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ABSTRAK 

 

 

STEVEN IBA, NIM. 1421103589, Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen, 

Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. “PENGARUH PROMOSI 

JABATAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI 

KANTOR KECAMATAN KLATEN UTARA”   

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) menguji pengaruh promosi jabatan 

terhadap kinerja pegawai Kantor Kecamatan Klaten Utara, 2) menguji pengaruh 

motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Kantor Kecamatan Klaten Utara, 3) 

menguji pengaruh promosi jabatan dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai 

Kantor Kecamatan Klaten Utara. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kuantitatif. Metode untuk mengumpulkan data dengan angket, wawancara dan 

observasi. Sampel diambil dari 30 orang pegawai Kantor Kecamatan Klaten 

Utara.Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas yaitu promosi jabatan 

(X1) dan motivasi kerja (X2) serta variabel terikat (Y) yaitu kinerja pegawai. 

Teknik analisis data dengan regresi linier berganda. 

Dari hasil uji t diperoleh nilai t hitung untuk X1= 2,228;  X2= 3,15. Dengan 

menggunakan batas signifikansi 0,05; nilai signifikansi tersebut berada di bawah 

taraf 5% dan t hitung X1 sebesar 2,228 > t tabel sebesar 2,042. Maka promosi 

jabatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Sehingga 

dapat diartikan bahwa semakin baik promosi jabatan, maka semakin tinggi kinerja 

pegawai.  Untuk t hitung X2 sebesar 3,15 > t tabel sebesar 2,042. Maka motivasi 

kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Sehingga dapat 

diartikan baik motivasi kerja, maka semakin baik kinerja pegawai. Uji simultan 

dilakukan dengan menggunakan uji F. Dari perhitungan didapatkan hasil bahwa F 

hitung = 7,097 dan F tabel = 3,32 yang berarti bahwa F hitung > F tabel sehingga 

diperoleh kesimpulan bahwa ada hubungan signifikan yang kuat antara variabel 

promosi jabatan dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Kantor Kecamatan 

Klaten Utara   

 

 

 

Kata kunci : promosi jabatan, motivasi kerja, kinerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tenaga kerja karyawan merupakan sumber daya manusia yang paling 

berharga, bagian yang integral dari satu kumpulan faktor-faktor produksi dan 

memegang peranan paling penting dibanding faktor lainnya. Tanpa adanya 

tenaga kerja yang berkualitas, mustahil suatu perusahaan maupun organisasi 

akan berhasil. 

Manajemen sumber daya manusia pada dasarnya adalah langkah-langkah 

perencanaan, penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan dan penggunaan 

sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan individu maupun 

organisasional. Oleh karena itu keberhasilan pengelolaan organisasi sangat 

ditentukan oleh kegiatan pendayagunaan sumber daya manusia tersebut. 

Setiap pegawai memiliki kebutuhan yang berbeda satu sama lain, 

walaupun demikian mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang sama 

yaitu kebutuhan physiologis, egoistik dan sosial. Kebutuhan physiologis 

menyangkut kebutuhan yang terpuaskan karena memperoleh penghargaan, 

pengakuan, status dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kebutuhan egoistik 

menyangkut keinginan manusia untuk dapat mencapai posisi tertentu. 

Apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan 

menimbulkan ketegangan-ketegangan yang pada akhirnya akan diikuti dengan 

kekecewaan. Oleh karena itu apabila organisasi mengharapkan sumber daya 
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manusia yang dimilikinya memberikan kontribusi yang maksimal, maka sudah 

selayaknya organisasi memperhatikan apa yang dibutuhkan pegawai dan 

berusaha untuk sedapat mungkin memenuhi kebutuhan tersebut, baik dalam 

bentuk motivasi berupa materi atau dengan memenuhi egoistik dari pegawainya 

dalam bentuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan kariernya dalam 

organisasi. 

Adanya perencanaan program promosi jabatan bagi pegawai dapat 

meningkatkan kinerjanya, sehingga pegawai dapat termotivasi untuk bekerja 

lebih giat dan melakukan aktivitas-aktivitas sebagaimana mestinya, sehingga 

mereka mempunyai bekal yang cukup untuk meraih posisi yang diharapkan dan 

bagi organisasi dengan demikian akan menambah sumber daya internal yang 

berkualitas sehingga kinerja meningkat. 

Kinerja mengacu pada prestasi kerja karyawan diukur berdasarkan 

standard atau kriteria yang telah ditetapkan organisasi. Pengelolaan untuk 

mencapai kinerja karyawan yang sangat tinggi terutama untuk meningkatkan 

kinerja organisasi secara keseluruhan. Semua proses kegiatan dalam bekerja 

pada akhirnya akan menghasilkan kinerja karyawan yang diinginkan sesuai 

dengan tujuan organisasi. Suatu organisasi akan membutuhkan hasil kinerja 

karyawannya untuk mengukur seberapa besar keberhasilan organisasi tersebut.  

Dewasa ini pencapaian kinerja pegawai Kantor Kecamatan Klaten Utara 

dirasa belum optimal dan cenderung menurun. Jika terjadi penurunan kinerja 

pegawai setiap tahunnya maka akan berdampak negatif bagi organisasi karena 
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dapat menghambat pelayanan terhadap masyarakat. Bertitik tolak dari uraian di 

atas, maka penelitian yang akan disajikan dalam skripsi ini berjudul 

”PENGARUH PROMOSI JABATAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP 

KINERJA PEGAWAI KANTOR KECAMATAN KLATEN UTARA.” 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

1. Alasan Objektif 

Banyak hal yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai. Diantaranya 

pengembangan karier dalam hal ini promosi jabatan dan motivasi kerja. Jika 

pegawai termotivasi dalam bekerja maka kinerja pegawai akan meningkat. 

Begitu juga apabila organisasi membuka kesempatan yang adil bagi 

pegawainya untuk memperoleh promosi jabatan maka kinerja pegawai akan 

meningkat. 

2. Alasan Subjektif 

a. Menghemat waktu tenaga dan biaya karena lokasi penelitian mudah 

dijangkau. 

b.  Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan studi. 

 

C. Penegasan Judul 

Berdasarkan judul yang penulis sampaikan dalam penulisan ini, maka 

perlu penulis tegaskan istilah-istilah yang ada dalam penelitian. 
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1. Promosi jabatan 

Promosi jabatan adalah perpindahan seorang pegawai dari satu jabatan ke 

jabatan lain yang lebih baik, yang disertai dengan semakin besarnya 

tanggung jawab, peningkatkan status, tuntutan keahlian yang lebih baik dan 

penghasilan yang semakin besar. 

2. Motivasi Kerja 

Motivasi kerja adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan 

kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif 

dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. 

3. Kinerja 

Kinerja adalah suatu keseluruhan kemampuan seseorang untuk bekerja 

sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan kerja secara optimal dan 

berbagai sasaran yang telah diciptakan dengan pengorbanan yang secara 

rasio lebih kecil dibandingkan dengan hasil yang dicapai. 

 

D. Pembatasan Masalah 

Dalam hal ini penulis akan membatasi masalah yang diteliti meliputi 

pengaruh dari promosi jabatan dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai 

Kantor Kecamatan Klaten Utara. 

. 

E. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah pengaruh promosi jabatan terhadap kinerja pegawai Kantor 

Kecamatan Klaten Utara? 

2. Bagaimanakah pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Kantor 

Kecamatan Klaten Utara? 

3. Bagaimanakah pengaruh promosi jabatan dan motivasi kerja terhadap 

kinerja pegawai Kantor Kecamatan Klaten Utara? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji pengaruh promosi jabatan terhadap kinerja pegawai Kantor 

Kecamatan Klaten Utara. 

2. Untuk menguji pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Kantor 

Kecamatan Klaten Utara. 

3. Untuk menguji pengaruh promosi jabatan dan motivasi kerja terhadap 

kinerja pegawai Kantor Kecamatan Klaten Utara. 

 

G. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang ada 

tidaknya pengaruh antara promosi jabatan dan motivasi kerja terhadap 

kinerja pegawai. 

2. Secara Praktis hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pimpinan 

Kantor Kecamatan Klaten Utara guna peningkatkan dan perbaikan kinerja 
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para pegawai dengan cara memanipulasi variabel-variabel yang 

berpengaruh pada kinerja pegawai.   

 

H. Hipotesis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh yang signifikan antara promosi jabatan terhadap kinerja 

pegawai Kantor Kecamatan Klaten Utara. 

2. Ada pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja terhadap kinerja 

pegawai Kantor Kecamatan Klaten Utara. 

3. Ada pengaruh yang signifikan antara promosi jabatan dan motivasi kerja 

terhadap kinerja pegawai Kantor Kecamatan Klaten Utara. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Bab I  Pendahuluan berisi latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, 

penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, hipotesis dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka berisi uraian tentang sumber daya manusia, promosi 

jabatan, motivasi kerja, kinerja dan penelitian terdahulu. 

Bab III Metode Penelitian berisi tentang metode-metode yang digunakan 

dalam penelitian serta gambaran umum objek penelitian. 

Bab IV Analisis data dan pembahasan yang berisi tentang penyajian data dan 

analisis data penelitian. 
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Bab V Simpulan dan Saran berisi tentang simpulan dan saran diajukan dalam 

hasil akhir penelitian 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh hasil Ŷ = 8,35 

+ 0,34X1 + 0,43X2. Dari persamaan regresi linier berganda di atas dapat 

diartikan sebagai berikut:  

d. Konstanta 8,35 menunjukkan bila tanpa ada promosi jabatan dan 

motivasi kerja, kinerja pegawai tetap bernilai 8,35. 

e. Nilai 0,34 pada variabel promosi jabatan (X1) menunjukkan bila 

promosi jabatan dinaikkan satu satuan maka kinerja pegawai akan naik 

0,34 satuan. 

f. Nilai 0,43 pada variabel motivasi kerja (X2) menunjukkan bila motivasi 

dinaikkan satu satuan maka kinerja pegawai akan naik 0,43 satuan. 

2. Dari hasil uji t diperoleh nilai t hitung untuk X1= 2,228;  X2= 3,15. Dengan 

menggunakan batas signifikansi 0,05; nilai signifikansi tersebut berada di 

bawah taraf 5% dan t hitung X1 sebesar 2,228 > t tabel sebesar 2,042. Maka 

promosi jabatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai. Sehingga dapat diartikan bahwa semakin baik promosi jabatan, 

maka semakin tinggi kinerja pegawai.  Untuk t hitung X2 sebesar 3,15 > t 

tabel sebesar 2,042. Maka motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan 
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terhadap kinerja pegawai. Sehingga dapat diartikan baik motivasi kerja, 

maka semakin baik kinerja pegawai.  

3. Dari perhitungan didapatkan hasil bahwa F hitung = 7,097 dan F tabel = 

3,32 yang berarti bahwa F hitung > F tabel sehingga diperoleh kesimpulan 

bahwa ada hubungan signifikan yang kuat antara variabel promosi jabatan 

dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Kantor Kecamatan Klaten 

Utara. 

4. Dari hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa kedua 

variabel independen yaitu promosi jabatan (X1) dan motivasi kerja (X2) 

dapat mempengaruhi 34,46% kinerja pegawai. Sedangkan sisanya yaitu 

65,54% kinerja pegawai Kantor Kecamatan Klaten Utara dipengaruhi oleh 

variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

B. Saran-saran 

1. Kegiatan promosi jabatan yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Klaten 

Utara sebaiknya dilakukan secara rutin, misalnya program tahunan dan 

pemilihan pegawai yang hendak dipromosikan ke jenjang jabatan lebih 

tinggi harus tepat seperti melalui tes atau penyaringan sehingga jangan 

sampai pegawai yang telah dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi tidak 

mampu melaksanakan tugas dengan baik. 

2. Dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai, Kantor Kecamatan Klaten 

Utara sebaiknya mampu menerapkan berbagai kebijakan yang dapat 

memotivasi pegawainya. Upaya yang dilakukan misalnya memberikan 
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dorongan kepada pegawai dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil 

kerja melalui pemberian penghargaan atas prestasi, kebijakan pemberian 

tunjangan ataupun bonus yang lebih baik, serta menciptakan lingkungan 

kerja yang lebih baik sehingga pegawai bisa bekerja dengan lebih baik. 

3. Untuk penelitian yang akan datang diharapkan menambah jumlah sampel 

yang akan diteliti agar penelitian dapat lebih valid. 
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