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ABSTRAK 

 

 

Cindy Eka Rahmawati, 1721100044. Skripsi. Program Studi Manajemen. 

Pengaruh Bimbingan Karir Terhadap Motivasi Berprestasi Melalui Etos 

Kerja Sebagai Variabel Mediasi Pada PT. Dong Young Tress Indonesia. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh bimbingan karir 

terhadap motivasi berprestasi dengan etos kerja sebagai variabel mediasi 

pada PT. Dong Young Tress Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah 

pegawai PT. Dong Young Tress Indonesia yaitu sebanyak 62 responden. Metode 

pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner langsung pada 

responden. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan alat bantu 

SPSS versi 25. Analisis ini meliputi analisis deskriptif, uji validitas, uji 

reliabilitas, analisis jalur, uji t, uji mediasi dan uji koefisien determinasi. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 

(1) Pengaruh langsung bimbingan karir terhadap etos kerja adalah positif dan 

signifikan (2) pengaruh etos kerja terhadap motivasi berperstasi adalah positif dan 

signifikan (3) pengaruh langsung bimbingan karir terhadap motivasi berprestasi 

adalah positif dan tidak signifikan (4) pengaruh bimbingan karir terhadap motivasi 

berprestasi mampu memediasi oleh etos kerja. Pengaruh variabel bimbingan karir 

dengan etos kerja memiliki nilai sebesar 31,7%, sedangkan sisanya 68,3% 

dipengaruhi oleh variabel lain serta variabel motivasi berprestasi dipengaruhi 

bimbingan karir dan etos kerja sebesar 15,9%, sedangkan sisanya 84,1% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

 

Kata Kunci: Bimbingan Karir, Motivasi Berprestasi, dan Etos Kerja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia (SDM) berperan sangat dominan dalam 

organisasi, karena merupakan motor penggerak paling utama di dalam suatu 

organisasi. Dengan demikian perhatian serius terhadap pengelolaan SDM 

adalah salah satu faktor penentu keberhasilan organisasi yang mutlak 

diperlukan. Pandangan terhadap SDM tidak hanya dapat dilihat secara 

individu saja, melainkan juga secara kelompok dalam lingkungan organisasi, 

Hal tersebut dikarenakan sikap dan perilaku manusia mempunyai sifat dan 

karakteristik yang berbeda, baik secara individu maupun antar kelompok 

dalam unit organisasi. 

Sejalan dengan perkembangan zaman, perubahan-perubahan dalam 

manajemen organisasi, tingkat kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan 

berbagai persoalan lain menuntut adanya kemampuan dari para SDM 

(karyawan) untuk dapat menyesuaikan diri, baik fisik maupun psikis. Apabila 

penyesuaian ini gagal atau salah, maka akan mengakibatkan terjadinya 

penurunan kinerja pada karyawan. 

Didalam suatu organisasi atau perusahaan, masalah kinerja sumber daya 

manusia perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini menunjukkan bahwa 

sumber daya manusia merupakan ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan 

peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya 
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suatu tujuan perusahaan dan karyawan (Hasibuan, 2017: 10). Oleh karena itu 

perusahaan dituntut untuk lebih memperhatikan kualitas sumber daya 

manusia yang dimiliki dengan memberikan kebutuhan yang diperlukan untuk 

mengoptimalkan kinerja karyawan. 

Motivasi berprestasi merupakan salah satu faktor penunjang kualitas 

sumber daya manusia. Adanya motivasi berprestasi yang tinggi pada 

karyawan akan menjadikan semangat kerja yang tinggi pula sehingga 

pekerjaan yang dihasilkan akan menjadi sangat maksimal. Rahman dkk 

(2017), dalam jurnalnya mengemukakan “motivasi berprestasi merupakan 

daya penggerak untuk mencapai taraf kinerja yang setinggi mungkin demi 

pengharapan kepada dirinya sendiri”. Seseorang yang memiliki motivasi 

berprestasi cenderung untuk selalu berusaha mencapai apa yang diinginkan 

meskipun mengalami hambatan dan kesulitan dalam meraihnya. 

Fenomena yang terjadi saat ini adalah rendahnya tingkat motivasi 

berprestasi pada karyawan di Indonesia. Berdasarkan survei JobStreet.com 

Indonesia selama dua bulan mengenai motivasi berprestasi di tempat bekerja 

mengungkapkan, 33,4 persen responden yang merupakan Generasi dengan 

rentang usia 22-26 tahun, dan pengalaman bekerja 1 – 4 tahun, menyatakan 

mereka tidak termotivasi untuk berprestasi di tempat kerja. Studi 

dilakukan antara Juni-Juli 2016 kepada 27.000 responden 

(https://www.cnnindonesia.com). Selain daripada itu diperkuat hasil riset 

Gallup Worlwide (sebuah lembaga riset internasional) yang melakukan survei 

tentang Motivasi Kerja Karyawan terhadap 73 ribu responden dari 141 negara 

https://www.cnnindonesia.com/
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di dunia, termasuk Indonesia. Hasil riset menunjukkan hanya 8% karyawan di 

Indonesia yang benar-benar memiliki level engagement yang tinggi, 

komitmen dan motivasi kuat dengan pekerjaannya. Sisanya, atau 92 % hanya 

melakukan pekerjaannya dengan monoton saja: berangkat kerja, 

menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan, pulang, lalu terima gaji di akhir bulan 

(https://strategimanajemen.net). 

Motivasi berprestasi karyawan pada setiap perusahaan menjadi sangat 

penting artinya, karena berkaitan dengan produktivitas kerjanya baik dalam 

arti kuntitas maupun kualitas dari pekerjaannya. Keberadaan Bimbingan karir 

di Perusahaan dapat membantu karyawan dalam memperolah pengenalan dan 

informasi sesuai kebutuhan karyawan untuk menyalurkan dan 

mengembangkan potensi diri atau untuk mengentaskan masalah yang 

dihadapi karyawan baik dalam bidang pribadi, sosial, maupun karir. Dengan 

adanya bimbingan karir akan membangkitkan motivasi karyawan yang mulai 

menurun karena tuntutan pekerjaan serta tekanan dari lingkungan kerja. 

Walgito (2014: 203), mendefinikan “bimbingan karir adalah bimbingan 

yang diberikan kepada seseorang agar dapat bekerja dengan baik, dengan 

senang, dengan tekun yang disesuaikan dengan tuntutan dari jabatan atau 

pekerjaan dengan apa yang ada dalam dirinya”. Senada dengan pendapat 

tersebut Gani (2012: 13), mengemukakan “bimbingan karir merupakan 

bantuan, layanan, pendekatan terhadap individu agar dapat mengenal dan 

memahami dirinya, merencanakan masa depan, serta mampu menentukan dan 

mengambil keputusan secara tepat”. 

https://strategimanajemen.net/
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Penjelasan pendapat di atas bimbingan karir merupakan salah satu 

layanan bimbingan di Perusahaan yang dapat membantu karyawan agar dapat 

bekerja dengan baik, dengan senang, dengan tekun yang disesuaikan dengan 

tuntutan dari jabatan atau pekerjaan dengan apa yang ada dalam dirinya. 

Layanan bimbingan karir adalah kegiatan yang diselenggaran Perusahaan 

kepada karyawan dengan tujuan agar karyawan memperoleh penyesuain diri, 

pemahaman tentang pekerjaan dan linkungan kerja sehingga karyawan dapat 

terbantu dengan adanya bimbingan karir dan dapat menyesuaikan dengan 

tuntutan pekerjaan yang telah dibebankan. 

Asmanidar (2019), dalam jurnalnya mengemukakan bahwa “bimbingan 

karir efektif dalam meningkatkan motivasi”. Senada dengan pendapat tersebut 

Irsyad (2018), dalam jurnalnya menyatakan pelaksanaan bimbingan karir 

mampu memberikan inspirasi dan memberikan semangat/ motivasi. Pendapat 

lain yang diutarakan Jamilah (2017), dalam jurnalnya bimbingan karir 

berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja, semakin tinggi intensitas 

bimbingan karir maka semakin tinggi pula motivasi kerja karyawan. Serta 

pendapat yang dikemukakan Winata (2018), pengembangan karir memiliki 

pengaruh yang besar serta positif dan signifikan terhadap motivasi kerja 

karyawan. 

Selain dapat mempengaruhi motivasi berprestasi, layanan bimbingan 

karir juga dapat mempengaruhi etos kerja. Erwin dan Kristanto (2016), dalam 

jurnalnya mengutarakan layanan bimbingan dapat mempengaruhi tinggi 

rendahnya etos kerja. Sejalan dengan pendapat tersebut Jatmiko (2017), 
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mengemukakan layanan bimbingan karir dapat meningkatkan etos kerja. 

Lebih lanjut Devi (2016), mengemukakan secara parsial layanan bimbingan 

karir dapat meningkatkan etos kerja. 

PT. Dong Young Tress Indonesia merupakan Pabrik yang beralamat di 

Kawasan Industri Piyungan Zona 2, Watugajah, Dusun Nganyang, Desa 

Sitimulyo. PT. Dong Young Tress Indonesia adalah salah satu perusahaan 

penenaman modal asing (PMA) yang bergerak dibidang Industri pengolahan 

rambut palsu (wig) yang memperoleh Surat Persetujuan Proyek Penanaman 

Modal Asing Presiden nomor 574/PMA/2007 tanggal 09 mei 2007 dengan 

akta pendirian perusahaan nomor 11 tanggal 18 juli 2001 yang telah di sahkan 

oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-

06101 HT.01.01-TH-2007 tanggal 1 Desember 2007. PT. Dong Young Tress 

Indonesia merupakan perusahaan perusahaan export-import sehingga hasil 

produksi yang dihasilkan 100% merupakan barang export. Untuk menjaga 

kualitas produksi karyawan dituntut untuk profesional dan dapat bekerja 

secara maksimal. 

Kualitas produksi yang dihasilkan oleh PT. Doung Young Trees 

Indonesia tergantung dari kinerja da efektifitas kerja dari masing-masing 

karyawan. Dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya, karyawan dituntut 

tanggung jawab yang sangat besar, karyawan dituntut untuk selalu 

professional dan berkualitas dalam tugas-tugas yang berkaitan dengan jabatan 

dan pekerjaannya. Semakin meningkatnya tuntutan tugas yang dihadapi 
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semakin banyak pula permasalahan yang ada. Semakin banyak permasalahan 

yang ada semakin membuat motivasi berprestasi karyawan menurun. 

Motivasi seseorang amat mempengaruhi perilakunya, motivasi bersifat 

biologis, manakala diberikan dorongan yang berupa pemenuhan secara 

material akan dapat mempengaruhi perilaku untuk melakukan tindakan agar 

mencapai titik secara maksimal. Penggerak motivasi seseorang antara lain; 

(1) adanya keinginan atau kebutuhan berprestasi; (2) adanya penghargaan 

(pengakuan) atas suatu p restasi; (3) adanya tantangan yang disediakan dalam 

pekerjaan; (4) rasa tanggung jawab; (5), adanya usaha meningkatkan 

kemampuan (program pengembangan), (6) keterlibatan dalam pengambilan 

keputusan organisasi dan (7) adanya kesempatan untuk maju terutama yang 

berkaitan dengan jenjang karir. 

Motivasi berprestasi merupakan hal yang berperan penting dalam 

meningkatkan suatu efektivitas kerja. Orang yang mempunyai motivasi 

berprestasi yang tinggi akan berusaha dengan sekuat tenaga supaya 

pekerjaannya dapat berhasil dengan sebaik-baiknya, akan membentuk suatu 

peningkatan produktivitas kerja. Namun yang terjadi pada PT Dong Young 

Tress Indonesia ini motivasi berprestasi yang ada pada setiap karyawan 

sangat kurang, hal ini bisa disebabkan karena mereka hanya memikirkan 

pendapatan yang mereka peroleh cukup untuk memenuhi kebutuhannya saja 

tampa menginginkan lebih atau bonus yang bisa ditabung untuk masa depan. 

Sebagian dari karyawan di PT. Dong Young Tress Indonesia juga masih 
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memiliki kekurangan dalam bertanggungjawab pada diri setiap individu 

karyawan tersebut sehingga menyebabkan memirunnya produktivitas. 

Selain daripada itu rendahnya motivasi karyawan disebabkan oleh rasa 

ketidakpuasan karyawan. Rasa tidak puas ini dapat ditimbulkan dari perasaan 

bahwa ada kebutuhan karyawan yang belum dipenuhi oleh perusahaan 

sehingga kontribusi pelaksanaan pekerjaan yang diberikan oleh karyawan 

belum optimal. Ditinjau dari faktor ekternal penyebab rendahnya motivasi 

berprestasi adalah kondisi kerja yang kurang kondusif, serta kurangnya 

kompensasi, dan penghargaan atas prestasi kerja. 

Setiap perusahaan selalu menginginkan produktivitas dari setiap 

karyawannya meningkat. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan harus 

memberikan motivasi yang baik kepada seluruh karyawannya agar dapat 

mencapai prestasi kerja dan meningkatkan produktivitas. Dengan adanya 

bimbingan karir, akan memberikan suatu dorongan yang besar dalam upaya 

mencapai tingkat produktivitas. Dalam melakukan usaha meningkatkan 

produktivitas kerja ini, PT. Dong Young Tress Indonesia telah menetapkan 

beberapa upaya yang bertujuan untuk memotivási para karyawannya untuk 

berprestasi dan mengasilkan prestasi kerja yang selalu meningkat. Adapun 

upaya tersebut dengan memberikan bimbingan karir kepada karyawan yang 

mengalami penurunan motivasi berprestasi dalam bekerja. Selain daripada itu 

PT. Dong Young Tress Indonesia juga memberikan beberapa fasilitas-fasilitas 

kerja yang sangat memunjang dalam meningkatkan produktivitas kepada 

seluruh karyawanya. 
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Berdasarkan uraian permasalahan dan fenomena di atas menjelasakan 

bahwa bimbingan karir mempunyai hubungan yang erat terhadap motivasi 

berprestasi karyawan. Dengan adanya gap penelitian di atas penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH BIMBINGAN KARIR 

TERHADAP MOTIVASI BERPRESTASI MELALUI ETOS KERJA 

SEBAGAI VARIBEL MEDIASI”. 

1.2 Alasan Pemilihan Judul 

Fenomena yang terjadi saat ini adalah rendahnya tingkat motivasi 

berprestasi pada karyawan di Indonesia. Berdasarkan survei JobStreet.com 

ditemukan bahwa motivasi berprestasi karyawan di Indonesia tergolong 

rendah. Selain daripada itu diperkuat hasil riset Gallup Worlwide (sebuah 

lembaga riset internasional) yang melakukan survei tentang Motivasi Kerja 

Karyawan terhadap 73 ribu responden dari 141 negara di dunia, termasuk 

Indonesia. Hasil riset menunjukkan hanya 8% karyawan di Indonesia yang 

benar-benar memiliki level, komitmen dan motivasi kuat dengan 

pekerjaannya.  

Selain fenomena di atas yang terjadi pada PT Dong Young Tress 

Indonesia motivasi berprestasi yang ada pada setiap karyawan sangat kurang, 

hal ini bisa disebabkan karena mereka hanya memikirkan pendapatan yang 

mereka peroleh cukup untuk memenuhi kebutuhannya saja tampa 

menginginkan lebih atau bonus yang bisa ditabung untuk masa depan. 

Sebagian dari karyawan di PT. Dong Young Tress Indonesia juga masih 

memiliki kekurangan dalam bertanggungjawab pada diri setiap individu 
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karyawan tersebut sehingga menyebabkan memirunnya produktivitas. 

Dengan adanya permasalahan dan gap penelitian di atas penulis mengambil 

judul penelitian “PENGARUH BIMBINGAN KARIR TERHADAP 

MOTIVASI BERPRESTASI MELALUI ETOS KERJA SEBAGAI 

VARIBEL MEDIASI”. 

1.3 Penegasan Judul 

Sebagai pedoman dan langkah pertama dalam memahami judul skripsi 

untuk menghindari kesalah pahaman dan persepsi pembaca, maka perlu untuk 

dijelaskan beberapa kata yang yang ada dan menjadi judul dalam skripsi ini. 

Adapun judul dalam penelitian ini adalah “PENGARUH BIMBINGAN 

KARIR TERHADAP MOTIVASI BERPRESTASI MELALUI ETOS 

KERJA SEBAGAI VARIBEL MEDIASI”. 

Kata pengaruh dalam penelitian ini menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia diartikan “daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang”. 

Penjelasannya pengaruh merupakan hal yang bersifat abstrak serta tidak dapat 

dilihat akan tetapi dapat dirasakan, akan tetapi dalam hal ini pengaruh 

merupakan segala sesuatu yang dapat berdampak karena adanya sebab akibat. 

Lebih lanjut kata bimbingan karir menurut Nurihsan (2012: 11) adalah 

“bimbingan yang ditujukan untuk membantu individu dalam perencanaan, 

pengembangan, dan pemecahan masalah-masalah karir”. Penjelasannya 

bimbingan karir juga merupakan upaya bantuan terhadap individu agar dapat 

mengenal dan memahami dirinya, dunia kerjanya, dan mengembangkan masa 
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depannya sesuai dengan apa yang diharapkannya. Bimbingan karir dipandang 

sebagai proses yang sederhana yang melibatkan individu untuk mengenal 

dirinya dan pekerjaannya sehingga mereka dapat menentukan pilihan terbaik. 

Kata terhadap menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan 

sebagai “kata depan untuk menandai arah”. Penjelasannya bahwa kata 

terhadap merujuk kepada segala sesuatu yang terdampak karena adanya sebab 

akibat, kata terhadap juga merupakan bentuk pasif dari menghadapkan, 

dimaksudkan untuk menandakan suatu tindakan yang dilakukan. 

Serta kata motivasi berprestasi menurut Purwanto, (2017: 20), diartikan 

“hasrat atau tendensi untuk mengerjakan suatu tugas yang sulit dengan cepat 

dan sebaik mungkin”. Penjelasannya motivasi berprestasi merupakan daya 

dorong yang terdapat dalam diri seseorang sehingga orang tersebut berusaha 

untuk melakukan sesuatu tindakan/kegiatan dengan baik dan berhasil dengan 

predikat unggul. 

Sedangkan kata etos kerja menurut Moeheriono (2014: 35), merupakan 

“semangat kerja atau selera bekerja yang menunjukkan semangat untuk 

berkolaborasi, berdebat, dan berprestasi, sehingga secara nyata dapat memetik 

hasil yang riil dan memberi kontribusi bagi kemajuan organisasi dan 

bangsanya”. Penjelasannya etos kerja baik secara etimologi dan praktis 

adalah seperangkat sikap atau pandangan mendasar yang dipegang oleh 

sekelompok manusia untuk menilai bekerja sebagai suatu hal yang positif 

bagi peningkatan kualitas kehidupan sehingga mempengaruhi perilaku 

kerjanya. 
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Berdasarkan penjelasan masing-masing kata di atas sehingga dalam 

pengambilan judul skripsi di atas maksudnya adalah melakukan penelitian 

tentang bimbingan karir dalam pengaruhnya terhadap motivasi berprestasi  

dengan etos kerja sebagai mediasinya. 

1.4 Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu 

yang mempunyai karekteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, 

meskipun berbeda dalam jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode 

analisis yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan mengenai pengaruh 

bimbingan karir terhadap motivasi berprestasi karyawan di PT Dong Young 

Tress Indonesia. 

Penelitian terkait dan hampir sama dengan motivasi berprestasi antara 

lain penelitian yang pernah dilakukan Sukisma (2014), yang berjudul 

pengaruh bimbingan kelompok terhadap motivasi berprestasi. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara bimbingan 

kelompok terhadap motivasi berprestasi.  

Penelitian yang pernah dilakukan Setyowati (2014), dengan judul 

hubungan bimbingan karir dengan motivasi bekerja. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara bimbingan karir 

dengan motivasi bekerja. Serta penelitian yang pernah dilakukan Marintan 

(2016), dengan judul pengaruh bimbingan karir terhadap motivasi bekerja. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan 

bimbingan karir terhadap motivasi bekerja. 
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Kesamaan penelitian yang dilakukan Sukisma (2014), Setyowati 

(2014), dan Marintan (2016) dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah 

sama-sama menjelaskan bimbingan karir sebagai variabel bebasnya serta 

motivasi sebagai variabel terikatnya, persamaan juga terletak pada teknik 

pengumpulan data. Adapun perbedaanya yaitu terdapat pada karakteristik 

subjek penelitian dimana subjek penelitian pada penelitian ini terbatas pada 

karyawan PT. Dong Young Tress Indonesia. Selain itu waktu dan tempat 

penelitiannya juga berbeda, serta teknik analisis data penelitian. Selain 

daripada itu perbedaan juga terletak pada penambahan varibael mediasi etos 

kerja. 

Berdasarkan uraian diatas, maka walau telah ada penelitian 

sebelumnya baik berkaitan dengan bimbingan karir maupun motivasi 

beprestasi, namun tetap berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. 

Dengan demikian, maka topic penelitian yang peneliti lakukan ini benar-

benar asli. 

1.5 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 

maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah ada pengaruh langsung bimbingan karir terhadap motivasi 

berprestasi pada PT. Dong Young Tress Indonesia ? 

2. Apakah ada pengaruh langsung bimbingan karir terhadap etos kerja pada 

PT. Dong Young Tress Indonesia? 
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3. Apakah ada pengaruh langsung etos kerja terhadap motivasi berprestasi 

pada PT. Dong Young Tress Indonesia? 

4. Apakah ada pengaruh tidak langsung bimbingan karir terhadap motivasi 

berprestasi dengan etos kerja sebagai variabel mediasi pada PT. Dong 

Young Tress Indonesia ? 

1.6 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Untuk menguji pengaruh langsung bimbingan karir terhadap motivasi 

berprestasi  pada PT. Dong Young Tress Indonesia. 

2. Untuk menguji pengaruh langsung bimbingan karir terhadap etos kerja 

pada PT. Dong Young Tress Indonesia 

3. Untuk menguji pengaruh langsung etos kerja terhadap motivasi berprestasi 

pada PT. Dong Young Tress Indonesia. 

4. Untuk menguji pengaruh tidak langsung bimbingan karir terhadap 

motivasi berprestasi dengan etos kerja sebagai variabel mediasi pada PT. 

Dong Young Tress Indonesia. 

1.7  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara praktis 

maupun teoritis, antara lain sebagai berikut. 

1.7.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam 

usaha pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia khususnya yang 
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berkaitan dengan Bimbingan Karir dan motivasi berprestasi kearah yang 

lebih baik sehingga dapat menunjang dalam peningkatan kinerja, 

produktivitas kerja, serta prestasi kerja. 

1.7.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis 

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang 

didapat di bangku kuliah. Selain itu, untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan pada umumnya dalam bidang Manajemen Sumber Daya 

Manusia di perusahaan khususnya yang berkaitan dengan bimbingan 

karir dan motivassi berprestasi. 

b. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan dan pertimbangan dalam menentukan keputusan dalam 

pengelolaan Sumber Daya Manusia untuk motivasi berprestasi 

karyawan sehingga tercapai produktivitas kerja. 

c. Bagi Karyawan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi 

karyawan sehingga dapat mengikuti bimbingan karir di perusahaan. 

1.8 Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, keaslian penelitian, 
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rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi pengertian tentang teori-teori yang digunakan 

dalam penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, 

dan penelitian hipotesis.  

BAB III  METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, 

bahan penelitian, tempat dan waktu penelitian, alat 

penelitian, jalannya penelitian, jenis data dan sumber data, 

metode pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik 

analisa data dan gambaran umum.  

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menyajikan tentang hasil penelitian yang dilengkapi 

tabel memaparkan hasil pengolahan data, 

mengintreprestasikan penemuan secara logis.  

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang diperoleh 

dari penelitian dan saran-saran yang dapat  dimanfaatkan 

oleh perusahaan yang diteliti. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan di atas untuk menjawab 

rumusan masalah maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai 

berikut. 

1. Ada pengaruh bimbingan karir terhadap etos kerja 

Berdasarkan hasil uji T dapat diketahui bahwa Ha yang menyatakan X 

terhadap Z diterima. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara melihat tabel 

Coefficients uji T yang di dapatkan harga Thitung 5,415 dengan nilai sig yang 

lebih kecil dari probabilitas α yang ditetapkan (0,000 < 0,05) sehingga 

hipotesis diterima. Tinggi rendahnya etos kerja dipengaruhi oleh tinggi 

rendahnya bimbingan karir. 

2. Ada pengaruh etos kerja terhadap motivasi berprestasi 

Berdasarkan hasil uji T dapat diketahui bahwa Ha yang menyatakan Z 

terhadap Y diterima. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara melihat tabel 

Coefficients uji T yang di dapatkan harga Thitung 3,663 dengan nilai sig yang 

lebih besar dari probabilitas α yang ditetapkan (0,001 < 0,05) sehingga 

Haditerima. Tinggi rendahnya motivasi berprestasi dipengaruhi oleh tinggi 

rendahnya etos kerja. 
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3. Tidak ada pengaruh bimbingan karir terhadap motivasi berprestasi 

Berdasarkan hasil uji T dapat diketahui bahwa Ho yang menyatakan X 

terhadap Y diterima.  Pengujian  hipotesis dilakukan dengan cara melihat tabel 

Coefficients uji T yang di dapatkan harga Thitung 0,187 dengan nilai sig yang lebih 

besar dari probabilitas α yang ditetapkan (0,853 > 0,05) sehingga Ho diterima. 

Tinggi rendahnya motivasi berprestasi tidak dipengaruhi tinggi rendahnya 

bimbingan karir. 

4. Pengaruh Bimbingan Karir Terhadap Motivasi Berprestasi Melalui Etos 

Kerja Sebagai Mediasi 

Berdasarkan hasil uji mediasi diperoleh nilai pengaruh tidak langsung (0,248) 

lebih besar dari pengaruh langsung variabel bimbingan karir (X) terhadap 

motivasi berprestasi (Y) (0,022) , sehingga menunjukkan bahwa etos kerja (Z) 

mampu memediasi pengaruh bimbingan karir (X) terhadap motivasi berprestasi 

(Y). hal ini berarti H4 yang berbunyi ada pengaruh tidak langsung bimbingan karir 

terhadap motivasi berprestasi melalui mediasi etos kerja diterima. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pegawai PT. Dong Young 

Tress Indonesia dalam mengendalikan kemampuan bimbingan karirnya harus 

melewati etos kerja yang maksimal, sehingga motivasi berprestasi mampu 

mendorong para pegawai untuk menghasilkan kinerja yang berkualitas. 

5. Berdasarkan data yang telah diolah, dapat diketahui bahwa koefisien 

determinasi (Adjusted R Square) sebesar = 0,317 atau (31,7%). Koefisien 

determinasi ini bim bingan karir (X) terhadap etos kerja  (Z) dalam penelitian ini 
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adalah 31,7%, sedangkan sisanya yaitu 68,3 % dipengaruhi atau dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.  

6. Berdasarkan data yang telah diolah, dapat diketahui bahwa koefisien 

determinasi (Adjusted R Square) sebesar = 0,159 atau (15,9%). Koefisien 

determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase 

hubungan pengaruh bimbingan karir (X) dan etos kerja (Z) terhadap motivasi 

berprestasi (Y) dalam penelitian ini adalah 15,9%, sedangkan sisanya yaitu 84,1% 

dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 

model penelitian ini. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang disimpulkan di atas dapat diberikan 

beberapa saran, antara lain sebagai berikut. 

1. Bagi Perusahaan 

Dengan diketahui bahwa bimbingan karir dapat mempengaruhi etos kerja 

dan juga dapat mempengaruhi motivasi berprestasi secara langsung maka 

diharapkan pihak perusahaan dapat menjalankan program bimbingan karir secara 

berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan etos kerja dan motivasi berprestasi 

karyawan. 

2. Bagi Karyawan 

a. Diharapkan kepada karyawan mau mengikuti program bimbingan karir 

baik secara individu maupun kelompok sehingga tidak terjadi 

permsalahan yang berlarut-larut dalam pekerjaan. 
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b. Diharapkan kepada karyawan untuk meningkatkan etos kerja sehingga 

menunjang peningkatan motivasi berprestasi yang dapat 

mempengaruhi kinerja dan produktifitas kerja. 

c. Diharapkan kepada karyawan untuk selalu meningkatkan motivasi 

berprestasi dalam bekerja sehingga produktivitas kerja dapat tercaapai. 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti sudah berusaha semaksimal mungkin untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang baik, akan tetapi masih terdapat beberapa 

keterbatasan dalam penelitian ini yang perlu diperhatikan agar dalam penelian 

selanjutnya dapat dilakukan perbaikan sehingga mendapatkan hasil penelitian 

yang lebih baik. Adapaun keterbatasan dalam penelitian ini antara lain sebagai 

berikut. 

1. Dalam penelitian ini hanya menggunakan sebagian sampel saja sehingga 

dimungkinkan hasil penelitian ini kurang sempurna. Penelitian ini terbatas 

hanya pada PT. Doung Young Tress Indonesia Cabang Paliyan dengan 

jumlah proporsi populasi hanya 143 dan sampel 62. Bagi penelitian lebih 

lanjut diharapkan dapat mengambil sampel lebih banyak sehingga 

didapatkan hasil penelitian yang lebih sempurna. 

2. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan angket/kuesioner 

sehingga dimungkinkan sekali jawaban yang diberikan oleh sampel tidak 

menunjukkan keadaan sesungguhnya. Bagi penelitian lebih lanjut 

diharapakan menggunakan teknik pengumpulan data yang lebih akurat 

daripada angket/kuesioner. 
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3. Dalam penelitian ini hanya terbatas beberapa faktor yang mempengaruhi 

motivasi berprestasi karyawan antara lain bimbingan karir dan etos kerja. 

Masih banyak faktor yang dapat mempengaruhi motivasi berprestasi 

karyawan. Bagi penelitian lebih lanjut diharapakn dapat menambah 

beberapa faktor lainnya yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya 

motivasi berprestasi. 

4. Penelitian ini dilakukan pada saat pandemi Covid-19 masing berlangsung 

sehingga untuk sumber data sekunder, contoh: wawancara dengan 

karyawan, serta tinjauan kelapangan pada saat karyawan kerja tidak 

diperkenankan sehingga data yang dihasilkan hanya sebatas informasi dari 

departemen HRD-GA. 
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