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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pengembangan karir merupakan hal yang sangat penting terhadap suatu 

perusahaan baik skala kecil maupun skala besar. Karena sistem 

pengembangan karir yang baik menandakan bahwa perusahaan juga 

baik, selain itu jika sistem pengembangan karir yang jelas menjadikan 

karyawan bekerja secara jelas dan terarah.  

2. Sistem pengembangan karir di KSPPS Artha Melati Jepara 

mengutamakan pada penilaian kualitas kerja dan pencapaian target yang 

diberikan dari manajemen. 

3. Adapun bentuk Pengembangan karier yang dilakukan oleh KSPPS Arha 

Melati sesuai dengan teori yang ada dari segi karier menurut (Moenir, 

1993), yaitu : 

a. Melalui pendidikan 

b. Melalui promosi 

c. Melalui perpindahan pegawai atau mutasi 

d. Rekomendasi atau dukungan dari atasan. 

4. Upaya KSPPS Artha Melati Jepara dalam pengembangan karir 

karyawannya dengan cara sering melaksanakan pelatihan pelatihan di 

masing-masing bagian mulai dari bawah sampai tingkat jabatan atas. 
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5. Kendala yang dihadapi dalam menjalankan sistem pengembangan karir 

adalah biaya pelatihan yang terkadang tidak murah sehingga KSPPS 

Artha Melati Jepara sering mengadakan pelatihan bersama dengan 

bergabung dengan asosiasi koperasi yang ada di jepara dengan tujuan 

meminimalkan biaya. 

6. Berdasarkan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 10 tahun 

2018 tentang badan nasional sertifikasi profesi:  “ Sertifikasi 

Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang 

dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang 

mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, 

Standar Internasional dan/atau Standar Khusus”. Maka KSPPS Artha 

Melati Jepara ingin melangkah untuk menuju ke profesionlitas dengan 

masing masing bagian di jabatan apapun harus memiliki sertifikat 

kompetensi. 

5.2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, Ada beberapa saran yang akan kami 

sampaikan kepada KSPPS Artha Melati Jepara: 

1. KSPPS Artha Melati hendaknya memantau hasil hasil pelaksanaan dari 

pengembangan karir agar setiap karyawan berkesempatan untuk 

meningkatkan kinerjanya. Melalu informasi informasi yang jelas dan 

merata kepada setiap karyawan.  
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2. KSPPS Artha Melati hendaknya harus benar benar bijaksana dalam 

melakukan mutasi karyawan sehingga dapat meningkatkan kinerja 

karyawan serta hasil yang maksimal bagi perusahaan. 

3. Seleksi yang agak ketat agar sistem pengembangan karir yang dibuat bisa 

berjalan dengan lancar karena terdapat orang orang yang tepat dalam 

memegang suatu jabatannya. 

 

 

 

 

 

 

 

  


