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BAB II 
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 
2.1 Model-Model Penelitian Terdahulu 

Menurut Ishak (2016) pada penelitiannya beberapa tinjauan telah 

mengindikasikan hal ini inisiatif perusahaan kurang dalam perencanaan, 

penerapan dan pengelolaannya. maka dari itu penelitian ini secara khusus 

bermaksud untuk menguji hubungan yang signifikan antara Kesuksesan 

Perencanaan dan prediktornya yang merupakan pengetahuan manajemen, gaya 

kepemimpinan,  dan pengembangan karir. 

 
 

 

 

 
Gambar 2.1 Pengaruh pengetahuan manajemen, gaya kepemimpinan, dan 

pengembangan karir terhadap perencanaan kesuksesan, Sumber: Ishak (2016). 

Menurut Williams (2018) pada jurnal penelitiannya yang bertujuan untuk 

mengetahuiipengaruh pengembangan karir, manajemen sumber daya manusia, dan 

tujuan organisasi terhadap Kesuksesan Perencanaan.   
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Gambar 2.2 Pengaruh pengembangan karir, manajemen sumber daya alam, dan 

tujuan organisasi terhadap  Kesuksesan Perencanaan, Sumber: William (2018) 

Menurut Wang (2015) pada jurnal penelitiannya yang bertujuan untuk 

menguji efek dari strategi Kesuksesan Perencanaan pada kinerja internasional 

organisasi non-pemerintah di Kenya.  

 
 

 

 

 

Gambar 2.3 Pengaruh strategi Kesuksesan Perencanaan di Non pemerintahan 

Kenya, Sumber: Wang et al., (2015) 

 
Nasrollah dan Neda (2015) pada jurnal penelitiannya yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara fitur dominan, kepemimpinan organisasi, dan 

manajemen karyawan terhadap Kesuksesan Perencanaan di cabang-cabang Bank 

Keshavarzi di Teheran.  
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Gambar 2.4 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kesuksesan Perencanaan di 

cabang bank Keshavarzi, Sumber: Nasrollah et al., (2015) 

Menurut Ali dan Freyedon (2012) pada jurnal penelitiannya yang memiliki 

tujuan untuk mengetahui manajemen bakat serta proses Kesuksesan Perencanaan 

(SP) untuk penyerapan bakat, retensi dan pengembangan dengan penggunaan 

statistik deskriptif dan inferensial dan komunikasi statistiknya termasuk 

manajemen dan ahli dari cabang-cabang Bank Refahe Kargaran Iran di Provinsi 

Tehran.  

 

 

 

 

 

 
 
Gambar 2.5 Bagian dari talenta manajemen yang mempengaruhi proses 

perencanaankesuksesan di Bank Refahe Kargaran Iran di Provinsi Tehran, 

Sumber: Ali et al., (2012) 

Menurut Hameed (2017) pada jurnal penelitiannya, tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk memahami organisasi di Qatar secara efisien menggabungkan 

pengembangan kepemimpinan dan sistem Kesuksesan Perencanaan. Sebagai 

bentuk untuk Kesuksesan Perencanaan dibutuhkan peningkatan kepemimpinan di 

Qatar.  

 

Pengalaman 
Kinerja 

Pembinaan 

Karyawan 
Berpotensi Tinggi 

Kesuksesan 
Perencanaan 

Talenta 
Manajemen 

Rama Febria. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesuksesan Perencanaan dapat Dilihat dari Pengembangan Karir, 
Pengetahuan Manajemen dan Gaya Kepemimpinan pada Perusahaan Manufaktur Di Industri Batamindo Kota Batam. 
UIB Repository©2019



12 

  Universitas Internasional Batam 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Peran peningkatan kepemimpinan terhadap sistem Kesuksesan 

Perencanaan di Qatar, Sumber: Hameed (2017) 

Menurut Suzanne dan Michael (2013) pada jurnal penelitiannya yang 

bertujuan untuk mengidentifikasi elemen kunci dari Kesuksesan Perencanaan 

dengan implikasi untuk layanan manusia non-profit yang berfokus pada 

kepemimpinan diri, hubungan eksekutif-dewan, sukses yang manajemen dan 

diakhiri dengan pentingnya menyelaraskan upaya berbasis kesuksesan dan strategi 

perencanaan.   

 

 

Gambar 2.7 Strategi untuk Mencapai Kesuksesan Perencanaan, Sumber: Suzanne 

et al., (2013) 

Menurut Seniwoliba (2015) pada jurnal penelitiannya yang bertujuan 

Untuk mengungkapkan pentingnya Kesuksesan Perencanaan dan menemukan cara 

merancang yang terkoordinasi pendekatan dan mengusulkan model konseptual 

Kesuksesan Perencanaan untuk Universitas Studi Pembangunan.  
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Gambar 2.8  Model Konseptual Perencanaan Kesuksesaan, Sumber: Seniwoliba 

(2015) 

Menurut Anshika dan Nisha (2016) pada jurnal penelitiannya yang 

bertujuan untuk mengeksplorasi munculnya dan pentingnya Kesuksesan 

Perencanaan di usaha kecil dan menengah. Tujuan lainnya adalah:  

1. Untuk menguji perspektif historis Kesuksesan Perencanaan di bawah 3 

periode waktu 

2. Mengetahui pentingnya Kesuksesan Perencanaan untuk UMKM. 

3. Mempelajari proses kesuksesan di UMKM 

 

 
 

 

 

Gambar 2.9 Tahap Perencanaan kesuksesaan pada UMKM, Sumber: Anshika et 

al., (2016). 

Menurut Janella (2012) pada jurnal penelitiannya yang tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk membahas pentingnya mempertahankan dan 

mengembangkan staf sebagai masalah penting untuk manajemen pengetahuan dan 

membahas masalah mempertahankan bakat melalui Kesuksesan Perencanaan yang 

efektif di sektor kereta api.  
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Gambar 2.10 Faktor dari manajemen pengetahuan yang mempengaruhi 

Kesuksesan Perencanaan di sektor kereta api, Sumber: Janella (2012). 

Menurut Ali dan Vahid (2011) pada jurnal penelitiannya ini bertujuan 

untuk mengevaluasi efek dari Kesuksesan Perencanaan sebagai program campur 

tangan tingkat organisasi sikap karir sebagi variabel tingkat individu di 

pemerintahan di Iran. 

 

 

 
 

Gambar 2.11 Pengaruh sikap karir terhadap Kesuksesan Perencanaan di 

pemerintahan Iran, Sumber: Ali et al., (2011) 

Penelitian menurut Aldulaimi (2017) dilakukan di Qatar dengan tujuan 

penelitian persiapan penggantian terhadap posisi kepemimpinan yang dikarenakan 

pensiun, sakit, ataupun perpindahan ke institusi lainnya. Penelitian ini 

mengungkapkan bahwa pelatihan kemampuan teknikal saja tidak cukup untuk 

mengembangkan pemimpin masa depan. Mengetahui kemungkinan adanya 

kekosongan posisi memperbolehkan kandidat internal untuk bisa merencanakan 

career path development dan membantu mereka dalam peluang yang ada.  
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Gambar 2.12 Pengaruh sikap gaya kepemimpinan terhadap Kesuksesan 

Perencanaan, Sumber : Aldulaimi., (2017)  

Penelitian menurut Ng’andu (2017) bertujuan untuk melakukan penelitian 

mengenai gaya kepemimpinan yang sesuai dalam mewujudkan Kesuksesan 

Perencanaan paling efektif demi mempromosikan seorang suksesor pemimpin 

terintegrasi. Hal ini dikarenakan dengan terjadinya kekurangan kandidat yang 

telah memenuhi syarat dalam menunjang pendidikan gereja Advent di Afrika 

tetapi meninggalkannyas sebelum renormalisasi pendidikan tersebut dilaksanakan. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Pengaruh kepemimpinan manajemen puncak terhadap Kesuksesan 

Perencanaan, Sumber : Ng’andu (2017) 

Menurut Manaf et al., (2017) melalui penelitiannya yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh yang dimiliki antara gaya kepemimpinan terhadap 

Kesuksesan Perencanaan pada perusahaan sektor publik di Malaysia. Beberapa 

karakteristik kepemimpinan atau gaya kepemimpinan yang digunakan di Malaysia 

yaitu, pengaruh ideal, motivasi inspirasional, dan pengaruh individual dan 

stimulasi intelektual. Kombinasi Kuesioner Kepemimpinan Multifaktor, 
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Perencanaan Suksesi Efektif, dan Kuesioner Manajemen digunakan untuk 

mendistribusikan kepada 576 pegawai negeri dari sektor publik Malaysia.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Pengaruh gaya atau karakteristik kepemimpinan terhadap 

Kesuksesan Perencanaan pada perusahaan sektor publik Malaysia, Sumber: Manaf 

et al., (2017) 

Menurut Bluth et al., (2016) mengumpamakan dalam penelitiannya 

mengenai transisi kepemimpinan dalam praktik radiologi seringkali bukan 

termasuk dalam proses perubahan yang direncanakan dengan pengembangan 

potensi formal pemimpin masa depan. Untuk memastikan keberhasilan yang 

berkelanjutan, bagaimanapun itu praktik dari Kesuksesan Perencanaan perlu 

dikembangkan dengan komprehensif yang mencakup cukup kuat. Kesuksesan 

Perencanaan dan pengembangan kepemimpinan akan diperlukan di masa depan 

demi menjamin kesuksesan dalam hubungan bisnisnya serta menjadi layak secara 

finansial. 
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Gambar 2.15 Pengaruh proses transisi kepemimpinan terhadap Kesuksesan 

Perencanaan, Sumber : Bluth et al., (2016) 

Menurut Emejon et al., (2017) dalam penelitian yang telah dilakukan 

menjelaskan bahwa pemimpin biasanya menghabiskan bertahun-tahun di 

organisasi mereka. Seorang CEO atau manajer tingkat atas harus tahu semua 

tentang praktik bisnis, prosedur, dan kebutuhan harian dari masing-masing 

perusahaan. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui beberapa proses atau 

strategi yang dapat dicapai dalam mewujudkan Kesuksesan Perencanaan dalam 

organisasi bisnis profesional, lebih khususnya penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan strategi yang relevan kepada suksesor menjadi lebih siap ketika 

mereka mengambil peran baru masing-masing. 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.16 Pengaruh proses atau strategi dalam membentuk karakter suksesor 

terhadap Kesuksesan Perencanaan, Sumber : Emejon et al., (2017) 

Menurut Sharma dan Pandey (2014) dalam penelitiannya menjelaskan 

bahwa Kesuksesan Perencanaan adalah kunci dalam skenario saat ini dari pasar 

yang ketat serta waktu kompetitif. Memperkuat bakat seseorang suksesor akan 

memiliki dampak langsung pada hasil dan berkontribusi terhadap pertumbuhan 

organisasi. Oleh karena itu pengembangan pada bakat adalah suatu keharusan bagi 
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pengembangan organisasi secara keseluruhan. Studi ini berfokus pada praktik dan 

pendekatan suksesor saat ini pada perusahaan – perusahaan di India. 

 

 
 
 

Gambar 2.17 Praktik dan tantangan dari Kesuksesan Perencanaan, Sumber: 

Sharma dan Pandey (2014) 

Menurut Oduwusi (2018), melalui penelitiannya menjelaskan bahwa 

Kesuksesan Perencanaan menjadi salah satu kunci sukses dalam proses transisi 

manajerial yang efektif dalam organisasi atau perusahaan. Mengidentifikasi dan 

mengembangkan calon penerus untuk posisi kunci dalam suatu organisasi melalui 

proses evaluasi sistematis dan pelatihan karyawan yang kompeten untuk proses 

transisi merupakan hal mendasar dalam keberhasilan setiap organisasi. Oleh 

karena itu, sangat penting pembentukan Kesuksesan Perencanaan yang efektif di 

Indonesia untuk meningkatkan keberhasilan organisasi.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.18 Kunci Kesuksesan Perencanaan proses transisi manajerial yang 

efektif, Sumber: Oduwusi (2018) 
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Menurut Ali (2015) dalam penelitian yang dilakukan mengenai masalah 

organisasi perangkat lunak sering gagal memanfaatkan personil tingkat bawah dan 

menengah secara efektif untuk mengembangkan kepemimpinan dan sistem 

Kesuksesan Perencanaan dan banyak yang melaksanakan praktik - praktik kritis 

ini melalui fungsi sumber daya yang mengalihkan tanggung jawab untuk 

pengembangan kepemimpinan dari manajer. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menyajikan praktik terbaik dalam mengembangkan gaya kepimpinanan dan 

serangkaian rekomendasi praktis organisasi perangkat lunak. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19 Pengaruh gaya atau karakteristik kepemimpinan terhadap 

Kesuksesan Perencanaan pada perusahaan sektor publik Malaysia, Sumber: Ali 

(2015) 

Menurut Dachapalli (2016) mengenai penelitiannya yang membahas 

tentang faktor-faktor terkait yang mempengaruhi Kesuksesan Perencanaan pada 

pemerintahan di Gauteng. Masalah yang terjadi dalam pemerintahan adalah 

hilangnya karyawan yang memiliki keterampilan langka. Hal tersebut dikarenakan 

terjadinya krisis transisi manajerial tanpa mengimplementasikan Kesuksesan 

Perencanaan. 

 

Pengembangan 
Kepemimpinan 

Pengembangan 
Manajemen 

Manajemen Puncak 
Kesuksesan Perencanaan 

Rama Febria. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesuksesan Perencanaan dapat Dilihat dari Pengembangan Karir, 
Pengetahuan Manajemen dan Gaya Kepemimpinan pada Perusahaan Manufaktur Di Industri Batamindo Kota Batam. 
UIB Repository©2019



20 

  Universitas Internasional Batam 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 2.20 Faktor – faktor yang mempengaruhi Kesuksesan Perencanaan, 

Sumber: Dachapalli (2016) 

Proses suksesi bisnis keluarga sering kali diabaikan selama kehidupan 

pendiri atau generasi yang harus bersiap-siap untuk hand-off. Pada penelitian ini 

memungkinkan bahkan untuk pengamat kasar untuk memahami pentingnya, 

konsep, tipologi dan implikasi mengikuti jalur pembelajaran tertentu dan memilih 

kategori tertentu dari penerus (orang dalam atau orang luar), mulai dari situasi 

dimana suksesi dalam keluarga lebih disukai. Tujuannya ada dua yaitu pertama 

untuk menyorot jenis pengetahuan yang lebih mudah ditransfer ke penerus 

internal, dan yang kedua untuk mengidentifikasi faktor-faktor konteks yang 

memfasilitasi keluarga suksesi internal. Kami akan menunjukkan bahwa industri 

anggur adalah industri pengetahuan intensif, yang membutuhkan konstelasi 
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spesifik kompetensi manajemen anggur dan anggur, akibatnya anggota keluarga 

adalah penerus yang lebih cocok daripada eksternal pelamar. 

Dola (2015) melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengalisis dampak 

bahwa gaya kepemimpinan dimiliki pada karyawan suatu organisasi dalam hal 

tingkat kinerja mereka, maka dari itu penelitan ini bertujuan melihat dampak gaya 

kepemimpinan terhadap Kesuksesan Perencanaan di BIP dengan tujuan utama 

untuk menyelidiki perubahan dalam Gaya kepemimpinan yang telah dicapai 

dalam organisasi dan juga untuk menyelidiki sejauh mana intervensi seorang 

pemimpin pada situs yang mempengaruhi Kesuksesan Perencanaan. Model 

ditunjukan pada Gambar 2.21. 

 

 

 

Gambar 2.21 Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap Kesuksesan Perencanaan 

pada perusahaan di KWS, Sumber: Dola (2015) 

Amin et al., (2014) Melakukan penelitian mengenai hubungan Antara 

komponen dari training dan development yaitu manfaat. pengembangan karir, 

kebijakan perusahaan, dan pengaruhnya terhadap Kesuksesan Perencanaan .    

 

 

 

 

Gaya kepemimpinan  

Kelengkapan  

Perencanan kesuksesan  

Manfaat 

Pengembangan Karir Perencanan kesuksesan  

Kebijakan Organisasi 

Rama Febria. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesuksesan Perencanaan dapat Dilihat dari Pengembangan Karir, 
Pengetahuan Manajemen dan Gaya Kepemimpinan pada Perusahaan Manufaktur Di Industri Batamindo Kota Batam. 
UIB Repository©2019



22 

  Universitas Internasional Batam 

Gambar 2.22 Pengaruh pengembangan Karir terhadap Kesuksesan Perencanaan 

pada perusahaan, Sumber: Amin et al., (2014) 

Penelitian selanjutnya oleh Jagero et al., (2012) bertujuan untuk meneliti 

pengaruh program pengembangan karir dan gaya kepemimpinan terhadap 

Kesuksesan Perencanaan pada karyawan 2 perusahaan terbesar di Tanzania. 

 

 

Gambar 2.23 Pengaruh pengembangan karir terhadap Kesuksesan Perencanaan 

pada perusahaan Tanzania, Sumber: Jagero et al., (2012) 

Mothi dan Aslam (2015) meneliti mengenai dampak gaya kepemimpinan 

terhadap Kesuksesan Perencanaan di sektor kesehatan dari Pakistan. Dimana hasil 

penelitian ini memberi dampak yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Model 

penelitian Gambar 2.24.  

 

 

 

Gambar 2.24 Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap Kesuksesan Perencanaan 

disektor kesehatan dari Pakistan, Sumber: Mothi dan Aslam., (2015) 

Asrar-ur-Huq dan Peterkuchinke (2016) melakukan studi tentang dampak 

dari pengetahuan manajemen pada karyawan di sektor perbankan Pakistan. 

Dimana hasil penelitian ini memberikan dampak yang signifikan terhadap 
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Perancanaan Kesuksesan Bank Pakistan. Model penelitian dapat dilihat pada 

Gambar 2.25. 

 

 

 

Gambar 2.25 Dampak gaya kepemimpinan dan pengembangan karir terhadap 

Kesuksesan Perencanaan diBank Pakistan, Sumber: Asrar dan peter., (2016) 

2.2 Definisi Variabel Dependen  

2.2.1 Kesuksesan Perencanaan 

Perencanaan adalah hubungan yang adaasekarang dengan sebagaimana 

seharusnyaayang berhubungan melalui kebutuhan, penentuan tujuan, prioritas, 

program serta sumber alokasi. Sedangkan kesuksesan adalah suatu pencapaian 

target yang mana sebelumnya sudah ada tujuan sebagai tolak ukur menurut Jone 

(2013). 

Tujuan dari Kesuksesan Perencanaan adalah sebagai tolak ukur yang mana 

sebelumnya tujuan ini ialah impian untuk apakah suatu yang direncanakan bisa 

berjalan dengan baik.  

2.3 Hubungan Antar Variabel 
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Hasil dariipenelitian William (2018), “menunjukkan bahwa dimana karir 

dan manajemen suksesi ini telah menjadi Manajemen Sumber daya manusia yang 

mapan. (HRM) juga memproses dalam beberapa waktu terakhir banyak organisasi 

menghadapi banyak tantangan. Pada dasarnya Kesuksesan Perencanaan 

Pengetahuan Manajemen 

Kesuksesan Perencanaan 
Pengembangan Karir 
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didefinisikan sebagai pencapaian ataupun suatu prestasi kerja terhadap apa yang 

sudah dibuat sehingga tercapainya tujuan dari sebuah perusahaan atau organisasi.  

Hasil penelitian sesuai dengan pendapat Soniwaliba (2015), “bahwa proses 

perencanaan sangat penting dalam proses suatu kesuksesan. Dapat kita lihat 

kebanyakan Negara maju mampu menjalani perencanaan ini yang mereka lihat 

dari pengembangan karir pada setiap karyawan yang berpotensi untuk giat bekerja 

guna membuat perusahaan selangkah lebih maju. 

2.3.2 Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kesuksesan Perencanaan 

Hal utama yang perlu diperhatikan agar menandakan efektifitas dan 

efisiensi dari suatu organisasi adalah perencanaan yang matang dalam 

menerapkan visiidan misi yang telah ditetapkan. Setiap program kerjaayang 

diformulasikan oleh pihak manajemen di organisasiitertentu, baik yang 

berorientasiiuntuk mencariikeuntungan finansial atau yang memberikan pelayanan 

sosial kepadaamasyarakat, akan terlaksanaasecara optimal dengan 

adanyaaperencanaan yang efektif dan efisien. Kepemimpinan yang mengarahkan 

semuaakaryawan sehinggaadapat bekerjaasecara optimal dalam menyediakan 

barang atau jasa dibutuhkan oleh pimpinan dan pihak manajemen dariisetiap 

organisasi, sehubungan dengan jumlah sumber dayaaperusahaan yang terbatas 

jumlahnya dan kemampuan karyawan yang tidak bisaadipaksakan ketikaabekerja. 

Seorang pemimpin organisasiiyang mampu memberikan arahan yang tepat 

kepadaaparaakaryawan yang bekerjaaakan memberikan dorongan kepadaamasing-

masing merekaauntuk bekerjaalebih efektif dan efisien lagii dalam menyediakan 
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produk atau jasa, baik di perusahaan atau instansiiswasta atau organisasiinirlaba 

menurut Janella (2012).  

Menurut Soniwaliba (2015) keahlian yang dimiliki pemimpin untuk 

mengarahkan merupakan aspek pokok untuk efektifitas manajemen. Jika 

organisasiidapat mengetahui kualitas–kualitas yang berkaitan dengan 

kepemimpinan, maka dapat memilih pemimpin yang tepat dan dapat 

meningkatkan bisnis. Jika kelompok dalam perusahaan dapat mengetahui perilaku 

dan langkah-langkah yang tepat maka mampu meningkatkan kepemimpinan 

secara pribadi. 

2.3.3 Pengaruh Pengetahuan Manajemen Kesuksesan Perencanaan 

Pengetahuan Manajemen ialah suatu cara bagi perusahaan untuk 

mengenal, merealisasikan, mendistribusikan, dan memungkinkan pengadaptasian 

wawasan dan pengalaman. Wawasan dan pengalaman tersebut terdiriidarii 

pengetahuan, baik yang dimiliki oleh individu maupun pengetahuan yang melekat 

padaaproses atau standar prosedur perusahaan. Tujuan utamaapengetahuan 

manajemen adalah untuk memelihara dengan efektif pengetahuan yang penting 

kepadaaparaakaryawan Janella (2012). Adapun pengetahuan manajemen 

merupakan sebuah seniiuntuk menciptakan nilaiidengan caraameningkatkan asset-

asset tidak berwujud (intangible assets). Dimana semuanya saling memiliki 

keterkaitan terhadap Kesuksesan Perencanaan.  
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2.4    Model Penelitian Dan Perumusan Hipotesis 

Model ini diteliti oleh Ishak (2016). Model penelitian ini dipilih karena 

model variabel independen termasuk ke dalam kategori bagus yaitu perencanaan 

yang sangat cocok diterapkan bagi peneliti. Metode pengambilan sampel yang 

diadopsi adalah sederhana metode Hair et al., (2010) sampling. Beberapa faktor 

penentu telah diambil seperti pengetahuan manajemen, gaya kepemimpinan, dan 

pengembangan karir. Dalam survei ini, Kesuksesan Perencanaan adalah variabel 

dependen dan faktor lainnya adalah variabel independen. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.26 Faktor – faktor yang mempengaruhi Kesuksesan Perencanaan 

Sumber: Penulis (2019)  

Perumusan hipotesis dari permasalahan ini adalah sebagai berikut: 

H1: Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan manajemen dengan 

Kesuksesan Perencanaan. 

H2: Terdapat hubungan yang signifikan antara gaya kepemimpinan dengan 

Kesuksesan Perencanaan. 

H3: Terdapat hubungan yang signifikan antara pengembangan karir dengan 

Kesuksesan Perencanaan. 

Pengetahuan Manajemen 

Kesuksesan Perencanaan Gaya Kepemimpinan 

Pengembangan Karir 

H1
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