
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Telaah Hasil Penelitian Sebelumnya 

 Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya yang akan dipergunakan sebagai referensi dalam 

penelitian ini. Adapun penelitian tersebut diterangkan di bawah ini : 

 Farda (2014) dengan judul “Pengaruh Prestasi Kerja Karyawan 

Terhadap Promosi Jabatan” (Studi Kasus pada karyawan bank Sumsel Babel 

Cabang Kapten A.Rivai Palembang). Penelitian ini menggunakan analisis 

regresi berganda yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif 

antara variabel independen atau bebas. Variabel kualitas hasil kerja (X 1), 

variabel kuantitas hasil kerja (X2), variabel ketepatan waktu penyelesaian 

hasil kerja (X3) dan variabel dependen atau terikat variabel promosi jabatan. 

Nilai tersebut menunjukkan bahwa mempunyai intrepratasi koefisien kolerasi 

dengan tingkat hubungan sedang. Pertama kualitas hasil kerja (X1), kuantitas 

hasil kerja (X2) dan ketepatan waktu penyelesaian hasil kerja (X3) 

berpengaruh simultan  dan signifikan terhadap promosi jabatan pada Bank 

Sumsel Babel cabang Kapten A.Rivai Palembang. Kedua, Kualitas hasil kerja 

(X1), kuantitas hasil kerja (X2), dan ketepatan waktu penyelesaian hasil kerja 

(X3) memberikan pengaruh parsial dan signifikan terhadap



 promosi jabatan pada Bank Sumsel Babel cabang Kapten A.Rivai Palembang.  

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah waktu penelitian, 

lokasi penelitian dan ruang lingkup permasalahan sedangkan persamaannya adalah sama-

sama meneliti tentang Promosi Jabatan. 

 Oktavianti (2015) dengan judul jurnal “Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Promosi 

Jabatan dan Konpensasi Finansial Terhadap Kinerja Karyawan Pada  PT. Grand  Mega 

Bali”. PT Grand Mega Bali Resort  & Spa adalah bisnis pariwisata yang bergerak di bidang 

akomodasi perhotelan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya 

kepemimpinan, promosi jabatan, dan kompensasi finansial terhadap kinerja karyawan pada 

PT Grand Mega Bali Resort & Spa Kuta Bali. Teknik analisis digunakan regresi linier 

berganda dengan jumlah sampel 76 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya 

kepemimpinan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, kompensasi 

finansial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Variabel gaya 

kepemimpinan, promosi jabatan, dan kompensasi finansial berpengaruh secara simultan 

terhadap kinerja karyawan.  

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian, 

waktu penelitian, dan ruang lingkup permasalahan, sedangkan persamaannya adalah sama-

sama meneliti tentang promosi jabatan. 

 Mandiangan (2015) dengan judul jurnal “Pengaruh Prestasi Kerja, Senioritas, dan 

Loyalitas Terhadap Promosi Jabatan Pada Discovery Kart ika Plaza Hotel Bali”. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh prestasi kerja, senioritas, dan loyalitas terhadap 

promosi jabatan pada Discovery Kartika Plaza Hotel Bali. Teknik analisis digunakan 

regresi linier berganda, dengan jumlah sampel 70 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan 



bahwa prestasi kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap promosi jabatan, senioritas, 

loyalitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap promosi jabatan. Variabel prestasi 

kerja, senioritas, dan loyalitas berpengaruh secara simultan terhadap promosi jabatan. 

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian, 

waktu penelitian, dan ruang lingkup permasalahan, sedangkan persamaannya adalah sama -

sama meneliti tentang promosi jabatan. 

 

2.2 Tinjauan Konsep 

2.2.1 Pengertian Promosi Jabatan 

 Promosi jabatan adalah hal yang menjadi suatu tujuan banyak karyawan untuk 

meningkatkan status sosial dan juga secara material karyawan itu sendiri. Menurut 

Hasibuan (2014:108) mendefinisikan bahwa promosi adalah perpindahan yang membesar 

authority dan responsibility karyawan ke jabatan yang lebih tinggi di dalam satu organisasi 

sehingga kewajiban, hak, status dan penghasilannya lebih besar.  Pada umumnya promosi 

yang diikuti dengan peningkatan income serta fasilitas yang lain. Penghargaan atas hasil 

kinerja biasanya dinyatakan dalam bentuk promosi jabatan. Seorang karyawan memandang 

promosi sebagai sesuatu yang paling menarik dibandingkan dengan kompensasi lain hal ini 

disebabkan karena promosi bersifat permanen dan berlaku untuk jangka waktu yang lama. 

Istilah promosi jabatan berarti kemajuan, dimana sebuah promosi dapat terjadi ketika 

seorang karyawan dinaikkan jabatannya dari posisi yang rendah ke posisi yang lebih tinggi. 

Kenaikan gaji dan tanggung jawab biasanya turut menyertai promosi jabatan. Sedangkan 

menurut Fathoni (2006:101) promosi jabatan merupakan perkembangan yang positif dari 

seorang pekerja atau pegawai karena tugasnya dinilai baik oleh pejabat yang berwenang. 

Jika ada kesempatan untuk dipromosikan bagi setiap karyawan akan mendorong karyawan 



tersebut lebih giat, semangat, disiplin, dan berprestasi kerja yang semakin besar sehingga 

sasaran perusahaan yang optimal dapat dicapai. 

 Menurut saya promosi jabatan merupakan cara perusahaan untuk meningkatkan 

kesejahteraan karyawannya agar lebih baik dari sebelumnya, dengan memberikan 

penghargaan dan bonus yang pantas maka karyawan akan memacu dirinya sendiri untuk 

bekerja lebih giat dan disiplin sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkompeten 

untuk memajukan perusahaan tempatnya bekerja. 

 

2.2.2 Asas-Asas Promosi Jabatan 

 Asas-Asas Promosi Jabatan Menurut Yusuf (2015:201) antara lain : 

1. Kepercayaan 

 Promosi hendaknya berdasarkan kepada kepercayaan atau keyakinan mengenai 

kejujuran, kemampuan dan kecakapan kerja karyawan yang bersangkutan dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik pada jabatan tersebut. 

2. Keadilan 

 Promosi hendaknya berasaskan pada keadilan, mengenai penilaian kejujuran, 

kemampuan dan kecakapan terhadap semua karyawan. 

3. Formasi 

 Promosi harus berasaskan kepada informasi yang ada karena promosi karyawan 

hanya mungkin dilakukan jika ada formasi jabatan yang kosong, supaya ada uraian 

pekerjaan atau jabatan yang akan dilaksanakan karyawan itu.  

 

2.2.3 Tujuan dan Manfaat Promosi Jabatan  

 Menurut Yusuf (2015:201) tujuan dan manfaat promosi jabatan adalah sebagai 

berikut. 



1. Meningkatkan semangat kerja, perusahaan mempromosikan karyawan secara objektif 

dan terprogram maka karyawan akan terdorong untuk bekerja yang lebih baik lagi 

sehingga semangat kerja meningkat. 

2. Untuk menjamin stabilitas kepegawaian, dengan adanya kestabilan kepegawaian maka 

aktivitas perusahaan tidak terganggu oleh masalah kepegawaian karena ketidak 

stabilan kepegawaian akan menyebabkan aktivitas perusahaan tersebut terganggu . 

3. Untuk memberikan pengakuan, jabatan, dan imbalan jasa yang semakin besar kepada 

karyawan yang berprestasi kerja tinggi. 

4. Memberikan kesempatan pada karyawan untuk mengembangkan kreativitas dan 

inovasi kerjanya serta dapat memperluas pengetahuan dan pengalaman kerja. 

5. Dapat menimbulkan kepuasan dan kebanggaan pribadi, status sosial semakin tinggi 

dan penghasilan semakin besar. 

6. Untuk merangsang karyawan agar bergairah, berdisiplin tinggi dan memperbesar 

produktivitas kerja. 

7. Kesempatan promosi dapat menimbulkan keuntungan berantai (multiplier effect) dalam 

perusahaan karena timbulnya lowongan berantai 

8. Untuk menambah atau memperluas pengetahuan serta pengalaman kerja para karyawan 

dan ini merupakan daya dorong bagi karyawan lainnya. 

9. Untuk mengisi kekosongan jabatan karena pejabatannya berhenti. Agar jabatan itu 

tidak lowong, maka dipromosikan karyawan lainnya. 

10. Promosi akan memperbaiki status karyawan dari karyawan sementara menjadi 

karyawan tetap setelah lulus dalam masa percobaannya. 

 

 



 

 

2.2.4 Dasar-Dasar Promosi Jabatan  

 Menurut Siswanto (2005:260-261) kriteria yang dapat dipakai sebagai dasar 

pertimbangan dalam rangka mempromosikan karyawan, yaitu : 

1. Senioritas  

Tingkat senioritas tenaga kerja seringkali digunakan sebagai salah satu standar untuk 

kegiatan promosi. Dengan alasan lebih senior, pengalaman yang dimilikinya dianggap 

lebih banyak daripada yang junior. 

2. Kualifikasi Pendidikan  

Alasan yang melatarbelakangi kualifikasi pendidikan menjadi kriteria adalah dengan 

pendidikan yang lebih tinggi diharapkan tenaga kerja memiliki daya nalar yang tinggi 

terhadap prospek perkembangan perusahaan di waktu yang mendatang.  

3. Prestasi Kerja  

Prestasi kerja yang tinggi memiliki kecenderungan untuk memperlancar kegiatan 

promosi bagi tenaga kerja yang bersangkutan, demikian pula kecenderungan 

sebaliknya. 

4. Karsa dan Daya Cipta  

Untuk kegiatan promosi pada jenis pekerjaan tertentu sangat memerlukan karsa dan 

daya cipta demi kelangsungan perusahaan. 

 

  

5. Tingkat Loyalitas 



Tingkat loyalitas tenaga kerja terhadap perusahaan seringkali menjadi salah satu 

kriteria untuk kegiatan promosi. Loyalitas yang tinggi akan berdampak pada 

tanggungjawab yang lebih besar.  

6. Kejujuran  

Khusus pada jabatan-jabatan yang berhubungan dengan financial. Hal ini dimaksudkan 

untuk menjaga jangan sampai kegiatan promosi malah merugikan perusahaan karena 

ketidakjujuran tenaga kerja yang dipromosikan.  

7. Supelitas  

Pada jenis pekerjaan atau jabatan tertentu diperlukan kepandaian bergaul, sehingga 

kriteria kemampuan bergaul dengan orang lain perlu dijadikan salah satu standar untuk 

promosi pada pekerjaan/jabatan tertentu.  

 

2.2.5 Syarat-Syarat Promosi Jabatan  

 Menurut Hasibuan (2014:111), syarat-syarat promosi jabatan adalah sebagai berikut:  

1. Kejujuran 

 Karyawan harus jujur terutama pada dirinya sendiri, bawahannya, perjanjian-

perjanjian dalam menjalankan atau mengelola jabatan tersebut, harus sesuai kata dengan 

perbuatannya. 

 

2. Disiplin 

 Karyawan harus disiplin pada dirinya, tugas-tugasnya serta metaati peraturan-

peraturan yang berlaku baik tertulis maupun kebiasaan. 

3. Prestasi Kerja 



 Karyawan itu mampu mencapai hasil kerja yang dapat dipertanggung jawabkan 

kualitas maupun kuantitas dan bekerja secara efektif dan efisien.  

4. Kerja Sama 

 Karyawan dapat bekerja sama secara harmonis dengan sesama karyawan baik 

horisontal maupun vertikal dalam mencapai sasaran perusahaan. 

5. Kecakapan 

 Karyawan itu cakap, kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan tugas-tugas pada 

jabatan itu dengan baik. 

6. Loyalitas 

 Karyawan harus loyal dalam membela perusahaan atau korps dari tindakan yang 

merugikan perusahaan atau korpsnya. 

7. Kepemimpinan 

 Dia harus mampu membina dan memotivasi bawahannya untuk bekerja sama dan 

bekerja secara efektif dalam mencapai sasaran perusahaan. 

 

 

8.  Komunikatif 

 Karyawan itu dapat berkomunikasi secara efektif dan mampu menerima atau 

mempersepsi informasi dari atasan maupun bawahannya dengan baik, sehingga tidak 

terjadi miskomunikasi. 

9.  Pendidikan 

 Karyawan harus lebih memiliki ijazah dari pendidikan formal sesuai dengan 

spesifikasi jabatan. 



 

2.2.6 Jenis-jenis Promosi Jabatan  

 Menurut Hasibuan (2014:113), terdapat 4 jenis promosi jabatan, yaitu promosi 

sementara, promosi tetap, promosi kecil, dan promosi kering.  

1. Promosi Sementara 

Seorang karyawan dinaikkan jabatannya untuk sementara karena adanya jabatan 

kosong yang harus diisi. 

2. Promosi Tetap 

Seorang karyawan dipromosikan dari suatu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi 

karena karyawan tersebut telah memenuhi syarat untuk dipromosikan. Sifat promosi ini 

adalah tetap. 

3. Promosi Kecil 

Menaikkan jabatan seseorang karyawan dari jabatan yang tidak sulit dipindahkan ke 

jabatan yang sulit meminta keterampilan tertentu, tetapi tidak disertai dengan 

peningkatan wewenang, tanggung jawab dan gaji.  

 

4. Promosi Kering 

Seorang karyawan dinaikkan jabatannya yang lebih tinggi disertai dengan 

peningkatan pangkat, wewenang dan tanggung jawab tetapi tidak disertai dengan 

kenaikan gaji atau upah. 

 


