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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dasar yang berupa teori – teori atau temuan – temuan melalui hasil berbagai

penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat penting dan dapat digunakan

sebagai data pendukung. Data pendukung yang digunakan melalui penelitian

terdahulu tentunya harus memiliki relevansi terhadap permasalahan yang diangkat

dalam penelitian. Maka dari itu peneliti mengambil fokus penelitian terdahulu yang

mengangkat masalah promosi jabatan pengaruhnya terhadap kepuasan kerja.

Peneliti menggunakan penelitian dari Aditya Roy Wicaksono (2005)

dengan judul Pengaruh Promosi Jabatan Terhadap Tingkat Kepuasan Kerja

Karyawan pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Divisi Regional – III, Jawa

Barat. Menggunakan metode Eksplanasi dan teknik pengumpulan data dengan cara

wawancara, observasi dan kuesioner. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan

bahwa promosi dalam pelaksanaannya mampu memberikan pengaruh yang

signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan setelah di uji melalui analisis Rank

Spearman.

Peneliti juga menggunakan penelitian dari Dewi Rismahani (2007) yang

berjudul Hubungan Promosi Jabatan dengan Tingkat Kepuasan Kerja Karyawan

PT. PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten. Menggunakan analisa Korelasi Rank

Spearman dan teknik pengumpulan data dengan kuesioner. Hasil dari penelitian ini
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mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara pelaksanaan promosi

jabatan terhdapa kepuasan kerja karyawan.

Posisi promosi dalam penelitian ini adalah salah satu upaya yang dilakukan

perusahaan untuk mengembangkan sumber daya manusianya. Manifestasi dari

pelaksanaan promosi jabatan itu sendri dapat berupa tingkat balas jasa yang adil,

penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian, sifat pekerjaan yang tidak monoton

dan apabila didapati makna yang sebaliknya bisa dipastikan pelaksanaan promosi

jabatan tidak berjalan baik yang kemudian berimbas pada tingkat kepuasan kerja

karyawan Perum Jasa Tirta 1 Malang.

Tabel 2.1
Posisi Peneliti dengan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti Judul Penelitian Metodologi
Penelitian

Hasil

Aditya Roy
Wicaksono
(2005)

Pengaruh Promosi
Jabatan Terhadap
Tingkat Kepuasan
Kerja Karyawan pada
PT.
TELEKOMUNIKASI
INDONESIA Tbk
divisi Regional – III
Jawa Barat

Menggunakan
metode
Eksplanasi.
Teknik
pengumpulan data
: wawancara,
observasi dan
kuesioner.

Bahwa promosi
memiliki
pengaruh
signifikan dan
kuat pengaruhnya
terhadap
kepuasan kerja,
setelah di uji
melalui analisis
Rank Spearman

Dewi Rismahani

(2007)

Hubungan Promosi
Jaatan dengan Tingkat
Kepuasan Kerja
Karyawan PT. PLN
Distribusi Jawa Barat
dan Banten

Menggunakan
analisa korelasi,
Korelasi Rank
Spearman. Teknik
pengumpulan
data : Kuesioner

Terdapat
hubungan yang
kuat antara
pelaksanaan
promosi jabatan
terhadap
kepuasan kerja
dengan
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menggunakan
Analisis
Koefisien
Determinasi Rank
Spearman

Leli Ramdani
Hiya (2008)

Pengaruh Promosi
Jabatan Terhadap
Kepuasan Kerja
Karyawan Pada PT.
Telekomunikasi
Selular Medan.

Analisis
Deskriptif,
Analisis Regresei
Linier Sederhana,
uji validitas dan
reliabilitas, Uji t,
Koefisien
Determinan

Pengaruh
promosi jabatan
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap
kepuasan kerja
dengan R square
sebesar 62,3%.

Alan Wijaya
(2015)

Pengaruh Promosi
Jabatan Terhadap
Kepuasan Kerja
Karyawan Perum Jasa
Tirta 1 Malang

Menggunakan
metode
Eksplanasi.
Teknik
pengumpulan
data : wawancara,
observasi dan
kuesioner.

Persamaan peneliti dengan peneliti terdahulu :

1. Sama – sama menggunakan promosi jabatan sebagai variabel bebas ( X )

dan kepuasan kerja sebagai variabel terikat ( Y )

2. Menganalisa pengaruh yang ada atas pelaksanaan promosi jabatan

terhadap tingkat kepuasan kerja, sama dengan penelitian Aditya Roy

Wicaksono (2005)

Perbedaan peneliti dengan peneliti terdahulu :

1. Objek penelitian dan jumlah sampel yang berbeda

2. Penggunaan metode analisis dan teknik sampel yang berbeda
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Setelah mengetahui persaman dan perbedaan peneliti dengan peneliti terdahulu,

peneliti ingin membandingkan hasil penelitian pengaruh pelaksanaan promosi

jabatan terhadap kepuasan kerja dengan memberikan gambaran detail pada syarat

– syarat dari promosi jabatan itu sendiri terkait karyawan yang memiliki jabatan

struktural di Perum Jasa Tirta 1 Malang.

B. Landasan Teori

1. Promosi Jabatan

Sebuah sistem yang berupa kesempatan bagi karyawan untuk berkembang dan

lebih termotivasi meningkatkan prestasi, kualitas diri dan kesejahteraan yang lebih

baik daripada sebelumnya. Memiliki maksud menghargai pencapaian karyawan

dan memelihara karyawan yang mempunyai potensi dan kompetensi sesuai dengan

kebutuhan perusahan dalam mencapai tujuannya.

a. Pengertian Promosi Jabatan

Pelaksanaan promosi jabatan sangat berguna bagi stabilitas di dalam

perusahaan. Karena dengan tugas – tugas yang diberikan perusahaan kepada

karyawan, tentu terdapat harapan untuk lebih berkembang atas pencapaiannya

dalam penyelesaian tugas – tugas tersebut.

Menurut Hasibuan (2001:107), bahwa : ” Promosi adalah perpindahan yang

memperbesar authority dan responsibility karyawan ke jabatan yang lebih tinggi di
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dalam suatu organisasi sehingga kewajiban, hak, status, dan penghasilannya

semakin besar. ”

Manullang (2000:153) : ” Promosi jabatan berarti kenaikan jabatan, yakni

menerima kekuasaan dan tanggung jawab lebih besar dari kekuasaan dan tanggung

jawab sebelumnya. ”

Menurut Nitisemito (1996 : 81) : “ Promosi adalah proses pemindahan karyawan

dari satu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi yang selalu diikuti oleh tugas,

tanggung jawab dan wewenang yang lebih tinggi pula dari jabatan yang diduduki

sebelumnya.”

Menurut Nasution (2000:140) : “ Promosi adalah proses bergerak maju dan

meningkat dalam suatu jabatan yang didudukinya. “

b. Dasar – Dasar Pertimbangan Promosi Jabatan

Dalam pelaksanaannya, promosi jabatan yang baik haruslah mempunyai

pertimbangan – pertimbangan yang jelas dan relevan. Dengan maksud memperkuat

faktor – faktor dalam sistem  pelaksanaan Promosi Jabatan. Siagian (2006),

mengemukakan bahwa bagi siapa pun promosi itu diberlakukan, yang penting ialah

bahwa pertimbangan-pertimbangan yang digunakan didasarkan pada serangkaian

kriteria yang objektif, tidak pada "selera" orang yang mempunyai kewenangan

untuk mempromosikan orang lain.

Organisasi pada umumnya menggunakan dua kriteria utama dalam

mempertimbangkan seseorang untuk dipromosikan, yaitu prestasi kerja dan

senioritas. Promosi yang didasarkan pada prestasi kerja menggunakan hasil
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penilaian atas hasil karya yang sangat baik dalam promosi atau jabatan sekarang.

Dengan demikian promosi tersebut dapat dipandang sebagai penghargaan

organisasi atas prestasi kerja anggotanya itu. Akan tetapi promosi demikian harus

pula didasarkan pada pertimbangan lain, yaitu perhitungan yang matang atas

potensi kemampuan yang bersangkutan menduduki posisi yang lebih tinggi.

Hasibuan (2007) menjelaskan bahwa program promosi hendaknya memberikan

informasi yang jelas, apa yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk

mempromosikan seseorang karyawan dalam perusahaan tersebut. Hal ini penting

supaya karyawan dapat mengetahui dan memperjuangkan nasibnya. Pedoman yang

dijadikan dasar untuk mempromosikan karyawan adalah:

1. Pengalaman ( Senioritas )

Merupakan promosi yang didasarkan pada lamanya pengalaman kerja

karyawan. Pertimbangan promosi adalah pengalaman kerja seseorang,

orang yang terlama bekerja dalam perusahaan mendapat prioritas pertama

dalam tindakan promosi. Kebaikannya adalah adanya penghargaan dan

pengakuan bahwa pengalaman merupakan guru yang paling berharga.

Dengan pengalaman, seseorang akan dapat mengembangkan

kemampuannya sehingga karyawan tetap betah bekerja pada perusahaan

dengan harapan suatu waktu ia akan dipromosikan. Kelemahannya adalah

seseorang karyawan yang kemampuannya sangat terbatas, tetapi karena

sudah lama bekerja tetap dipromosikan. Dengan demikian,

perusahaan akan dipimpin oleh seorang yang berkemampuan rendah,

sehingga perkembangan dan kelangsungan perusahaan disangsikan.
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2. Kecakapan ( Ability )

Seseorang akan dipromosikan berdasarkan penilaian kecakapan.

Pertimbangan promosi adalah kecakapan, orang yang cakap atau ahli

mendapat prioritas pertama untuk dipromosikan. Kecakapan adalah total

dari semua keahlian yang diperlukan untuk mencapai hasil yang bisa

dipertanggung jawabkan.

Kecakapan merupakan kumpulan pengetahuan (tanpa memperhatikan

cara mendapatkannya) yang diperlukan untuk memenuhi hal-hal berikut :

a) Kecakapan dalam prosedur kerja yang praktis, teknik – teknik

khusus, dan disiplin ilmu pengetahuan.

b) Kecakapan dalam menyatukan dan menyelaraskan bermacam-

macam elemen yang semuanya terlibat di dalam penyusunan

kebikjasanaan dan dalam situasi manajemen.

c) Kecakapan dalam memberikan motivasi secara langsung

3. Kombinasi Pengalaman dan Kecakapan

Merupakan promosi vang berdasarkan pada lamanya pengalaman dan

kecakapan. Pertimbangan promosi adalah berdasarkan lamanya dinas,

ijazah pendidikan formal yang dimiliki, dan hasil ujian kenaikan golongan.

Dapat dikatakan dengan penggunaan kombinasi ini, perusahaan akan

mendapatkan hasil yang maksimal dalam pelaksanaan promosi jabatan

pegawai.
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Promosi yang berdasarkan kombinasi pengalaman dan kecakapan,

memberikan kebaikan – kebaikan sebagai berikut :

a) Memotivasi karyawan untuk memperdalam pengetahuannya bahkan

memaksa diri mengikuti pendidikan formal. Dengan demikian,

perusahaan akan mempunyai karyawan yang semakin terampil.

b) Moral karyawan akan semakin baik, bergairah, semangat, dan

prestasi kerjanya semakin meningkat karena ini termasuk elemen –

elemen yang dinilai untuk promosi.

c) Disiplin karyawan semakin baik karena disiplin termasuk elemen

yang akan mendapat penilaian prestasi untuk dipromosikan.

d) Memotivasi berkembangnya persaingan sehat dan dinamis di antara

para karyawan sehingga mereka berlomba – lomba untuk mencapai

kemajuan.

e) Perusahaan akan menempatkan karyawan yang terbaik pada setiap

jabatan sehingga sasaran optimal akan tercapai.

c.  Syarat - Syarat Promosi Jabatan

Terdapat beberapa syarat – syarat promosi jabatan yang harus dipenuhi agar

dapat dipromosikan ke jabatan tertentu. Menurut Sondang P.Siagian (2009), syarat-

syarat promosi adalah sebagai berikut:

1. Pengalaman

Dengan pengalaman yang lebih banyak diharapkan kemampuan yang lebih

tinggi, ide-ide yang lebih banyak dan sebagainya.
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2. Tingkat Pendidikan

Ada juga perusahaan yang mensyaratkan minimal pendidikan untuk dapat

dipromosikan pada jabatan tertentu. Alasannya adalah bahwa dengan

pendidikan yang lebih tinggi diharapkan pemikiran yang lebih baik.

3. Loyalitas

Dengan loyalitas yang tinggi dapat diharapkan antara lain tanggung jawab

yang lebih besar.

4. Kejujuran

Untuk promosi jabatan-jabatan tertentu mungkin masalah kejujuran

merupakan syarat yang penting. Misalnya untuk jabatan kasir pada

umumnya syarat kejujuran merupakan syarat utama yang harus

diperhatikan.

5. Tanggung Jawab

Kadang-kadang sering kali suatu perusahaan diperlukan suatu tanggung

jawab yang cukup besar, sehingga masalah tanggung jawab merupakan

syarat utama untuk promosi jabatan.

6. Kepandaian Bergaul

Misalnya jabatan untuk salesman adalah sangat penting untuk menetapkan

kepandaian bergaul sebagai suatu syarat promosi jabatan.

7. Prestasi Kerja

Pada umumnya setiap perusahaan selalu mencantumkan syarat untuk

prestasi kinerjanya.
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8. Inisiatif dan Kreatif

Untuk syarat promosi jabatan terhadap jabatan tertentu, mungkin syarat

tingkat inisiatif dan kreatif merupakan syarat yang harus diperhatikan. Hal

ini disebabkan karena untuk jabatan tersebut sangat diperlukan inisiatif dan

kreatif.

d. Jenis – Jenis Promosi Jabatan

Karyawan akan merasa lebih dihargai dengan adanya pelaksanaan promosi di

dalam perusahaan. Tentu apabila dalam pengaplikasiannya dilakukan dengan benar

dan tepat, produktivitas karyawan akan mengalami peningkatan. Terdapat beberpa

jenis promosi jabatan menurut Hasibuan (2007:112) yaitu :.

1. Promosi Tetap (perpormen promotion)

Yaitu kenaikan pangkat atau jabatan seseorang yang sudah pasti, artinya

menurut ketentuan yang berlaku rutin, tetap dan tidak akan berubah lagi.

2. Promosi Sementara (tempolar promotion)

Yaitu sesesorang yang dinaikkan pangkat atau jabatan untuk sementara

waktu, guna mengisi jabatan yang sedang kosong karena sesuatu sebab

tetapi apabila jabatan telah diisi oleh pejabat tetap maka pejabat sementara

akan di turunkan kembali kejabatan sebelumnya.

3. Promosi Kering (dry promotion)
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Yaitu seorang yang pangkat atau jabatannya dinaikkan dan disertai dengan

peningkatan bobot tugas, wewenang dan tanggung jawab tetap tidak disertai

dengan naiknya upah atau gaji.

4. Promosi Kecil (small scale promotion)

Yaitu promosi yang berupa pemindahan seseorang dari jabatan yang kurang

berarti, artinya jabatan yang kurang meminta keterampilan kejabatan yang

lebih berarti atau lebih penting karena di tuntut untuk meminta keterampilan

yang tinggi tetapi tidak disertai dengan kenaikan pangkat atau jabatan.

Walaupun mayoritas karyawan mengharapkan sebuah promosi tetapi terdapat

beberapa alasan dimana seorang karyawan menolak untuk diberi promosi. Adapun

alasannya menurut Hasibuan (2001:114) :

1. Perbedaan kenaikan gaji yang diterima mungkin dianggap tidak seimbang

dengan tanggung jawab yang akan dilaksanakan.

2. Mereka merasa segan meninggalkan kelompok lamanya untuk masuk ke

kelompok yang baru yang belum pasti sikap penerimaannya.

3. Keamanan pada pekerjaan yang  baru selalu ada faktor – faktor

ketidakpastian

4. Tidak ada persetujuan dari keluarga

5. Faktor kesehatan yang tidak memungkinkan seseorang untuk memikul

tanggungjawab yang besar.

6. Tempatnya terpencil, sarana pendidikan, transportasi, hiburan, rumah sakit,

adat istiadat, dan bahasa di tempat yang baru tidak cocok.
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e. Indikator Promosi

Fathoni (2006:168) mengemukakan bahwa indikator karyawan yang dapat

dipromosikan antara lain:

1. Kejujuran

Karyawan harus jujur pada diri sendiri, perjanjian-perjanjian dalam

menjalankan atau mengelola jabatan sesuai perkataan dan perbuatannya dan

tidak menyelewengkan jabatannya untuk kepentingan pribadinya.

2. Disiplin

Disiplin karyawan sangat penting, karena hanya dengan disiplin tersebut

memungkinkan perusahaan dapat mencapai hasil yang optimal.

3. Prestasi Kerja

Karyawan yang akan dipromosikan harus mampu mencapai hasil kerja yang

dapat dipertanggungjawabkan, kualitas maupun kuantitas dan bekerja

secara efektif dan efisien, hal tersebut menunjukkan bahwa karyawan dapat

memanfaatkan waktu dan mempergunakan alat - alat dengan baik.

4. Kerja Sama

Karyawan dapat bekerja sama dengan harmonis dengan sesama

karyawan baik horizontal maupun vertikal dalam mencapai sasaran

perusahaan.

5. Kecakapan
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Karyawan yang dipromosikan harus cakap, mandiri, kreatif dan inovatif

dalam menyelesaikan tugas – tugas pada jabatan tersebut dengan baik.

6. Loyalitas

Karyawan yang loyal dalam membela perusahaan atau korps dari tindakan

merugikan perusahaan atau korpsnya.

7. Kepemimpinan

Dia harus membina dan memotivasi bawahannnya untuk bekerja sama

bekerja efektif dalam mencapai sasaran perusahaannya.

8. Komunikatif

Dapat berkomunikasi secara efektif dan mampu menerima atau

mempresepsi informasi dari atasan maupun dari bawahannya dengan baik,

sehingga tidak terjadi miskomunikasi.

9. Pendidikan

Karyawan harus memiliki ijazah dari pendidikan formal sesuai dengan

spesifikasi jabatan tersebut.

f. Tujuan Promosi Jabatan

Karyawan ingin merasa diakui atas segala pencapaiannya dan dibuktikan

dengan prestasi keja yang bagus. Maka dengan kesempatan mendapat promosi,

karyawan dapat meraih tingkat yang lebih tinggi daripada sebelumnya dan

kesejahteraan karyawan lebih terjamin.
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Hasibuan (2002:113) mengemukakan tentang tujuan pelaksanaan promosi

jabatan :

1. Untuk memberikan pengakuan, jabatan, dan imbalan jasa yang semakin

besar kepada karyawan yang berprestasi kerja lebih tinggi.

2. Dapat menimbulkan kepuasan dan kebanggan pribadi, status sosial yang

semakin tinggi, dan penghasilan yang semakin besar.

3. Untuk merangsang agar karyawan lebih bergairah bekerja, berdisiplin

tinggi, dan memperbesar produktivitas kerja.

4. Untuk menjamin stabilitas kepegawaian dengan direalisasikan promosi

kepada karyawan dengan dasar dan pada waktu yang tepat serta penilaian

yang jujur.

5. Kesempatan promosi dapat menimbulkan keuntungan berantai (multiplier

effect) dalam perusahaan karena timbul lowongan berantai.

6. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan

kreatifitas dan inovasinya yang lebih baik demi keuntungan optimal

perusahaan.

7. Untuk menambah/memperluas pengetahuan serta pengalaman kerja para

karyawan dan ini merupakan daya dorong bagi karyawan lainnya.

8. Untuk mengisi kekosongan jabatan karena pejabatnya berhenti. Agar

jabatan itu tidak lowong maka dipromosikan karyawan lainnya.

9. Karyawan yang dipromosikan kepada jabatan yang tepat, semangat

kesenangan, dan ketenangannya dalam bekerja semakin meningkat

sehingga produktivitas kerjanya semakin meningkat.
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10. Untuk mempermudah penarikan pelamar, sebab dengan adanya kesempatan

promosi merupakan daya pendorong serta perangsang bagi pelamar untuk

memasukan lamarannya.

11. Promosi akan memperbaiki status karyawan dari karyawan sementara

menjadi karyawan tetap setelah lulus dari masa percobaannya.

2. Kepuasan Kerja

Usaha yang dilakukan karyawan entah itu dinilai besar atau kecil, apabila

didasari dengan kesungguhan dan loyalitas maka akan menghasilkan suatu nilai

atas usaha tersebut yang dinamakan kepuasan. Kepuasan merupakan akibat dari apa

yang individu lakukan, sebagai perasaan yang alami ketika menuntaskan suatu

pekerjaan. Namun tingkat kepuasan dari individu atau karyawan sangatlah berbeda

– beda dan banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan kerja seseorang.

Kepuasan kerja dapat dirumuskan sebagai respons umum pekerja berupa

perilaku yang ditampilkan oleh karyawan sebagai hasil persepsi mengenai hal-hal

yang berkaitan dengan pekerjaannya. Seorang pekerja yang masuk dan bergabung

dalam suatu organisasi/ institusi/ perusahaan mempunyai seperangkat keinginan,

kebutuhan, hasrat dan pengalaman masa lalu yang menyatu dan membentuk suatu

harapan yang diharapkan dapat dipenuhi di tempatnya bekerja. Kepuasan kerjaakan

didapat apabila ada kesesuaian antara harapan pekerja dengan kenyataan yang

ditemui dan didapatkannya dari tempatnya bekerja.
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a. Pengertian Kepuasan Kerja

Beberapa pengertian kepuasan kerja menurut para ahli adalah sebagi berikut :

Menurut Efendi (2002:290) : “ Kepuasan kerja didefinisikan sejauh mana individu

merasakan secara positif atau negatif berbagai macam faktor atau dimensi dari tugas

– tugas dalam pekerjaannya. “

Menurut Robbins (2003:91) :

“Iistilah kepuasan kerja merujuk pada sikap umum seseorang individu terhadap

pekerjaan yang dilakukannya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja tinggi

menunjukkan sikap yang positif terhadapa kerja itu, seseorang yang tidak puas

dengan pekerjaannya menunjukkan sikap negative terhadap pekerjaan itu, karena

pada umumnya apabila orang berbicara mengenai sikap karyawan, lebih sering

mereka memaksudkan kepuasan kerja. “

Rivai (2004:475) :

“ Kepuasan merupakan evaluasi yang menggambarkan seseorang atas perasaan

sikapnya senang atau tidak puas dalam bekerja. “

Jex (2002:131) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai “tingkat afeksi positif

seorang pekerja terhadap pekerjaan dan situasi pekerjaan.” Bagi Jex, kepuasan

kerja melulu berkaitan dengan sikap pekerja atas pekerjaannya. Sikap tersebut

berlangsung dalam aspek kognitif dan perilaku. Aspek kognitif kepuasan kerja

adalah kepercayaan pekerja tentang pekerjaan dan situasi pekerjaan: Bahwa pekerja

yakin bahwa pekerjaannya menarik, merangsang, membosankan atau menuntut.
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Aspek perilaku pekerjaan adalah kecenderungan perilaku pekerja atas pekerjaannya

yang ditunjukkan lewat pekerjaan yang dilakukan, terus bertahan di posisinya, atau

bekerja secara teratur dan disiplin.

Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat individual.

Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem

nilai yang berlaku pada dirinya. Makin tinggi penilaian terhadap kegiatan

dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka makin tinggi kepuasannya

terhadap kegiatan tersebut. Jadi secara garis besar kepuasan kerja dapat diartikan

sebagaihalyangmenyenangkanatauyangtidakmenyenangkanyangmanapegawaimemandang

pekerjannya.

Menurut Herzberg dalam Sumantri (2001:83), ciri perilaku pekerja yang puas

adalah mereka yang mempunyai motivasi yang tinggi untuk bekerja, mereka lebih

senang dalam melakukan pekerjaannya,sedangkan ciri pekerja yang kurang puas adalah

mereka yang malas berangkat kerja ke tempat bekerja, dan malas dalam melakukan

pekerjaannya.

b. Teori Kepuasan Kerja

Menurut Wexley dan Yuki (1977), teori-teori tentang kepuasan kerja ada tiga

macam yang lazim dikenal yaitu :

1. Discrepancy Theory

Kepuasan atau ketidakpuasan yang dirasakan oleh individu merupakan

hasil dari perbandingan atau kesenjangan yang dilakukan oleh diri sendiri

terhadap berbagai macam hal yang sudah diperolehnya dari pekerjaan dan



28

yang menjadi harapannya. Kepuasan akan dirasakan oleh individu tersebut

bila perbedaan atau kesenjangan antara standar pribadi individu dengan apa

yang diperoleh dari pekerjaan kecil, sebaliknya ketidakpuasan akan

dirasakan oleh individu bila perbedaan atau kesenjangan antara standar

pribadi individu dengan apa yang diperoleh dari pekerjaan besar.

2. Equity Theory

Prinsip dari teori ini adalah bahwa orang akan merasa puas atau tidak

puas,tergantung apakah ia merasakan adanya keadilan (equity) atau tidak

atas suatu situasi. Menurut teori ini equity terdiri dari tiga elemen, yaitu :

a) Input, yaitu segala sesuatu yang berharga yang dirasakan oleh karyawan

sebagai sumbangan atas pekerjaannya.

b) Out comes, yaitu segala sesuatu yang berharga yang dirasakan oleh

karyawan sebagai hasil dari pekerjaannya.

c) Comparison persons, yaitu kepada orang lain atau dengan siapa

karyawan membandingkan rasio input – outcomes yang

dimilikinya.Comparison Persons ini bisa berupa seseorang di

perusahaan yang sama, atau di tempatlain, atau bisa pula dengan dirinya

sendiri diwaktu lampau.

Sehingga dapat disimpulkan dalam teori ini adalah setiap karyawan akan

membandingkan rasio input – out comes dirinya dengan rasio input – out

comes orang lain. Bila perbandingan itu dianggap cukup adil, maka ia akan merasa

cukup puas. Bila perbandingan itu tidak seimbang tetapi menguntungkan, bisa

menimbulkan kepuasan tetapi bisa pula tidak.
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3. Two Factor Theory

Prinsip dari teori ini adalah kepuasan dan ketidakpuasan kerja itu

merupakan dua hal yang berbeda, artinya kepuasan dan ketidakpuasan kerja

terhadap pekerjaan itu tidak merupakan suatu variabel yang kontinyu

(Herzberg,1966). Teori ini pertama dikemukakan oleh Herzberg melalui

hasil penelitian beliau dengan membagi situasi yang mempengaruhi sikap

seseorang terhadap pekerjaannya menjadi dua kelompok, yaitu :

a) Kelompok Satisfiers

Situasi yang dibuktikannya sebagai sumber kepuasan kerja yang

terdiri dari tanggung jawab, prestasi, penghargaan, promosi, dan

pekerjaan itu sendiri. Kehadiran faktor ini akan menimbulkan

kepuasan, tetapi tidak hadirnya ini tidaklah selalu mengakibatkan

ketidakpuasan.

b) Kelompok Dissatisfiers

Adalah faktor-faktor yang menjadi sumber ketidakpuasan, yang

terdiri dari : gaji/upah, pengawasan, hubungan antar personal,

kondisi kerja dan status. Faktor ini diperlukan untuk memenuhi

dorongan biologis serta kebutuhan dasar karyawan. Jika tidak

terpenuhi faktor ini, karyawan tidak akan puas. Namun, jika

besarnya faktor ini memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut,

karyawan tidak akankecewameskipunbelumterpuaskan.
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Sementara itu, sesuai dengan teori keinginan relatif atau Relative Deprivatioan

Theory dalam Rivai (2004:477), ada enam keputusan penting menyangkut

kepuasan dengan pembayaran, menurut teori ini adalah :

1. Perbedaan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan

2. Perbedaan antara pengeluaran dengan penerimaan

3. Ekspektasi untuk menerima pembayaran lebih

4. Ekspektasi yang rendah terhadap masa depan

5. Perasaan untuk memperoleh lebih dari yang diinginkan

6. Perasaan secara personal tidak bertanggung jawab terhadap hasil yang

buruk

Kepuasan didapat ketika kebutuhan seseorang terpenuhi. Mengacu pada teori

kebutuhan Maslow maka diketahui 5 tingkat kebutuhan seseorang yang akan terus

dipenuhi :

1. Kebutuhan Fisiologis

Contohnya adalah : Sandang / pakaian, pangan / makanan, papan / rumah,

dan kebutuhan biologis seperti bernafas dan hidup.

2. Kebutuhan keamanan dan keselamatan

Contohnya adalah : Bebas dari penjajahan, bebas dari ancaman, bebas dari

rasa sakit.

3. Kebutuhan Sosial

Misalnya adalah : Memiliki teman, memiliki keluarga, kebutuhan dicintai.

4. Kebutuhan Penghargaan

 Dalam kategori ini dibagi menjadi dua jenis, Eksternal dan Internal.

Sub kategori eksternal meliputi : Pujian, piagam, tanda jasa, hadiah, dan
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banyak lagi lainnya. Sedangkan sub kategori internal sudah lebih tinggi

dari eskternal, pribadi tingkat ini tidak memerlukan pujian atau

penghargaan dari orang lain untuk merasakan kepuasan dalam

hidupnya.

5. Kebutuhan Aktualisasi Diri

Mencoba memenuhi kebutuhan diri sendiri dengan menggunakan

kemampuan, keterampilan dan potensi diri.

c. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja pada dasarnya

dapatmenjadi dua bagian yaitu faktor intrinsik atau faktor yang berasal dari dalam

dirikaryawan itu sendiri seperti harapan dan kebutuhan individu tersebut dan

yangkedua adalah faktor ektrinsik, faktor ekstrinsik yaitu faktor yang berasal

dariluardiri karyawan antara lain kebijakan perusahaan, kondisi fisik

lingkungankerja, interaksi dengan karyawan lain, sistem penggajian, dan

sebagainya.

Harold E. Burt mengemukakan bahwa ada tiga faktor yang

mempengaruhi kepuasan kerja yaitu: (As’ad, 1995:112)

1. Faktor hubungan antar karyawan, antara lain :

a) Hubungan antara manager dengan karyawan

b) Faktor fisik dan kondisi kerja

c) Hubungan sosial diantara karyawan
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d) Sugesti dari teman sekerja

e) Emosi dan situasi kerja

2. Faktor Individu, yaitu yang berhubungan dengan :

a) Sikap orang terhadap pekerjaannya

b) Umur orang sewaktu bekerja

c) Jenis kelamin

3. Faktor luar (external), yang berhubungan dengan :

a) Keadaan keluarga karyawan

b) Rekreasi

c) Pendidikan (training, up grading dan sebagainya)

Menurut Hasibuan (2004:203) kepuasan kerja karyawan dipengaruhi oleh faktor –

faktor :

1. Balas jasa yang adil

2. Penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian

3. Berat – ringannya pekerjaan

4. Suasana dan lingkungan pekerjaan

5. Peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan

6. Sikap pemimpin dan kepemimpinannya

7. Sifat pekerjaan monoton atau tidak
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d. Pengukuran Kepuasan Kerja

Menurut Robbins (2003:101) ada dua pendekatan yang dapat digunakan

untuk mengukur kepuasan kerja karyawan yaitu :

1. Angka – nilai global tunggal ( single global rating )

Metode angka-nilai global tunggal (single global rating) tidak lebih dari

meminta individu - individu untuk menjawab satu pertanyaan,

sepertimisalnya “Bila semua hal dipertimbangkan, seberapa puaskah anda

dengan pekerjaan anda?”. Kemudian responden menjawab dengan

melingkari suatu bilangan antara 1-5 yang berpadanan dengan jawaban dari

“Sangat Dipuaskan” sampai “Sangat Tidak Dipuaskan”.

2. Skor Pejumlahan ( summation score )

Metode ini mengenali unsur-unsur utama dalam suatu pekerjaan dan

menanyakan perasaan karyawan mengenai tiap unsur. Faktor-faktor yang

lazim akan dicakup adalah sifat dasar pekerjaan, penyeliaan, upah sekarang,

kesempatan promosi dan hubungan dengan rekan sekerja. Faktor-faktor ini

dinilai pada suatuskala baku dan kemudian di jumlahkan untuk

menciptakan skor kepuasan kerja keseluruhan.

Pendapat lain, Greenberg dan Baron (2003) menunjukkan tiga cara untuk

melakukan pengukuran kepuasan kerja yaitu :

1. Rating Scale dan Kuesioner

Pendekatan yang sering digunakan untuk mengukur kepuasan kerja dengan

menggunakan Rating Scale adalah :
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a) Minnesota Satisfaction Questionaire (MSQ)

Adalah suatu instrumen atau alat pengukur kepuasan kerja yang

dirancang demikian rupa yang di dalamnya memuat secara rinci

unsur-unsur yang terkategorikan dalam unsur kepuasan dan unsure

ketidakpuasan. Skala MSQ mengukur berbagai aspek pekerjaan

yang dirasakan sangat memuaskan, memuaskan, tidak dapat

memutuskan, tidak memuaskan dan sangat tidak memuaskan.

Karyawan diminta memilih satu alternatif jawaban yang sesuai

dengan kondisi pekerjaannya.

2. Critical Incidents

Critical Incidents dikembangkan oleh Frederick Herzberg. Dia

menggunakan teknik ini dalam penelitiannya tentang teori motivasi dua

faktor. Dalam penelitiannya tersebut dia mengajukan pertanyaan kepada

para karyawan tentang faktor - faktor apa yang saja yang membuat mereka

puas dan tidak puas. Individu menjelaskan kejadian yang menghubungkan

pekerjaan mereka yang dirasakan terutama memuaskan atau tidak

memuaskan. Jawaban mereka dipelajari untuk mengungkap tema yang

mendasari. Sebagai contoh misalnya apabila banyak pekerja yang

menyebutkan situasi pekerjaan dimana mereka mendapatkan perlakuan

kurang baik oleh supervisor atau sebaliknya.

3. Interviews

Untuk mengukur kepuasan kerja dengan menggunakan wawancara yang

dilakukan terhadap para karyawan secara individu. Dengan metode ini dapat
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diketahui secara mendalam mengenai bagaimana sikap karyawan terhadap

berbagai aspek pekerjaan.

e. Indikator Kepuasan Kerja

Indikator – indikator kepuasan kerja menurut Mangkunegara (2002:118) :

1. Perputaran Tenaga Kerja (Turnover)

Kepuasan kerja lebih tinggi dihubungkan dengan turnover pegawai yang

rendah. Sedangkan pegawai – pegawai yang kurang puas biasanya

turnovernya lebih tinggi.

2. Tingkat Ketidakhadiran (absen) Kerja

Pegawai – pegawai yang kurang puas cenderung tingkat ketidakhadirannya

(absen) tinggi. Mereka sering tidak hadir kerja dengan alasan yang tidak

logis dan subjektif.

3. Tingkat Pekerjaan

Pegawai – pegawai yang menduduki tingkat pekerjaan yang lebih tinggi

cenderung lebih puas daripada pegawai yang menduduki tingkat pekerjaan

yang lebih rendah. Pegawai – pegawai yang yang tingkat pekerjaannya lebih

tinngi menunjukkan kemampuan kerja yang baik dan aktif dalam

mengemukakan ide – ide serta kreatif dalam bekerja.
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f. Kerangka Pemikiran

Kepuasan kerja merupakan reaksi emosional yang dialami oleh karyawan,

kemudian mempengaruhi peningkatan prestasi dan kinerja seorang karyawan.

Perusahaan harus teliti dalam memperhatikan dan meningkatkan faktor – faktor

kepuasan karyawan. Apabila kepuasan kerja yang diterima karyawan telah sesuai,

maka karyawan dan perusahaan akan mampu mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Banyak faktor yang mampu meningkatkan kepuasan kerja karyawan

salah satunya adalah kebutuhan promosi jabatan.

Promosi harus dilakukan berdasarkan dasar – dasar promosi yang telah

ditetapkan oleh perusahaan sehingga karyawan dapat mengetahui bagaimana cara

– cara untuk mendapatkan kesempatan promosi dengan jelas. Sebagaimana dasar –

dasar promosi yang mencakup tiga hal yakni pengalaman, kecakapan dan

kombinasi antara pengalaman dan kecakapan. Adapun menurut Nasution

(2000:140), bahwa promosi adalah proses bergerak maju dan meningkat dalam

suatu jabatan yag didudukinya. Jadi disimpulkan bahwa promosi merupakan

perpindahan karyawan baik dari segi jabatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban,

gaji yanglebih besar daripada sebelumnya.

Bergerak maju berarti karyawan tersebut mampu meraih kesempatan yang lebih

tinggi dan lebih baik daripada sebelumnya. Karyawan akan terdorong untuk

meningkatkan kualitas diri dan semakin giat dalam melaksanakan tugas –tugas

yang diberikan. Karena karyawanlah yang nantinya akan membantu mencapai

tujuan perusahaan, dan disamping itu karyawan juga memiliki pikiran, perasaan dan
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harapan yang mempengaruhi sikap – sikap karyawan dalam bekerja. Sikap dari

karyawan itulah yang nanti dapat terlihat dari segi puas atau tidak puas.

Mangkunegara (2002:117) menyebutkan, kepuasan kerja adalah suatu perasaan

yang menyokong atau tidak menyokong diri pegawai yang berhubungan dengan

pekerjaannya maupun dengan kondisi dirinya. Memiliki arti bahwa kepuasan kerja

mencerminkan persepsi dan perasaan karyawan terhadap pekerjaannya. Kepuasan

kerja erat hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan – kebutuhan karyawan,

apabila kebutuhan terpenuhi maka kepuasan akan meningkat.

Gambar 1.1

Kerangka Konseptual

Hasibuan (1993:127) mengemukakan salah satu tujuan dari pelaksanaan

promosi yang mampu meningkatkan kepuasan kerja karyawan, sebagai berikut :

Promosi Jabatan (X)
 Kejujuran

 Disiplin

 Prestasi Kerja

 Kerja Sama

 Kecakapan

 Loyalitas
 Kepemimpinan
 Komunikatif
 Pendidikan

(Fathoni, 2006)

Kepuasan Kerja
(Y)

 Turnover

 Tingkat
Ketidakhadiran
(absen) Kerja

 Tingkat
Pekerjaan

(Mangkunegara,
2002)
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“ Promosi memberikan kemampuan, jabatan dan imbalan jasa yang semakin besar

kepada pegawai yang berprestasi tinggi, sehingga menimbulkan kepuasan dan

kebanggaan dan juga status sosial yang semakin tinggi. “

Hariandja (2005:291) bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi kepuasan

kerja meliputi beberapa aspek, salah satunya adalah promosi. Yaitu kemungkinan

seseorang dapat berkembang melalui kenaikan jabatan. Seseorang dapat merasakan

adanya kemungkinan yang besar untuk naik jabatan atau tidak ini juga dapat

mempengaruhi tingkat kepuasan kerja seseorang.

C. Hipotesis Penelitian

Promosi jabatan merupakan pengakuan dan apresiasi perusahaan atas prestasi

karyawan. Setiap karyawan yang dipromosikan dapat dipastikan memiliki prestasi

yang bagus dalam pekerjaannya. Dengan adanya pelaksanaan promosi, akan

berdampak pada stabilitas perusahaan dan moral para karyawan. Untuk

memperkuat hipotesis bahwa promosi jabatan mempunyai pengaruh positif

terhadap kepuasan kerja, peneliti mengutip pendapat – pendapat para tokoh.

Clark & Oswald (1996) menyatakan “ the impact of wage raise, a result of

promotion, is found to be more significant than fixed income on job satisfaction “ .

Yang berarti dampak dari kenaikan upah, hasil dari promosi, diyakini menjadi

sesuatu yang lebih penting daripada pendapatan tetap yang diterima karyawan

terhadap kepuasan kerjanya.

Pergamit and Veum (1989) juga menyatakan “ established that greater the

chances of promotion higher will be the job satisfaction of employees. Apart from
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job satisfaction, the employee satisfaction is determined by satisfaction with

promotion “. Dengan menetapkan dan memperbesar kemungkinan promosi akan

semakin mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Selain faktor kepuasan kerja

lainnya, kepuasan kerja juga ditentukan oleh kepuasan promosi.

Terakhir De Souza (2002) menyatakan “ when employees perceive that there

are golden chances for promotion they feel satisfied for the respective place in the

organization “. Saat karyawan merasa bahwa ada peluang emas dalam promosi,

mereka akan merasa puas terhadap posisi mereka di dalam suatu organisasi atau

perusahaan.

Berdasar pada pendapat – pendapat para tokoh di atas, maka dapat dirumuskan

hipotesis :

1. Pelaksanaan promosi jabatan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan
kerja karyawan Perum Jasa Tirta 1 Malang.


