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ABTRAKSI 

 

Pada umumnya perusahaan bertujuan memperoleh laba dan menyediakan 

lapangan pekerjaan serta memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Dan untuk 

mewujuidkan tujuan perusahaan diperlukan karyawan yang mempunyai produktivitas 

yang tinggi. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 

promosi jabatan dan disiplin kerja pada swalayan mitra di kartasura dan apakah promosi 

jabatan dan disiplin kerja berpengaruh dan mempunyai hubungan yang erat terhadap 

produktivitas kerja karyawan pada swalayan mitra di kartasura. Sedang hipotesis yang 

diajukan penulis adalah diduga ada pengaruh dan mempunyai hubuingan yang erat antara 

promosi jabatan dan disiplin kerja terhadap produktivitas  kerja karyawan dan diduga 

faktor yang dominan pengaruhnya adalah disiplin kerja didalam meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan swalayan mitra di kartasura. 

Hasil uji regresi berganda menunjukan bahwa promosi jabatan dan disiplin kerja 

meningkat maka akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan. Uji t regresi 

menunjukan (t table>t hitung) bahwa promosi jabatan (X1) dan disiplin kerja (X2) 

berpengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja (Y). uji f menunjukan (f hitung 

> f table) bahwa adanya pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara promosi 

jabatan (X1) dan disiplin kerja (X2) terhadap produktivitas kerja(Y). analisis korelasi 

parsial menunjukan bahwa promosi jabatan yang paling dominan pengaruhnya terhadap 

produktivitas kerja dibandingkan disiplin kerja serta mempunyai pengaruh yang agak 

rendah dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

 

Mengetahui 

Pembimbing utama                                                                                     Dekan 

 

 

(Drs. WIDOYONO, MM)                                                          (Drs SYAMSUDIN, MM) 



 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tujuan didirikannya perusahaan pada umumnya adalah untuk memperoleh 

laba yang maksimal dan menyediakan lapangan kerja yang mampu memeberikan 

sumbangan kesejahteraan sosial kepada masyarakat sekitarnya. Hal ini dimaksudkan 

agar perusahaan dapat terus berkembang dan semakin luas klegiatan usahanya. Untuk 

mencapai tujuan tersebut perusahaan harus berjalan secara efektif dan efisien. 

Untuk menjamin agar perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien 

maka perusahaan harus melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan usaha. Hal 

tersebut dimaksudkan agar terdapat kesesuaian antara rencana yang ditetapkan 

dengan pelaksanaannya. 

Semakin ketat persaingan antar perusahaan dewasa ini menuntut perusahaan 

harus mampu bertahan dan berkompetisi  dengan perusahaan lain, salah satu hal yang 

dapat ditempuh perusahaan agar mampu bertahan dalam persaingan yang ketat adalah 

meningkatkan produktivitas kerja. Produktivitas kerja karyawan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain lingkungan kerja, ketrampilan, disiplin, etika, teknologi, 

motivasi, manajerial, upah, gizi, kesehatan,  promosi jabatan, dan lain-lain. 

Didalam penelitian ini penulisan akan mengkaji  tentang pengaruh promosi 

jabatan dan disiplin kerja. Dalam hal ini promosi jabatan adalah promosi untuk 

kesempatan bagi karyawan untuk maju mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi, 

yang dapat menjadi salah satu alat untuk mendorong karyawan agar bekerja dengan 



lebih baik didalam meningkatkan produktivitas kerja. Dasar-dasar dalam menentukan 

promosi jabatan adalah: 

1. Kecakapan kerja (ability), yaitu seseorang akan dipromosikan jabatan berdasarkan 

penilaian kecakapan.Pertimbangan promosi jabatan ini adalah kecakapan orang 

yang cakap atau ahli akan mendapatkan prioritas untuk dipromosikan. Jadi 

kecakapan adalah total dari semua keahlian yang diperlukan untuk mencapai hasil 

yang bisa dipertanggungjawabkan.  

2. Pengalaman kerja (senioritas), yaitu promosi jabatan yang didasarkan pada 

lamanya pengalaman kerja karyawan, pertimbangan promosi jabatan ini adalah 

pengalaman kerja seseorang, orang yang lama bekerja dalam perusahaan akan 

mendapat prioritas dalam tindakan promosi jabatan.   

Sedangkan disiplin adalah suatu pengawasan terhadap diri prinbadi untuk 

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pimpinan organisasi untuk 

mencapai tujuan (R. Santoso Sastro Putro, 1998: 228). Disiplin adalah bentuk 

pengendalian dari karyawan dan pelaksanaan yang teratur dan menunjukkan tingkat 

kesungguhan tim kerja di dalam suatu organisasi. 

Disiplin merupakan salah satu hal penting dalam setiap kegiatan untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Menurut Flippo terdapat tiga konsep dalam pelaksanaan 

tindakan disipliner yaitu: aturan tungku panas, tindakan disipliner progresif, dan 

tindakan disipliner tanpa hukum. Menurut pendekatan aturan tungku panas, tindakan 

disipliner haruslah memiliki konsekuensi yang analog dengan menyentuh sebuah 

tungku panas, tindakan disipliner progresif dimaksudkan untuk memastikan bahwa 

dijatuhkan hukuman minimal yang tepat terhadap pelanggaran penggunan tindakan 



ini meliputi jawaban-jawaban serangkaian pertanyaan mengenai kerasnya 

pelanggaran. Sedangkan tindakan disipliner tanpa hukuman yaitu memberikan time-

off dengan gaji untuk memikirkan apakah dia benar-benar ingin mengikuti aturan-

aturan dan meneruskan bekerja untuk perusahaan, apakah mengundurkan diri dari 

perusahaan.Berdasar  uraian  diatas penulis dapat mengambil judul                  

“PENGARUH  PROMOSI JABATAN DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP  

PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN  PADA SWALAYAN  MITRA  DI   

KARTASURA”.  

 

 
B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah ini dilakukan dengan maksud memfokuskan penelitian 

pada permasalahan yang sebenarnya dan agar tidak menyimpang dari sasarannya. 

Penelitian ini dibatasi pada:  

1. Objek penelitian ini adalah karyawan Swalayan Mitra.  

2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah promosi jabatan disiplin 

kerja dan produktivitas kerja. 

3. Jumlah sampel sebanyak 40 orang diharapkan dapat mewakili populasi yang ada 

pada Swalayan Mitra.  

   
C. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Apakah promosi jabatan dan disiplin kerja berpengaruh dan mempunyai 

hubungan yang erat terhadap produktivitas kerja karyawaan dan faktor manakah yang 



paling dominan pengaruhnya  terhadap produktifitas kerja karyawan pada Swalayan 

Mitra di Kartasura”?  

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh antara promosi jabatan dan disiplin 

terhadap produktivitas kerja karyawan pada Swalayan Mitra di Kartasura. 

2. Untuk mengetahui keeratan hubungan antara pomosi jabatan dan disiplin kerja 

terhadap produktivitas kerja karyawan pada Swalayan Mitra di Kartasura. 

3. Untuk mengetahui faktor mana yang lebih dominan antara promosi jabatan dan 

disiplin kerja terhadap prodduktivitas kerja karyawan pada Swalayan Mitra di 

Kartasura. 

 

 
E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan atau informasi 

kepada pimpinan swalayan mitra didalam mengambil kebijakan mengenai promosi 

jabatan dan disiplin kerja agar dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan 

untuk  dimasa yang akan datang. 

 

 

 

 

 



 
F. Sistematika Skripsi 

 

BAB I Pendahuluan 

 Terdiri dari latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.  

BAB II Tinjauan Pustaka 

 Berisi tentang pengertian dan fungsi manajemen personalia, pengerian 

promosi jabatan berisi tentang jenis-jenis dan tujuan promosi jabatan, 

pengertian disiplin kerja berisi tentang jenis-jenis dan faktor penting 

mengenai disiplin kerja, pengertian produktivitas kerja berisi tentang 

konsep-konsep dan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja, 

serta teknik-teknik yang relevan yang mendukung penelitian ini. 

BAB III Metode Penelitian 

Berisi tentang kerangka pemikiran, hipotesa, data dan sumber data, dan 

metode analisa data. 

BAB IV Pelaksanaan dan Hasil Penelitian 

Meliputi gambaran umum dari obyek penelitian,data-data yang diperoleh 

dari penelitian, analisa data, pembahasan, dan hasil penelitian. 

BAB V Penutup 

Berisi tentang kesimpulan dan saran. 
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Series: Residuals
Sample 1 40
Observations 40

Mean     1.65E-15
Median -0.300093
Maximum  3.070484
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