataan tersebut sangat sesuai dengan kondisi yang saya 
rasakan di Kantor Pelayanan Pajak) 
Alasannya :  

 
b. Netral ( Pernyataan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi 

yang saya rasakan di Kantor Pelayanan Pajak) 
Alasan :  

 
c. Tidak Setuju ( Pernyataan tersebut sangat tidak sesuai dengan kondisi 

yang saya rasakan di Kantor Pelayanan Pajak) 
Alasan :  
 

5. Saya mengetahui dengan jelas syarat yang digunakan untuk bisa 
mengembangkan karir di Kantor Pelayanan Pajak 

a. Setuju ( Pernyataan tersebut sangat sesuai dengan kondisi yang saya 
rasakan di Kantor Pelayanan Pajak) 
Alasannya :  

 
b. Netral ( Pernyataan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi 

yang saya rasakan di Kantor Pelayanan Pajak) 
Alasan :  

 
c. Tidak Setuju ( Pernyataan tersebut sangat tidak sesuai dengan kondisi 

yang saya rasakan di Kantor Pelayanan Pajak) 
Alasan :  
 

6. Kantor Pelayanan Pajak telah memberikan informasi secara transparansi 
mengenai kriteria untuk pegawai yang akan dipromosikan 

a. Setuju ( Pernyataan tersebut sangat sesuai dengan kondisi yang saya 
rasakan di Kantor Pelayanan Pajak) 
Alasannya :  

 
b. Netral ( Pernyataan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi 

yang saya rasakan di Kantor Pelayanan Pajak) 
Alasan :  

 
c. Tidak Setuju ( Pernyataan tersebut sangat tidak sesuai dengan kondisi 

yang saya rasakan di Kantor Pelayanan Pajak) 
Alasan :  

 



7. Berdasarkan evaluasi prestasi, atasan memberikan bimbigan kepada pegawai 
untuk meningkatkan kemampuannya, sehingga pegawai dapat mengikuti 
program pengembangan karir yang ada di Kantor Pelayanan Pajak 

a. Setuju ( Pernyataan tersebut sangat sesuai dengan kondisi yang saya 
rasakan di Kantor Pelayanan Pajak) 
Alasannya :  

 
b. Netral ( Pernyataan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi 

yang saya rasakan di Kantor Pelayanan Pajak) 
Alasan :  

 
c. Tidak Setuju ( Pernyataan tersebut sangat tidak sesuai dengan kondisi 

yang saya rasakan di Kantor Pelayanan Pajak) 
Alasan :  
 

8. Program pengembangan karir di Kantor Pelayana Pajak sudah sesuai dengan 
kompetensi pegawai 

a. Setuju ( Pernyataan tersebut sangat sesuai dengan kondisi yang saya 
rasakan di Kantor Pelayanan Pajak) 
Alasannya :  
 

b. Netral ( Pernyataan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi 
yang saya rasakan di Kantor Pelayanan Pajak) 
Alasan :  
 

c. Tidak Setuju ( Pernyataan tersebut sangat tidak sesuai dengan kondisi 
yang saya rasakan di Kantor Pelayanan Pajak) 
Alasan :  
  

9. Kantor Pelayanan Pajak melakukan perputaran pegawai dari dari pekerjaan satu 
ke pekerjaan lain yang setingkat untuk menambah pengetahuan dan kemampuan 
pegawai 

a. Setuju ( Pernyataan tersebut sangat sesuai dengan kondisi yang saya 
rasakan di Kantor Pelayanan Pajak) 
Alasannya :  

 
b. Netral ( Pernyataan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi 

yang saya rasakan di Kantor Pelayanan Pajak) 
Alasan :  

 
c. Tidak Setuju ( Pernyataan tersebut sangat tidak sesuai dengan kondisi 

yang saya rasakan di Kantor Pelayanan Pajak) 
Alasan :  

 



10. Program pengembangan karir seperti pelatihan sudah terstruktur dengan baik 
a. Setuju ( Pernyataan tersebut sangat sesuai dengan kondisi yang saya 

rasakan di Kantor Pelayanan Pajak) 
 Alasannya :  
 
b. Netral ( Pernyataan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi 

yang saya rasakan di Kantor Pelayanan Pajak)  
 Alasan :  
 
c. Tidak Setuju ( Pernyataan tersebut sangat tidak sesuai dengan kondisi 

yang saya rasakan di Kantor Pelayanan Pajak) 
 Alasan :  

  
11. Program study lanjutan untuk mengembangakan karir yang dilakukan Kantor 

Pelayanan Pajak, sudah berjalan sesuai dengan yang dibutuhkan 
a. Setuju ( Pernyataan tersebut sangat sesuai dengan kondisi yang saya 

rasakan di Kantor Pelayanan Pajak) 
Alasannya :  

 
b. Netral ( Pernyataan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi 

yang saya rasakan di Kantor Pelayanan Pajak) 
Alasan :  
 

c. Tidak Setuju ( Pernyataan tersebut sangat tidak sesuai dengan kondisi 
yang saya rasakan di Kantor Pelayanan Pajak) 
Alasan :  
  



Penelitian : 
“Pengaruh Pengembangan Karir Terhadap Prestasi Kerja Karyawan pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candi Sari” 
 
 
 
 Dengan Hormat,  
 

Sehubungan dengan penyelesaian penelitian  yang sedang saya lakukan dengan judul : 
“PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN 
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG CANDI SARI.”, saya 
mohon kesediaan Bapak/ Ibu dan Saudara/i sebagai atasan untuk mengisi kuesioner yang 
berisikan tentang prestasi dan disiplin pegawai Kantor Pelayanan Pajak ini sebagai data yang 
akan dipergunakan dalam penelitian tersebut.  
 

Atas kesediaan dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.  
 
 

                  Peneliti,  
 
 

(Ervina Endyka Putri) 
  

III. PETUNJUK PENGISIAN 
 

3. Kuesioner ini semata-mata untuk keperluan akademis, dimohon bantuannya untuk 
menjawab dengan jujur; 

4. Jawablah semua pernyataan yang telah tersedia; 
 
IV. IDENTITAS RESPONDEN 
 
9. Nama  : ................................................................................... 
10. Bagian  : ................................................................................... 
11. Jenis Kelamin  :         Laki-laki  Perempuan 
12. Jabatan Pegawai :  ............................................................................... 
13. Pendidikan Terakhir Pegawi ini  :         SMA/ sederajat Sarjana (D IV/S1)  

          Diploma I (D I) Pasca Sarjana (S2)  
          Diploma III (D III)  

14. Pangkat/ Golongan : ...................................................................................
  
 

 

 

 

 

 

 

 



IV. KUESIONER  

 
1. Pegawai ini mampu mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

petunjuk yang diberikan 
a. Setuju (Pernyataan tersebut sesuai dengan cara pegawai mengerjakan 

pekerjaan yang diberikan oleh atasan) 
Alasan :  

 
b. Netral (Pernyataan tersebut kurang sesuai karena dalam beberapa pekerjaan 

pegawai terkadang menggunakan cara sendiri untuk mengerjakan pekerjaan) 
Alasan :  

 
c. Tidak Setuju (Pernyataan tersebut tidak sesuai, karena dalam mengerjakan 

pekerjaan pegawai selallu menggunakan cara tersendiri) 
Alasan :  
 

2. Pegawai ini dalam mengerjakan pekerjaan dapat memberikan hasil yang telah 
ditargetkan 

a. Setuju (Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil yang diberikan oleh pegawai 
yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan) 
Alasan :  

 
b. Netral (Pernyataan tersebut kurang sesuai karena dalam beberapa pekerjaan 

pegawai terkadang tidak sesuai dengan target yang ditentukan) 
Alasan :  

 
c. Tidak Setuju (Pernyataan tersebut tidak sesuai, karena hasil yang diberikan 

tidak sesuai target yang ditentukan) 
Alasan :  
  

3. Pegawai ini mampu menyelesaikan pekerjaan yang terbilang cukup sulit dan dapat 
memberikan hasil yang maksimal. 

a. Setuju (Pernyataan tersebut sesuai,dengan hasil maksimal yang diberikan 
pegawai) 
Alasan :  

 
b. Netral (Pernyataan tersebut kurang sesuai dengan hasil yang kurang maksimal 

yang diberikan oeh pegawai) 
Alasan :  

 
c. Tidak Setuju (Pernyataan tersebut tidak sesuai, dengan hasil yanng diberikan) 

Alasan :  
  

4. Pegawai ini dapat mengikuti peraturan kedisplinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Semarang Candi Sari 

a. Setuju (Pernyataan tersebut sesuai dengan kondisi pegawai) 
Alasan :  

 
b. Netral (Pernyataan tersebut kurang sesuai dengan kondisi pegawai ini) 

Alasan :  
 



c. Tidak Setuju (Pernyataan tersebut tidak sesuai, dengan kondisi pegawai yang 
tidak mengikuti peraturan kedisiplinan) 
Alasan :  
  

5. Pegawai ini absen menggunakan surat ijin yang sah 
a. Setuju (Pernyataan tersebut sesuai dengan pegawai apabila melakukan absen 

kerja) 
Alasan :  

 
b. Netral (Pernyataan tersebut kurang sesuai dengan pegawai yang terkadang 

menggunakan surat ijin) 
Alasan :  

 
c. Tidak Setuju (Pernyataan tersebut tidak sesuai, dengan pegawai yang tidak 

pernah menggunakan surat ijin apabila melakukan absen ) 
Alasan :  
 

6. Pegawai ini setelah jam istirahat usai berada di Kantor 
a. Setuju (Pernyataan tersebut sesuai dengan kondisi pegawai ini) 

Alasan :  
 
b. Netral (Pernyataan tersebut kurang sesuai dengan kondisi pegawai ini) 

Alasan :  
 
c. Tidak Setuju (Pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kondisi pegawai ini) 

Alasan :  
  

7. Pegawai ini sungguh – sunggu dalam melaksanakan tugas yang anda berikan 
a. Setuju (Pernyataan tersebut sesuai dengan kesungguhan pegawai dalam 

mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh atasan) 
Alasan :  

 
b. Netral (Pernyataan tersebut kurang sesuai dengan kesungguhan pegawai dalam 

mengerjakan pekerjaan) 
Alasan :  

 
c. Tidak Setuju (Pernyataan tersebut tidak sesuai,dengan kesungguhan pegawai 

dalam mengerjakan pekerjaan) 
Alasan :  
  

8. Pegawai ini menggunakan ketrampilannya terhadap pekerjaan yang anda berikan 
a. Setuju (Pernyataan tersebut sesuai dengan cara pegawai dalam menggunakan 

ketrampilan yang dimilikinya) 
Alasan :  

 
b. Netral (Pernyataan tersebut kurang sesuai, dengann cara pegawai yang 

terkadang menggunakan ketrampilannya dalam mengerjakan pekerjaan) 
Alasan :  

 
c. Tidak Setuju (Pernyataan tersebut tidak sesuai, dengan pegawai ini yang tidak 

menggunakan ketrampilannya) 
Alasan :  



  
9. Pegawai ini bertanggungjawab atas hasil pekerjaan yang anda berikan 

a. Setuju (Pernyataan tersebut sesuai dengan pegawai ini dalam 
mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya) 
Alasan :  

 
b. Netral (Pernyataan tersebut kurang sesuai dengan pegawai ini yang terkadang 

mempertanggungjawabkanya hasil pekerjaanya) 
Alasan :  

 
c. Tidak Setuju (Pernyataan tersebut tidak sesuai, pegawai ini yang melarikan 

diri dari hasil pekerjaanya) 
Alasan :  
  

10. Pegawai ini tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan  
a. Setuju (Pernyataan tersebut sesuai dengan pegawai ini yang tepat waktu dalam 

menyelesaikn pekerjaannya) 
Alasan :  

 
b. Netral (Pernyataan tersebut kurang sesuai pegawai ini yang terkadang meminta 

waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya) 
Alasan :  

 
c. Tidak Setuju (Pernyataan tersebut tidak sesuai, dengan pegawai ini yang selalu 

terlambat dalam menyelesaikan pekerjaannya) 
Alasan :  
  

11. Pegawai ini dalam menerima pekerjaan yang terbilang cukup sulit langsung 
mengerjakannya saat itu juga 

a. Setuju (Pernyataan tersebut sesuai dengan sikap pegawai dalam menerima 
pekerjaan yang cukup sulit) 
Alasan :  

 
b. Netral (Pernyataan tersebut kurang sesuai dengan sikap pegawai yang 

terkadang menunda pekerjaan) 
Alasan :  

 
c. Tidak Setuju (Pernyataan tersebut tidak sesuai, dengab sikap pegawai yang 

selalu menunda pekerjaan) 
Alasan :  
  

12. Pegawai ini dapat menyesuikan diri dalam bekerja secara berkelompok 
a. Setuju (Pernyataan tersebut sesuai dengan sikap pegawai dalam berkelompok) 

Alasan :  
 
b. Netral (Pernyataan tersebut kurang sesuai dengan sikap pegawai dalam 

mengerjakan pekerjaan secara berkelompok) 
Alasan :  

 
c. Tidak Setuju (Pernyataan tersebut tidak sesuai, dengan sikap pegawai dalam 

berkelompok) 
Alasan :  



 
13. Pegawai ini dapat saling membantu dalam bekerja dengan rekan bagian lain untuk 

menyelesaikan pekerjaan 
a. Setuju (Pernyataan tersebut sesuai dengan sikap pegawai tersebut) 

Alasan :  
 
b. Netral (Pernyataan tersebut kurang sesuai dengan sikap pegawai) 

Alasan :  
 
c. Tidak Setuju (Pernyataan tersebut tidak sesuai, dengan sikap pegawai) 

Alasan :  

14. Pegawai ini memberikan pendapatnya yang dapat memberikan manfaat untuk 
kemajuan perusahaan 

a. Setuju (Pernyataan tersebut sesuai dengan pegawai dalam berpendapat) 
Alasan :  

 
b. Netral (Pernyataan tersebut kurang sesuai dengan sikap pegawai yang 

terkadang berpendapat dalam bekerja) 
Alasan :  

 
c. Tidak Setuju (Pernyataan tersebut tidak sesuai, dengan sikap pegawai yang 

tidak pernah berpendapat) 
Alasan :  
  

15. Pegawai ini dapat memberikan keputusan saat berdiskusi untuk menyelesaikan 
pekerjaanya 

a. Setuju (Pernyataan tersebut sesuai dengan sikap pegawai dalam forum diskusi) 
 Alasan :  
 
b. Netral (Pernyataan tersebut kurang sesuai dengan sikap pegawai yang 

terkadang dapat mmemberikan keputusan daloam forum diskusi) 
 Alasan :  
 
c. Tidak Setuju (Pernyataan tersebut tidak sesuai, dengan sikap pegawai yang 

tidak pernah dapat memberikan keputusan) 
 Alasan :  

  
16. Pegawai ini mengutamakan kepentingan umum selama berada di Kantor Pelayanan 

Pajak 
a. Setuju (Pernyataan tersebut sesuai dengan sikap pegawai ini) 
 Alasan :  
 
b. Netral (Pernyataan tersebut kurang sesuai dengan sikap pegawai ini) 
 Alasan :  
 
c. Tidak Setuju (Pernyataan tersebut tidak sesuai, dengan sikap pegawai ini) 
 Alasan :  

  
 

 



 



Validity & Reliability pengembangan karir 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
K1            24.5965         7.4236        .3677           .7385 
K2            24.6316         7.6654        .2770           .7500 
K3            24.5088         7.6115        .3016           .7468 
K4            24.6667         7.1190        .4971           .7216 
K5            24.5789         7.4624        .3527           .7405 
K6            24.5965         7.4236        .3677           .7385 
K7            24.6316         7.2368        .4436           .7286 
K8            24.6667         7.3690        .3962           .7348 
K9            24.6491         7.4104        .3770           .7373 
K10           24.7544         7.0815        .5456           .7161 
K11           24.5965         7.1378        .4810           .7236 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     57.0                    N of Items = 11 
 
Alpha =    .7526 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Validity & Reliability Prestasi kerja 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
P1            37.1930        16.5157        .5457           .8269 
P2            37.1579        16.5639        .5290           .8278 
P3            37.1404        16.8371        .4579           .8318 
P4            37.2281        16.4649        .5669           .8258 
P5            37.0526        17.4793        .3024           .8403 
P6            37.1228        17.2525        .3532           .8376 
P7            37.2105        16.7763        .4809           .8306 
P8            37.0877        16.6529        .5075           .8291 
P9            37.1579        17.4925        .2944           .8408 
P10           37.2281        16.6792        .5102           .8290 
P11           37.1053        17.1673        .3751           .8364 
P12           37.1754        17.0044        .4174           .8341 
P13           37.0877        16.6529        .5075           .8291 
P14           37.2105        16.6335        .5181           .8285 
P15           37.1404        16.5871        .5222           .8282 
P16           37.1754        17.0758        .3994           .8351 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     57.0                    N of Items = 16 
 
Alpha =    .8409 
 
 
 
 
 
 
 



Regression 
 

Descriptive Statistics

39.6316 4.3574 57
27.0877 2.9476 57

Prestasi kerja
Pengembangan karir

Mean Std. Deviation N

 
Correlations

1.000 .716
.716 1.000

. .000
.000 .

57 57
57 57

Prestasi kerja
Pengembangan karir
Prestasi kerja
Pengembangan karir
Prestasi kerja
Pengembangan karir

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Prestasi kerja
Pengemba
ngan karir

 
Variables Entered/Removedb

Pengemba
ngan karir

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Prestasi kerjab. 
 

Model Summary

.716a .512 .503 3.0704 .512 57.787 1 55 .000
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), Pengembangan karira. 
 



ANOVAb

544.767 1 544.767 57.787 .000a

518.497 55 9.427
1063.263 56

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Pengembangan karira. 

Dependent Variable: Prestasi kerjab. 
 

Coefficientsa

10.969 3.792 2.893 .005
1.058 .139 .716 7.602 .000

(Constant)
Pengembangan karir

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Prestasi kerjaa. 
 

Coefficient Correlationsa

1.000
1.938E-02

Pengembangan karir
Pengembangan karir

Correlations
Covariances

Model
1

Pengemba
ngan karir

Dependent Variable: Prestasi kerjaa. 
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