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Yulia Andika Putri, NPM : 15510031, Pengaruh Jabatan Dan Pengembangan 
Karir Terhadap Kinerja Kerja Pegawai Kodam I Bukit Barisan Medan, 
Skripsi 2019. 

 
Jabatan dan pengembangan karir yang tinggi akan meningkatkan dan 
menumbuhkan semangat kerja pegawai, dengan demikian akan tercapai kinerja 
kerja pegawai yang berkualitas. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas 
kerja dalam organisasi pemerintahan pegawai termotivasi untuk meningkatkan 
pengembangan karir dikarenakan adanya jaminan kenaikan jabatan yang jelas. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jabatan dan 
pengembangan karir (X) terhadap kinerja kerja pegawai (Y). Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Responden dalam penelitian ini yaitu 
pegawai Kodam I/BB jalan Gatot Subroto Kota Medan berjumlah 70 orang yang 
digunakan sebagai sampel. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti 
adalah kuesioner. Penelitian ini menggunakan teknik sampling purposive. Dengan 
menggunakan analisis linier berganda Y = a + b1X1 + b2X2 + e , serta uji 
koefisien determinasi. Sehingga analisis data ini akan diketahui ada atau tidaknya 
pengaruh antara variabel bebas(X) dengan variabel terikat (Y). Dengan persamaan 
garis regresi regresi linier berganda adalah Y= 4,314+0,617X1+0,273X2+e . Hasil 
penelitian ini dapat diterima kebenarannya, sebab diketahui R2  sebesar 0,929 
artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen sebesar 92%. Sedangkan sisanya 8% dipengaruhi oleh variabel lain 
yang tidak dimasukkan dalam model regresi koefisien determinasi ini. 
Berdasarkan hasil uji t, diketahui bahwa thitung > ttabel yaitu 7.696 > 1.996 dan sig.t 
(0.001) < 0,05 dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima. Dari hasil pengujian 
tersebut, maka terdapat keputusan yaitu jabatan dan pengembangan karir 
berpengaruh terhadap kinerja kerja pegawai. 
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