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ABSTRAK 

 

 

FAJAR YOGA SAMADI, NIM. 1021103273, Fakultas Ekonomi, 

Jurusan Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. “ PENGARUH 

KOMPENSASI DAN PROMOSI JABATAN TERHADAP KINERJA 

PEGAWAI DINAS PERDAGANGAN DAN UKM KABUPATEN KLATEN” 
Latar belakang dari penelitian ini adalah sebagai manusia 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 psikologis menyangkut kebutuhan yang terpuaskan 

karena memperoleh penghargaan, pengakuan, status dalam pergaulan masyarakat, 

sedangkan kebutuhan egoistik menyangkut keinginan manusia untuk dapat 

mencapai posisi tertentu. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) menguji signifikansi antara antara 

kompensasi terhadap kinerja pegawai Dinas Perdagangan dan UKM Kabupaten 

Klaten, 2) menguji signifikansi antara promosi jabatan terhadap kinerja pegawai 

Dinas Perdagangan dan UKM Kabupaten Klaten, 3) menguji signifikansi antara 

kompensasi dan promosi jabatan terhadap kinerja pegawai Dinas Perdagangan dan 

UKM Kabupaten Klaten. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kuantitatif. Untuk pengumpulan data dengan observasi, angket, penelitian 

kepustakaan (library research), dan dokumentasi. Objek dalam penelitian ini 

adalah seluruh pegawai Dinas Perdagangan dan UKM Kabupaten Klaten, yang 

diambil sebanyak 30 responden. Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu 

variabel bebas yaitu kompensasi (X1), promosi jabatan (X2) dan variabel terikat 

(Y) yaitu kinerja. Teknik analisis data dengan analisis korelasi product moment. 

Dari perhitungan uji t dapat diketahui untuk  X1, t hitung = 2,887 yang 

lebih besar dari t tabel 2,042 sehingga kesimpulanya hipotesis diterima atau 

terbukti kebenarannya untuk variabel kompensasi (X1). Sehingga dapat 

dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 

kompensasi terhadap kinerja. Sedangkan untuk X2, t hitung = 2,234 yang lebih 

besar dari t tabel 2,042  sehinggaa hipotesis diterima atau terbukti kebenarannya 

untuk variabel promosi jabatan (X2). Sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat 

pengaruh yang positif antara promosi jabatan terhadap kinerja 

. 

 

 

Keywords : kompensasi, promosi jabatan, kinerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu unsur terpenting dari intansi atau organisasi adalah 

manusianya, sebab suatu intansi atau organisasi merupakan suatu bentuk kerja 

sama anatara orang-orang yang berkecimpung di dalamnya untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun demikian setiap orang 

dituntut untuk mampu menghadapi segala macam bentuk tantangan yang ada. 

Berbagai macam tantangan yang dihadapi setiap organisasi timbul dari 

berbagai macam asal, baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Tantangan 

yang berasal dari luar antara lain dengan kemajuan teknologi, situasi krisis 

yang mengakibatkan laju perekonomian menjadi lesu, peraturan perundang-

undangan yang dikeluarkan pemerintah dan sebagainya. Di samping tantangan 

dari luar, hambatan yang berasal dari dalam organisasi sendiri menimbulkan 

suatu masalah tersendiri, misalnya bagaimana sebuah organisasi dapat 

memenuhi kebutuhan anggotanya dan bagaimana memelihara hubungan antar 

anggota organisasi agar dapat mengurangi konflik yang dapat menghambat 

pencapaian tujuan organisasi. 

Semua tantangan itu harus dihadapi sungguh-sungguh, sehingga 

organisasi mampu menghadapi tantangan utamanya yaitu bagaimana 

organisasi dapat berkembang secara berkesinambungan, sehingga organisasi 

itu tidak hanya berkembang sesaat untuk kemudian menurun dan akhirnya 

mati. Hal demikian dapat diraih jika organisasi itu dapat mendayagunakan 
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seluruh sumber daya (resources) yang dimiliki dan bersifat langka secara 

efisien dan efektif. 

Di antara sumber daya organisasi yang ada, sumber daya manusialah 

yang paling menentukan terhadap hasil yang ingin dicapai organisasi. Hal ini 

karena manusialah yang melaksanakan dan mengatur kegiatan organisasi 

tersebut. Oleh karena yang cukup untuk meraih posisi yang diharapkan dan 

bagi organisasi akan menambah sumber daya internal yang berkualitas untuk 

mengisi jabatan yang kosong. 

Demikian halnya dengan Dinas Perdagangan dan UKM Kabupaten 

Klaten, sangat menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan sumber 

daya yang paling berharga. Oleh karena itu Dinas Perdagangan dan UKM 

Kabupaten Klaten menjadikan masalah pengembangan sumber daya manusia 

sebagai salah satu titik perhatian yang penting bagi perusahaan yaitu dengan 

pemberian kesempatan kepada pegawai untuk peningkatan kinerjanya di 

dalam organisasi. 

Program peningkatan kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas 

Perdagangan dan UKM Kabupaten Klaten dimulai sejak pegawai tersebut 

diterima hingga mendekati masa pensiun, sedangkan program untuk 

meningkatkan kinerja itu sendiri salah satunya meliputi pemberian 

kompensasi dan kenaikan jabatan (promosi).  

Kinerja pegawai akan menjadi lambat dan kurang tepat jika pemenuhan 

kebutuhan pegawai itu sendiri diabaikan instansi terkait. Misalnya saja 

pemberian kompensasi yang sesuai dengan kinerjanya. Selain itu jika pegawai 

tidak mendapat kompensasi yang sesuai serta tidak adanya informasi 
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sebelumnya mengenai program pengembangan yang akan dilaksanakan oleh 

intansi sehingga menimbulkan permasalahan, seperti banyaknya pegawai yang 

mangkir, tingkat labour turn over yang tinggi, penempatan pegawai yang 

tidak tepat dan sebagainya. Dengan demikian motivasi pegawai untuk 

meningkatkan diri sesuai dengan program pengembangan dapat mengalami 

hambatan yang disebabkan kurang sesuainya harapan dan keinginan pegawai 

tersebut. Karena  pentingnya faktor manusia dalam organisasi maka sumber 

daya tersebut perlu mendapat perhatian organisasi serta perlu dikelola dengan 

baik. 

Sebagai manusia, 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 intansi mengharapkan sumber daya 

manusia yang dimilikinya memberikan kontribusi yang maksimal, maka sudah 

selayaknya intansi memperhatikan apa yang dibutuhkan pegawai dan berusaha 

untuk sedapat mungkin memenuhi kebutuhan tersebut, baik dalam bentuk 

kompensasi materi atau dengan memenuhi egoistik dari pegawainya dalam 
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bentuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan kariernya dalam 

organisasi. 

Kinerja pada dasarnya merupakan suatu upaya pribadi seorang pegawai 

untuk meniti tahapan posisi yang setinggi mungkin dalam pekerjaannya, 

sehingga sebenarnya pengembangan karir itu harus dimulai dari individu yang 

bersangkutan sejak dari munculnya hasrat untuk berkembang hingga upaya 

yang harus dilakukannya demi kemajuan kariernya. 

Adanya pemberian kompensasi serta perencanaan dan program promosi 

jabatan bagi pegawai agar 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. 

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penelitian yang akan disajikan 

dalam skripsi ini berjudul ”PENGARUH KOMPENSASI DAN PROMOSI 

JABATAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS PERDAGANGAN 

DAN UKM KABUPATEN KLATEN”. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

1. Alasan Objektif 

Baik buruknya kinerja pegawai ada hubungannya dengan motivasi 

kerja. Sementara untuk meningkatkan motivasi kerja perlu memperhatikan 

kebutuhan pegawai, dan salah satu dari kebutuhan pegawai itu adalah 

adanya kompensasi dari perusahaan serta adanya promosi jabatan yang 
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diberikan bagi pegawainya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kompensasi 

dan pomosi jabatan mempengaruhi naik turunnya kinerja pegawai. 

2. Alasan Subjektif 

a. Objek penelitian merupakan tempat peneliti bekerja sehingga 

menghemat waktu dan biaya. 

b. Untuk bahan penelitian selanjutnya serta untuk menyelesaikan studi 

Sarjana Strata 1 (S1) Ekonomi. 

 

C. Penegasan Judul 

Untuk memperjelas judul skripsi tersebut perlu adanya penegasan agar 

tidak terjadi kekaburan arti. Adapun penegasan judul yang penulis kemukakan 

adalah sebagai berikut : 

1. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai 

balas jasa untuk kerja mereka. 

2. Promosi jabatan adalah perpindahan seorang pegawai dari satu jabatan ke 

jabatan lain yang lebih baik, yang disertai dengan semakin besarnya 

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

penghasilan yang semakin besar. 

3. Kinerja 

Kinerja adalah kecepatan karyawan dalam menghasilkan output yang 

maksimum dengan kemampuan dan keahlian serta menggunakan peralatan 

yang dimiliki 
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D. Pembatasan Masalah 

Mengingat sangat luas dan kompleknya faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja pegawai, maka perlu dibatasi permasalahan dengan maksud agar 

pembahasan dapat lebih mengena sasaran. Adapun yang menjadi pembatasan 

masalah dalam penelitian ini adalah adanya hubungan antara kompensasi dan 

promosi jabatan dengan kinerja pegawai yang bekerja di Dinas Perdagangan 

dan UKM Kabupaten Klaten. 

 

E. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

adalah: 

1. Adakah pengaruh yang signifikan antara kompensasi terhadap kinerja 

pegawai Dinas Perdagangan dan UKM Kabupaten Klaten? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan antara promosi jabatan terhadap kinerja 

pegawai Dinas Perdagangan dan UKM Kabupaten Klaten? 

3. Adakah pengaruh yang signifikan antara kompensasi dan promosi jabatan 

terhadap kinerja pegawai Dinas Perdagangan dan UKM Kabupaten 

Klaten? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Sebuah penelitian dilakukan tentunya memiliki beberapa tujuan. Adapun 

yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji signifikansi antara kompensasi terhadap kinerja pegawai 

Dinas Perdagangan dan UKM Kabupaten Klaten. 
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2. Untuk menguji signifikansi antara promosi jabatan terhadap kinerja 

pegawai Dinas Perdagangan dan UKM Kabupaten Klaten. 

3. Untuk menguji signifikansi antara kompensasi dan promosi jabatan 

terhadap kinerja pegawai Dinas Perdagangan dan UKM Kabupaten Klaten. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya 

berguna bagi : 

1. Penulis 

 Untuk menambah pengalaman penelitian dan aplikasi ilmu yang telah 

dipelajari apabila terjun di masyarakat. 

2. Dinas Perdagangan dan UKM Kabupaten Klaten 

 Untuk mengurangi permasalahan yang timbul di Dinas Perdagangan dan 

UKM Kabupaten Klaten yang menyangkut bidang sumber daya manusia 

khususnya mengenai peningkatan kinerja pegawai melalui pemberian 

kompensasi dan promosi jabatan. 

3. Bagi pihak lain 

 Hasil penelitian ini digunakan sebagai referensi untuk suatu penelitian dan 

tambahan pengetahuan serta memberikan masukan yang dapat digunakan 

sebagai bahan pembanding bagi penelitian selanjutnya. 
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H. Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan awal yang bersifat sementara, terbukti atau 

tidaknya hipotesis didapat dari hasil uji penelitian. Dalam penelitian ini, 

penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh yang signifikan antara kompensasi terhadap kinerja pegawai 

Dinas Perdagangan dan UKM Kabupaten Klaten. 

2. Ada pengaruh yang signifikan antara promosi jabatan terhadap kinerja 

pegawai Dinas Perdagangan dan UKM Kabupaten Klaten. 

3. Ada pengaruh yang signifikan antara promosi jabatan terhadap kinerja 

pegawai Dinas Perdagangan dan UKM Kabupaten Klaten. 

 

I. Sistematika Skripsi 

Untuk membantu memahami isi dan uraian dari aktivitas penelitian 

sesuai dengan judul yang penulis maksud, perlu kiranya penulis menyusun 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I. Pendahuluan berisi tentang 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 tentang pengertian manajemen sumber 

daya manusia, kompensasi, promosi jabatan serta kinerja pegawai, penelitian 

terdahulu. 

BAB III. Metode Penelitian berisi tentang metode penelitian, dan 

penjelasan tentang objek penelitian 
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BAB IV. Hasil dan Pembahasan, bab ini merupakan hasil analisis yang 

dicari penyelesaiannya 

BAB V. Simpulan dan Saran, berisi tentang simpulan dan saran diajukan 

dalam hasil akhir penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 61 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan dimuka dan data 

yang penulis peroleh dari penelitian sebagaimana yang telah dibahas dalam 

skripsi ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari perhitungan korelasi antara variabel kompensasi (x1) dan promosi 

jabatan (x2) terhadap variabel kinerja (y) diperoleh rx1y = 0,479 dan rx2y = 

0,389 dengan p = 0,00. Harga r tabel dengan N = 30 pada taraf signifikansi 

5% adalah 0,361. Jadi r hitung > r tabel. Hal ini berarti terdapat pengaruh 

positif dan cukup erat antara kompensasi terhadap kinerja pegawai Dinas 

Perdagangan dan UKM Kabupaten Klaten, dan terdapat pengaruh positif 

antara promosi jabatan terhadap kinerja pegawai Dinas Perdagangan dan 

UKM Kabupaten Klaten. 

2. Dari perhitungan dengan analisis regresi dapat diperoleh persamaan 

regresi Y = 15,09 + 0,61X untuk kompensasi (X1) yang artinya a = 15,09 

(konstanta) tanpa ada kompensasi masih ada kinerja sebesar 15,09 satuan,  

b = 0,61 (slope) jika kompensasi naik maka kinerja juga naik 0,61 satuan. 

Sedangkan persamaan regresi untuk promosi jabatan (X2) = Y = 9,01 + 

0,76X yang artinya a = 9,01 (konstanta) tanpa ada promosi jabatan masih 

ada kinerja 9,01 satuan, b = 0,76 (slope) promosi jabatan naik maka 

kinerja juga naik 0,76 satuan 
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3. Dari perhitungan uji t dapat diketahui besarnya nilai t hitung 2,887 untuk 

kompensasi dan 2,234 untuk promosi jabatan yang lebih besar dari nilai t 

tabel 2,042. Dengan arah perubahan yang positif, artinya dengan semakin 

naiknya kompensasi dan promosi jabatan yang diberikan maka kinerja 

akan semakin meningkat.  

4. Variabel kompensasi lebih berpengaruh/ dominan dibandingkan dengan 

variabel promosi jabatan. 

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil perhitungan dimuka, saran yang dapat diberikan 

peneliti pada perusahaan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Salah satu teknik untuk meningkatkan kinerja karyawan adalah dengan 

memberikan dorongan-dorongan berupa pemberian kompensasi yang 

pantas dan sesuai serta memperbaiki lingkungan kerja, karena karyawan 

adalah penentu keberhasilan organisasi. Dengan dorongan-dorongan 

ataupun motivasi yang diberikan diharapkan kinerja karyawan akan 

semakin meningkat 

2. Pemberian kompensasi baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya 

diharapkan dapat terus berjalan dan telah intensif dilakukan. Contohnya 

dengan pemberian remunerasi, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, dll. 

Dengan demikian akan meningkatkan kinerja karyawan. 
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3. Kegiatan promosi jabatan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan 

UKM Kabupaten Klaten 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.  

4. Jumlah kuesioner dalam penelitian selanjutnya ditambah agar hasil 

penelitian selanjutnya lebih valid, reliabel serta mendekati kohesi riel. 
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