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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sudah menjadi sifat dasar manusia untuk menjadi lebih baik, lebih 

maju dari posisi yang dimiliki saat ini, apalagi dalam masyarakat yang selalu 

berkembang dimana manusia senantiasa berusaha memperoleh kedudukan 

yang makin penting. Seiring dengan perkembangan zaman dewasa ini, 

karyawan tidak lagi dipandang sebagai sumber daya yang penting dan perlu 

mendapat perhatian khusus dan mendalam. 

Djawahir (Swa,2002) mengatakan manajemen masih memposisikan 

diri sebagai thinkers ,sedangkan karyawan disarankan hanya untuk bekerja. 

Dengan kata lain, karyawan hanya dijadikan semacam robot. Kenyataan 

seperti itu hanya melahirkan orang-orang yang hanya bisa berpikir, tapi tidak 

bisa bekerja. Di sisi lain, karyawan hanya bekerja,tapi tidak bisa berpikir. 

Pengembangan karyawan mempunyai arti yang sangat penting bagi 

karyawan karena karyawan akan merasa berharga bagi perusahaan. Keadaan 

ini akan memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik dan semangat kerja 

tinggi, sehingga karyawan mengerti apa yang telah dilakukan untuk 

memperoleh imbalan atau pendapatan yang akan memberi kepuasan bagi 

karyawan dalam bekerja.  

Dewan penelitian pengupahan nasional, memberikan definisi 

pendapatan atau upah adalah suatu penerimaan sebagai suatu imbalan dari 



pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang 

telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan 

yang layak bagi keamanan dan produksi dinyatakan atau dinilai dalam bentuk 

uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, Undang-Undang dan 

peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi 

kerja dan penerima kerja. 

Sependapat dengan Mc Gregor dan Maslow (Handoko,2001: 161), 

bahwa para karyawan di motivasi oleh banyak faktor bukan hanya faktor uang 

atau pendapatan, tetapi juga kebutuhan untuk berprestasi memperoleh 

pekerjaan yang berarti. Motivasi berprestasi yang tinggi dapat terwujud 

apabila ada pemahaman dari perusahaan, tetapi hal ini tidak akan tercapai 

tanpa pemahaman dari karyawan itu sendiri terhadap dirinya. Bagaimana 

karyawan tersebut mengenal konsep pribadinya,sehingga karyawan dapat 

memiliki motivasi berprestasi yang tinggi.  

Menurut Lindgren (dalam Hamka,2002), motivasi merupakan 

dorongan yang berhubungan dengan prestasi, yaitu adanya keinginan 

karyawan untuk menguasai lingkungan sosial maupun lingkungan fisik, 

mengatasi rintangan, mempertahankan kualitas kerja yang tinggi dan bersaing 

melalui usaha-usaha yang keras untuk melebihi prestasinya sendiri, tetapi 

masih banyak karyawan yang tidak memahami bagaimana cara untuk 

memiliki motivasi berprestasi tinggi. Karyawan yang tidak memiliki motivasi 

berprestasi yang tinggi tidak dapat mengarahkan potensi-potensi yang dimiliki 

sehingga karyawan bisa menjadi pusat persoalan, maka dari itu mengapa 



motivasi berprestasi karyawan merupakan hal yang penting bagi kesuksesan 

perusahaan. 

Timbulnya motivasi dalam bekerja dapat mendorong semangat 

kerja,kuat lemahnya motivasi kerja seseorang ikut menentukan besar kecilnya 

prestasi. Motivasi kerja karyawan perlu ditingkatkan karena adanya faktor 

tantangan yang terkandung dalam pekerjaan,sehingga karyawan lebih 

bersemangat dalam menjalakan tugas-tugas kerja. Bila tidak ada tantangan 

dalam pekerjaan karyawan akan cepat merasa bosan,tidak bergairah dan 

malas-malasan dalam bekerja. Jadi adanya tantangan dalam pekerjaan akan 

memberikan kepuasan kerja yang tinggi. 

Jelaslah disini hubungan timbal balik antara karyawan dan 

perusahaan akan menimbulkan perkembangan kearah yang positif. Perusahaan 

yang memperhatikan kebutuhan karyawannya akan membuat karyawan 

termotivasi untuk berprestasi yang lebih tinggi. Karyawan diharapkan agar 

dapat memperoleh apa yang menjadi tujuan sebuah organisasi dapat tercapai 

maka diperlukan motivasi yang dapat menjadikan karyawan bersemangat 

dalam bekerja,akan tetapi salah satu motivator yang penting bagi karyawan 

adalah kesempatan untuk maju yang bisa disebut dengan promosi jabatan. 

Promosi memberikan peran penting karyawan, bahkan menjadi 

idaman yang selalu dinanti-nantikan. Dengan promosi berarti adanya 

kepercayaan dan pengakuan mengenai kemampuan serta kecakapan karyawan 

yang bersangkutan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Promosi yang 

dilakukan hendaknya berdasarkan penilaian kejujuran, kemampuan, 



kecakapan semua karyawan. Penilaian harus jujur dan dan objektif tidak pilih 

kasih. Promosi yang dilaksanakan dengan adil akan menjadi alat mendorong 

bagi karyawan untuk meningkatkan semangat kerjanya, sehingga dapat 

bekerja lebih giat dan baik. 

Menurut Handoko ( 2001: 121),karier sebagai suatu urutan promosi 

atau pemindahan lateral ke jabatan-jabatan yang lebih menuntut tanggung 

jawab atau ke lokasi-lokasi yang lebih baik dalam menyilang hierarki 

hubungan selama kehidupan kerja seseorang. Prospek demikian akan 

mendorong seseorang untuk merencanakan kariernya dan mengambil langkah-

langkah yang diperlukan,misalanya dengan mengikuti pendidikan dan 

pelatihan tambahan sehingga jabatan yang lebih tinggi benar-benar dapat 

tercapai. 

Telah umum diketahui bahwa yang dimaksud dengan promosi 

jabatan adalah seorang karyawan dipindahkan dari suatu pekerjaan ke 

pekerjaan lain yang tergantung tanggung jawabnya lebih besar tingkatanya 

dalam hierarki jabatan lebih tinggi dan penghasilan yang lebih besar pula. 

Dalam siagian (1997:169-170), setiap pegawai mendambakan promosi karena 

dipandang sebagai penghargaan atas penghasilan seseorang menunaikan 

kewajibannya dalam pekerjaan dan jabatan yang dipangkunya 

sekarang,sekaligus sebagai pengakuan atas kemampuan dan potensi yang 

bersangkutan untuk menduduki posisi yang lebih tinggi dalam organisasi. 

Menurut Malayu, S.P. Hasibuan (2002: 108), promosi jabatan adalah 

perpindahan yang memperbesar wewenang dan tanggung jawab karyawan ke 



jabatan yang lebih tinggi di dalam organisasi sehingga kewajiban, baik status 

dan penghasilannya semakin besar. Hampir semua karyawan mendambakan 

untuk mendapatkan promosi jabatan tersebut. Karena pada dasarnya semua 

karyawan menginginkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, 

pendapatan yang lebih tinggi dan juga status sosial. 

Mendapatkan jabatan yang lebih tinggi sangat sulit karena adanya 

persaingan antar karyawan yang menginginkan mendapatkan jabatan yang 

lebih baik dari sebelumnya, karyawan diharapkan memiliki motivasi 

berprestasi yang tinggi jika menginginkan promosi yang lebih tinggi dan 

pendapatan yang tinggi pula. Motovasi berprestasi sangat diperlukan pada 

setiap karyawan untuk meningkatakan kinerjanya dan memperoleh jabatan 

dan pendapatan yang lebih tinggi, maka dari itu penulis mencoba mengetahui 

bagaimanakah hubungan pendapatan atau upah karyawan dan  promosi 

jabatan dengan motivasi berprestasi yang dimiliki karyawan disuatu 

perusahaan. 

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka peneliti mengambil 

judul ”HUBUNGAN ANTARA PENDAPATAN DAN PROMOSI 

JABATAN DENGAN MOTOVASI BERPRESTASI PADA PT. HANIL 

INDONESIA BOYOLALI”. 

 

 

 

  



B. Pembatasan Masalah 

Untuk mempermudah memahami permasalahan, perlu adanya 

pembatasan masalah. Agar tidak terjadi penyimpangan dari persoalan pokok, 

maka pembatasan masalah terbatas pada : 

1. Pendapatan dibatasi pada upah yang diterima oleh karyawan PT. Hanil 

Indonesia bagian spinning. 

2. Promosi jabatan hanya pada karyawan Bagian Spinning PT. Hanil 

Indonesia Boyolali. 

3. Motivasi berprestasi hanya pada karyawan Bagian Spinning PT. Hanil 

Indonesia Boyolali 

 

C. Perumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Adakah hubungan antara pendapatan dengan motivasi berprestasi pada 

PT. Hanil Indonesia Boyolali? 

2. Adakah hubungan antara promosi jabatan dengan motivasi berprestasi 

pada PT. Hanil Indonesia Boyolali? 

3. Adakah hubungan antara pendapatan dan promosi jabatan dengan 

motivasi berprestasi pada PT. Hanil Indonesia Boyolali? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang diharapkan 

dari peneliti ini adalah : 



1.  Untuk mengetahui ada tidaknya dan seberapa besar hubungan antara 

pendapatan dengan motovasi berprestasi karyawan pada PT. Hanil 

Indonesia Boyolali  

2. Untuk mengetahui ada tidaknya dan seberapa besar hubungan antara 

promosi jabatan dengan motovasi berprestasi karyawan pada PT. Hanil 

Indonesia Boyolali  

3. Untuk mengetahui ada tidaknya dan seberapa besar hubungan antara 

pendapatan dan promosi jabatan dengan motovasi berprestasi karyawan 

pada PT. Hanil Indonesia Boyolali 

 

E. Manfaat Penelitian 

Keberhasilan dalam suatu penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan 

untuk tujuan tertulis maupun tujuan praktis. Penelitian ini mempunyai manfaat 

sebagai berikut : 

1.  Bagi Pimpinan Perusahaan 

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada      

pimpinan tentang pentingnya motivasi berprestasi sebagai pemacu 

semangat kerja karyawan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih 

tinggi dan promosi jabatan yang lebih baik. 

2.  Bagi Peneliti 

 Merupakan suatu tugas akademis dengan menambah wawasan serta 

mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama berada dibangku 

kuliah. 



F. Sistematika Skripsi 

Untuk mengetahui gambaran dari skripsi ini maka disusun 

sistematika skripsi sebagai berikut :  

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat 

penelitian, sistematika skripsi. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini diuraikan tentang pengertian motivasi, aspek motivasi 

berprestasi, karakteristik motivasi berprestasi, indikator motivasi 

berprestasi, pengertian pendapatn, arti pentingnya pendapatn, 

faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan, langkah-langkah 

dalam pemberian upah atau pendapatan, pengertian promosi 

jabatan, asas-asas promosi jabatan, dasar untuk menentukan 

promosi jabatan, jenis-jenis promosi, tujuan promosi, syarat-syarat 

promosi jabatan, dampak promosi jabatan, kerangka berfikir dan 

hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, obyek penelitian, 

variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik penyajian 

data, dan teknik analisis data. 

 

 



BAB IV  PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN DATA 

Bab ini memuat tentang gambaran umum obyek penelitian, analisis 

data dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V  KESIMPULAN,IMPLIKASI DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan hasil analisa data yang dilakukan penulis 

dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


