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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia merupakan faktor yang paling penting dan utama 

dalam  menentukan berhasil tidaknya suatu perusahaan, karena bagaimanapun 

canggihnya tekhnologi yang digunakan tanpa didukung oleh manusia sebagai 

pelaksana kegiatan operasionalnya tidak akan mampu menghasilkan output 

yang sesuai dengan tingkat efesiensi yang diharapkan, Hudiyah (2009). 

Seberapa besar modal yang berhasil dipupuk, ia tetap merupukan benda mati 

dan hanya memiliki makna apabila digunakan dan dikelola oleh manusia, 

Siagian (2015). Sehingga harus menganut prinsip “in the right man, in the 

right place” dalam penempatan karyawan. 

Salah satu  faktor yang mendorong manusia bekerja pada perusahaan 

karena adanya harapan untuk  dapat meningkatkan karier atau kemajuan 

dalam perusahaan tersebut, hal ini sering disebut sebagai promosi jabatan atau 

peningkatan karier. Oleh karena itu, dengan adanya kesempatan promosi yang 

diberikan oleh pihak  perusahaan kepada pihak karyawan dengan demikian 

akan tercipta suatu keinginan dari karyawan untuk memotivasi dirinya sendiri, 

Hudiyah (2009). Seorang pegawai bekerja tidak hanya ingin mencukupi 

kebutuhannya hari ini, namun juga mempunyai kebutuhan dan keingian yang 

selalu meningkat. 
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Semakin meningkatnya kebutuhan dan keinginan karyawan akan 

mendorong rasa keinginan untuk mencapai tujuannya. Kebutuhan ini dapat 

dipandang sebagai pembangkit, penguat atau penggerak perilaku seseorang. 

Apabila terdapat kekurangan akan kebutuhan maka orang tersebut akan 

merasa peka terhadap usaha motivasi guna tercapainya pemenuhan kebutuhan 

tersebut, Afiq (2015). Motivasi adalah dorongan dari dalam diri seorang 

karyawan baik secara internal maupun eksternal untuk bekerja secara 

maksimal agar tujuannya tercapai, Prabowo, dkk (2016). Karyawan harus 

selalu dimotivasi karena adakalanya dalam diri karyawan timbul kejenuhan 

bekerja dan kebosanan (Alma,2015: 202). Sehingga perusahaan harus terus 

menjaga dan meningkatkan motivasi karyawannya. 

 Setiap orang akan merasa bosan pada kondisi  yang itu – itu 

saja,mereka selalu mengharapkan adanya suatu perubahan dan jaminan untuk 

mendapat pengakuan yang lebih besar dan lebih baik dari lingkungan 

tempatnya bekerja. Suatu kenaikan pada posisi seorang karyawan dari posisi 

sebelumnya ke posisi yang lebih tinggi disebut promosi jabatan, Lutfi (2019). 

Diperuntukkan untuk siapapun promosi jabatan yang terpenting harus 

didasarkan pada kriteria – kriteria yang bersifat  objektif, terdapat landasan 

yang pasti dan logis tidak semata – mata karena pandangan subjektifitas 

seseorang terhadap orang lain mengenai suka dan tidak suka, Ratnaningsih 

(2017). 

  Dilihat dari sisi kepentingan perusahaan, dengan adanya promosi 

jabatan pihak perusahaan berharap agar karyawan mampu mengeluarkan 
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kemampuan terbaiknya yang mungkin selama ini terkendala karena pada 

jabatan sebelumnya wewenang karyawan tersebut masih minim, Prabowo,dkk 

(2016).  Dilihat dari sisi  karyawan dengan adanya promosi jabatan dapat 

menjadi salah satu faktor penarik pelamar kerja. Karena seorang pelamar kerja 

akan merasa memiliki kesempatan yang luas dalam jenjang karir nya di suatu 

perusahaan tersebut. Promosi jabatan juga menjadikan karyawan merasa 

dihargai atas usahanya bekerja selama ini karena mendapat rasa kepercayaan 

dan pengakuan dari perusahaan mengenai kemampuan serta kecakapan 

karyawan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi, Hudiyah (2009). 

Salah satu indikator sumber daya manusia berkualitas adalah yang 

mempunyai prestasi kerja tinggi. Prestasi kerja karyawan merupakan hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai sesorang untuk melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, Anggrainy,dkk 

(2018). Karyawan yang memiliki prestasi kerja tinggi akan selalu sadar secara 

penuh mengenai tanggung jawabnya masing – masing dan berusaha 

melaksanakan segala tugas yang diberikan kepadanya dengan semaksimal 

mungkin, Sejati (2012). Menurut penelitian yang dilakukan Yuliantara(2020), 

bahwa semakin tinggi motivasi pegawai akan semakin tinggi pula prestasi 

kerja karyawan.  

Setiap perusahaan pasti mengharapkan prestasi kerja karyawan yang 

tinggi. Demikian juga dengan PT. Kalbe Farma yang telah menjadi 

perusahaan farmasi terdepan di Indonesia yang berdiri pada tahun 1966. 

Untuk tetap mempertahankan posisinya seperti sekarang tentu membutuhkan 
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karyawan yang berprestasi, supaya termotivasi dan berpretasi dilakukan 

dengan pemberian promosi jabatan kepada karyawan. Namun terdapat kendala 

dalam pemberian promosi jabatan ini, perusahaan tidak mempertimbangkan 

lamanya masa jabatan karyawan tersebut. 

 Perusahaan akan memberikan promosi jabatan jika karyawan memiliki 

prestasi kerja yang tinggi serta memiliki latar belakang pendidikan yang 

dianggap cukup mampu untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. 

Karyawan baru yang lebih muda, berprestasi, dan memiliki pendidikan yang 

lebih tinggi dari karyawan  lama, merasa lebih memiliki kesempatan untuk 

mendapat promosi jabatan. Sedangkan karyawan yang sudah lama bekerja dan 

memiliki pendidikan yang rendah merasa seperti tidak mendapat kesempatan 

untuk dipromosikan. 

Berdasar uraian latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh promosi jabatan terhadap motivasi dan prestasi kerja 

karyawan pada PT. Kalbe Farma Cabang Surakarta. Dari latar belakang di atas 

penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh 

Promosi Jabatan Terhadap Prestasi Kerja Dengan Mediasi Motivasi 

Kerja Karyawan Pada PT. Kalbe Farma Cabang Surakarta” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 
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1. Bagaimana pengaruh promosi jabatan terhadap prestasi kerja karyawan 

PT. Kalbe Farma Cabang Surakarta? 

2. Bagaimana  pengaruh promosi  jabatan terhadap motivasi kerja karyawan 

PT. Kalbe Farma Cabang Surakarta? 

3. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap prestasi kerja karyawan PT. Kalbe 

Farma Cabang Surakarta? 

4. Bagimana pengaruh promosi jabatan terhadap prestasi kerja karyawan PT. 

Kalbe Farma Cabang Surakarta yang dimediasi oleh motivasi kerja 

karyawan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis promosi jabatan berpengaruh terhadap prestasi kerja 

karyawan PT. Kalbe Farma Cabang Surakarta. 

2. Untuk menganalisis promosi jabatan berpengaruh terhadap motivasi kerja 

karyawan PT. Kalbe Farma Cabang Surakarta. 

3. Untuk menganalisis motivasi kerja karyawan berpengaruh terhadap 

prestasi kerja karyawan PT. Kalbe Farma Cabang Surakarta. 

4. Untuk menganalisis promosi jabatan berpengaruh terhadap prestasi kerja 

yang dimediasi oleh motivasi kerja karyawan PT. Kalbe Farma Cabang 

Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan manfaat bagi masing – masing 

pihak sebagai berikut: 

1. Bagi akademisi 

a. Mampu memberikan referensi bagi peneliti berikutnya. 

b. Mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu manajemen sumber 

daya manusia. 

2. Bagi praktisi : 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

manajemen sumber daya manusia khususnya dalam bidang promosi 

jabatan, motivasi, dan prestasi kerja karyawan. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi 

PT. Kalbe Farma Cabang Surakarta agar mampu mengambil langkah 

– langkah yang tepat dalam upaya meningkatkan prestasi kerja 

karyawan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penelitian. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan tentang teori – teori yang dapat 

digunakan sebagai dasar penelitian, penelitian terdahulu, hipotesis 

yang akan diuji, dan kerangka pemikiran. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini memberikan penjelasan tentang populasi dan sampel 

penelitian, data dan sumber data, definisi operasional variabel, 

metode pengumpulan data, desain pengambilan sampel, dan 

metode analisis data. 

BAB IV : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi mengenai objek penelitian, diskripsi data, 

analisis data dan pembahasannya. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, 

keterbatasan penelitian, dan saran pada penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 


