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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sekilas Tentang PT. Granesia 

 Nama perusahaan tempat berlangsungnya kegiatan penelitian ini adalah PT. 

Granesia yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta nomor 147 Bandung. Perusahaan 

ini merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang percetakan 

dengan bentuk badan hukum perseroan terbatas. 

Perusahaan ini sebenarnya masih tergabung dalam Pikiran Rakyat Group 

(PRG), dimana PT. Granesia menangani masalah penerbitanya. Seiring dengan 

perkembangan zaman PT. Granesia mengembangkan usahanya dengan mencetak 

buku pelajaran serta mutlak mencetak produk produk Pikiran Rakyat lainya seperti 

Pikiran Rakyat edisi mingguan, edisi Cirebon, edisi Ciamis, Mitra Desa, Galura dan 

lain-lain.  

 

2.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan Granesia 

 PT. Granesia didirikan pada tanggal 9 Agustus 1973, berdasarkan akte notaris 

Nozer No.21/1-1975/6, tertanggal 10 Agustus 1973. Nama Granesia merupakn 

sebuah singkatan dari Grafika Rakyat Indonesia, yang diambil oleh Bapak (alm) Sakti 

Alamsyah.  

        Tujuan didirikanya perusahaan ini dapat ditinjau berdasarkan 2 segi yaitu segi 

ekonomi dan segi sosial. Berdasarkan segi ekonomi adalah untuk memperoleh 

pendapatan dari hasil produksi, sedangkan berdasarkan segi sosial adalah untuk 

memberikan informasi-informasi pada masyarakat yang membutuhkan melalui media 

cetak serta membuka lapangan kerja bagi penduduk sekitar perusahaan. Jumlah 

tenaga kerja yang bekerja di PT. Granesia sampai saat ini berjumlah 96 orang dan 

jumlah pendiri atau pemegang saham 34 orang. 
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       Tahun 1973 Pikiran Rakyat bertekad untuk melakukan usaha usaha di bidang 

percetakan dan penerbitan. PT. Granesia memulai usahanya dengan berstatuskan 

PMDN (Perusahaan Dalam Negeri) yang bermotivasi tertutup yang artinya PT 

.Pikiran Rakyat mempunyai:  

1. Ikrar kebersamaan dan kooperatif yang telah lama lebih dulu berlaku di                  

PT. Granesia sehingga tidak terdapat perbedaan sama sekali peraturan 

peraturan dasar pada PT. Pikiran Rakyat 

2. Memiliki Tax loam yaitu keinginan-keinginan dalam perpajakan karena 

berstatus PMDN 

3. Mendapat pembahasan pembahasan pajak kekayaan maupun bea material 

modal, seperti yang terkandung di dalam undang-undang penanam modal 

baik asing maupun luar negri 

       Kurun waktu 1974-1975 perusahaan mendapat bantuan kredit dari bank pihak 

pemerintah. Pemanfatan tahap pertama kredit dipergunakan untuk pengadaan mesin 

cetak web offset tipe 36 merek lino type machienery di London yang merupakan 

sarana yang sangat vital. Tahun 1978 perusahaan melaksanakan perluasan usaha di 

bidang percetakan yaitu dengan mendatangkan mesin-mesin setting semi komputer 

yang jumlahnya pada saat itu masih sangat terbatas. 

 

2.1.2 Visi dan Misi PT. Granesia 

Visi PT. Granesia 

Menjadi perusahaan percetakan yang terbesar di Jawa Barat dari sisi kualitas, 

tata kelola, dan pelayanan. 

Misi PT. Granesia, 

Memberikan pelayanan akan kebutuhan cetakan Pikiran Rakyat Group. 

 Memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh konsumen, dengan 

menjaga kualitas dan kuantitas cetakan yang baik dan konsisten. 
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 Memunculkan Brand Awareness, baik dikalangan internal maupun  

eksternal perusahaan.   

 Memberikan kesejahteraan kepada seluruh karyawan dan pemilik saham. 

 Melakukan inovasi di segala bidang secara konsisten dan terus menerus. 

 Memberikan wadah kepada seluruh karyawan dan mayarakat umum 

untuk melakukan proses pembalajaran khususnya bidang manajemen, 

teknologi & grafika. 

 

2.2  Kompensasi 

2.2.1  Pengertian Kompensasi 

  Pemberian kompensasi yang tepat akan berpengaruh positif terhadap 

karyawan, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kompensasi menjadi tujuan utama 

untuk sebagian besar karyawan yang bekerja di dalam suatu perusahaan. Untuk 

memperoleh gambaran mengenai kompensasi berikut ini akan dikemukakan definisi-

definisi mengenai kompensasi menurut beberapa ahli : 

 

Menurut Dessler (2007 : 46) Kompensasi karyawan adalah semua bentuk 

pembayaran atau hadiah yang diberikan kepada karyawan dan muncul dari 

pekerjaan mereka” 

Menurut Hasibuan (2012 : 118) Kompensasi adalah semua pendapatan yang 

berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan 

sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan” 

 

       Berdasarkan beberapa definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa kompensasi 

adalah segala sesuatu yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, sebagai 

balas jasa atau imbalan atas kinerja yang dihasilkan oleh karyawan, untuk 

kepentingan perusahaan. Kompensasi bisa berbentuk uang ataupun fasilitas yang 

diberikan perusahaan pada karyawan. 
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2.2.2 Tujuan Kompensasi 

Tujuan pemberian kompensasi (balas jasa) antara lain adalah sebagai ikatan 

kerja sama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan, disiplin, 

serta pengaruh serikat buruh dan pemerintah. Hasibuan (2012 : 121) mengemukakan 

beberapa tujuan kompensasi : 

a. Ikatan Kerja Sama 

Kompensasi adalah salah satu syarat terjalinnya ikatan kerja sama formal 

antara pengusaha dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-

tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha wajib membayar kompensasi 

sesuai dengan perjanjian yang disepakati. 

b. Kepuasan Kerja 

Balas jasa memungkinkan karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-

kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh 

kepuasan kerja dari jabatannya. 

c. Pengadaan Efektif 

Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan 

yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah. 

d. Motivasi 

Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah 

memotivasi bawahannya. 

e. Stabilitas Karyawan 

Program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi 

yang kompentatif maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turnover 

relatif kecil. 

f. Disiplin 

Pemberian balas jasa yang cukup besar akan membuat disiplin karyawan 

semakin baik. Mereka menyadari serta mentaati peraturan-peraturan yang 

berlaku. 
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g. Pengaruh Serikat Buruh 

Program kompensasi yang baik, akan mengurangi pengaruh serikat buruh  

dan karyawan akan berkosentrasi pada pekerjaannya. 

h. Pengaruh Pemerintah  

Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan yang 

berlaku (seperti batas upah minimum) maka intervensi pemerintah dapat 

dihindarkan. 

 

2.2.3 Jenis Kompensasi 

 Kompensasi yang diberikan perusahaan pada karyawan bisa digolongkan 

menjadi beberapa jenis. Sofyandi (2008) mengemukakan, kompensasi pada umumnya 

bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu : 

1. Kompensasi Langsung (Direct Compensation) 

Kompensasi langsung adalah kompensasi yang diberikan kepada karyawan 

sebagai imbalan atas pekerjaan yang dia lakukan untuk perusahaan. 

Contohnya : gaji, insentif, bonus, tunjangan jabatan. 

2. Kompensasi Tidak Langsung (Indirect compensation) 

Kompensasi tidak langsung adalah pemberian kompensasi kepada karyawan 

sebagai upaya perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. 

Tentunya pemberian kompensasi ini tidak berkaitan langsung dengan 

pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Contohnya : tunjangan, 

fasilitas, dan pelayanan yang diberikan perusahaan 
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2.2.4 Indikator Kompensasi 

Setiap perusahaan memiliki indikator yang berbeda-beda dalam proses 

pemberian kompensasi untuk karyawan. Hasibuan (2012:86) mengemukakan, secara 

umum ada beberapa indikator kompensasi, yaitu: 

1. Gaji 

2. Upah 

3. Upah insentif 

4. Asuransi 

5. Fasilitas kantor 

6. Tunjangan 

 

2.3 Promosi Jabatan 

2.3.1 Pengertian Promosi Jabatan 

Pelaksanaan promosi jabatan yang baik akan berpengaruh positif terhadap 

karyawan, karena akan memberikan dorongan untuk bekerja lebih baik lagi agar 

dapat dipromosikan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan lebih lanjut mengenai 

promosi jabatan berdasarkan pernyataan para ahli sebagai berikut : 

 

 Menurut Hasibuan (2012 : 108) Promosi adalah perpindahan yang 

memperbesar authority dan  responsibility karyawan ke jabatan yang lebih 

tinggi di dalam satu organisasi sehingga kewajiban, hak, status, dan 

penghasilannya semakin besar. 

Sedangkan menurut Siagian (2008:169) menyatakan Promosi ialah apabila 

seorang pegawai dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang 

tanggung jawabnya lebih besar, tingkatannya dalam hierarki jabatan lebih 

tinggi dan penghasilannya pun lebih besar pula 
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 Berdasarkan pengertian promosi menurut para ahli di atas maka peneliti 

menyimpulkan bahwa promosi jabatan adalah perpindahan karyawan untuk 

menempati jabatan yang lebih tinggi di dalam struktur organisasi, disertai dengan 

bertambahnya hak maupun kewajiban. Promosi yang diberikan tidak selalu memuat 

penambahan hak dan kewajiban secara bersamaan, terkadang promosi memberi 

penambahan kewajiban tidak disertai penambahan hak. 

2.3.2 Tujuan – Tujuan Promosi Jabatan 

Perusahaan memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam menerapkan promosi 

untuk para karyawannya. Hasibuan (2012:113) mengemukakan, tujuan umum 

diberikannya promosi, yaitu : 

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

besar kepada karyawan yang berprestasi kerja tinggi 

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

semakin tinggi, dan penghasilan yang semakin besar 

3. Untuk merangsang agar karyawan lebih bergairah bekerja, berdisiplin tinggi, 

dan memperbesar produktivitas kerjanya. 

4. Untuk menjamin stabilitas kepegawaian dengan direalisasinya promosi 

kepada karyawan dengan dsar pada waktu yang tepat serta penilaian yang 

jujur. 

5. Kesempatan promosi dapat menimbulkan keuntungan berantai dalam 

perusahaan karena timbulnya lowongan berantai. 

6. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan 

kreativitas 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. 
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9. Karyawan yang dipromosikan kepada jabatan yang tepat, semangat, 

kesenangan, dam ketenangannya dalam bekerja semakin meningkat sehingga 

produktivitas kerjanya juga meningkat. 

10. Untuk mempermudah penarikan pelamar sebab dengan adanya kesempatan 

promosi merupakan daya pendorong serta perangsang bagi pelamar-pelamar 

untuk memasukan lamarannya. 

11. Promosi akan memperbaiki status karyawan dari karyawan sementara 

menjadi karyawan setelah lulus dalam masa percobaannya. 

 

2.3.3 Syarat-Syarat Promosi Jabatan 

Untuk melakukan promosi, sebuah perusahaan memiliki syarat-syarat tertentu 

sesuai dengan kebijakan perusahaan tersebut. Hasibuan (2012:111) mengemukakan 

beberapa syarat umum yang biasanya dugunakan dalam promosi jabatan, yaitu : 

 

a. Kejujuran 

Karyawan harus jujur terutama pada dirinya sendiri, bawahannya, 

perjanjian-perjanjian dalam menjalankan atau mengelola jabatan tersebut, 

harus sesuai kata dengan perbuatannya. Dia tidak menyelewengkan 

jabatannya untuk kepentingan pribadinya. 

b. Disiplin 

Karyawan harus disiplin pada dirinya, tugas-tugasnya, serta mentaati 

peraturan-peraturan yang berlaku, baik tertulis maupun kebiasaan. Disiplin 

karyawan sangat penting karena hanya dengan kedisiplinan memungkinkan 

perusahaan dapat mencapai hasil yang optimal. 

c. Prestasi Kerja 

Karyawan itu mampu mencapai hasil kerja yang dapat 

dipertanggungjawabkan kualitas maupun kuantitas dan bekerja secara 

efektif dan efisien. Hal ini menunjukan bahwa karyawan dapat 

memanfaatkan waktu dan mempergunakan alat-alat dengan baik. 
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d. Kerja Sama 

Karyawan dapat bekerja sama secara harmonis dengan sesama karyawan, 

baik horizontal maupun vertikal dalam mencapai sasaran perusahaan. 

Dengan demikian akan tercipta suasana hubungan kerja yang baik di antara 

semua karyawan. 

e. Kecakapan 

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

pada jabatan tersebut dengan baik. Dia bisa bekerja secara mandiri dalam 

menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, tanpa mendapat bimbingan yang 

terus-menerus dari atasannya. 

f. Loyalitas 

Karyawan harus loyal dalam membela perusahaan atau korps dari tindakan 

yang merugikan perusahaan atau korpsnya. Ini menunjukan bahwa dia ikut 

berpartisipasi aktif terhadap perusahaan atau korpsnya. 

g. Kepemimpinan 

Dia harus mampu membina dan memotivasi bawahannya untuk bekerja 

sama dan bekerja secara efektif dalam mencapai sasaran perusahaan. Dia 

harus menjadi panutan dan memperoleh personality authority yang tinggi 

dari para bawahannya. 

h. Komunikatif 

Karyawan itu dapat berkomunikasi secara efektif dan mampu menerima 

atau mempersepsi informasi dari atasan maupun bawahannya dengan baik, 

sehingga tidak terjadi miskomunikasi. 

i. Pendidikan 

Karyawan harus telah memiliki ijazah dari pendidikan formal sesuai dengan 

spesifikasi jabatan. 
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2.3.4 Jenis-Jenis Promosi Jabatan 

Perusahaan menerapkan jenis promosi yang berbeda-beda untuk para 

karyawannya. Hasibuan (2012:113) mengemukakan beberapa jenis promosi yang 

dikenal luas saat ini, yaitu : 

1. Promosi Sementara (Temporary Promotion) 

Seseorang karyawan dinaikan jabatannya untuk sementara karena adanya 

jabatan yang lowong yang harus segera diisi, seperti pejabat dekan. 

2. Promosi Tetap (Permanent Promotion) 

Seseorang karyawan dipromosikan dari suatu jabatan ke jabatan yang lebih 

tinggi karena karyawan tersebut telah memenuhi syarat untuk 

dipromosikan. Sifat promosi ini adalah tetap. Misalnya, seorang dosen 

dipromosikan menjadi dekan, wewenang, tanggung jawab, serta gajinya 

akan naik. 

3. Promosi Kecil (Small Scale Promotion) 

Menaikkan jabatan seseorang karyawan dari jabatan yang tidak sulit 

dipindahkan ke jabatan yang sulit yang meminta keterampilan tertentu. 

Tetapi tidak disertai dengan peningkatan wewenang, tanggung jawab, dan 

gaji. 

4. Promosi Kering (Dry Promotion) 

Seorang karyawan dinaikkan jabatannya ke jabatan yang lebih tinggi 

disertai dengan peningkatan pangkat, wewenang, dan tanggung jawab tetapi 

tidak disertai dengan kenaikan gaji atau upah. 

 

2.3.5  Indikator Promosi Jabatan 

Perusahaan memiliki pertimbangan yang berbeda-beda mengenai indikator-

indikator yang diperhitungkan dalam proses promosi jabatan. Hasibuan (2012:111-

113) merumuskan indikator-indikator umum yang diperhitungkan dalam proses 

promosi jabatan sebagai berikut: 

1. Kejujuran 
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2. Disiplin 

3. Prestasi kerja 

4. Kerja Sama 

5. Kecakapam 

6. Loyalitas 

7. Kepemimpinan 

8. Komunikatif 

9. Pendidikan 

 

2.4  Kinerja Karyawan 

2.4.1 Pengertian Kinerja 

 Kinerja tinggi yang dihasilkan oleh karyawan akan membantu perusahaan 

dalam proses pencapaian tujuannya. Untuk memperoleh gambaran mengenai kinerja, 

berikut ini akan dikemukakan definisi-definisi mengenai kinerja menurut beberapa 

ahli : 

 

Menurut As’ad (2008:48) mengatakan Job performance ialah hasil yang 

dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang 

bersangkutan. 

Sedangkan menurut Mangkunegara (2012:9) Kinerja karyawan (prestasi 

kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. 

 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa Kinerja 

adalah hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas, yang dihasilkan oleh karyawan. 

Kinerja tinggi para karyawan akan membuat perusahaan lebih cepat dan mudah 

mencapai tujuannya. 
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2.4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Kinerja seorang karyawan dapat dipengaruhi berbagai faktor, baik faktor 

eksternal maupun internal dari karyawan tersebut. Simamora dalam Mangkunegara 

(2012:14) mengatakan bahwa kinerja pada umum nya dipengaruhi oleh tiga faktor, 

yaitu: 

a. Faktor individual yang terdiri dari: 

1) Kemampuan dan keahlian 

2) Latar belakang 

3) Demografi 

b. Faktor psikologis yang terdiri dari: 

1) Persepsi 

2) Attitude 

3) Personality 

4) Pembelajaran 

5) Motivasi 

c. Faktor organisasi yang terdiri dari: 

1) Sumber daya 

2) Kepemimpinan 

3) Penghargaan 

4) Struktur 

5) Job Design 

 

2.4.3 Indikator Kinerja 

 Setiap perusahaan memiliki indikator yang berbeda-beda dalam menilai 

kinerja para karyawannya. Hasibuan (2012:105) mengemukakan terdapat beberapa 

indikator umum yang berkaitan dengan kinerja, yaitu: 

1. Ketepatan hasil kerja 

2. Ketelitian hasil kerja 

3. Hasil kerja yang dihasilkan 
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4. Kehadiran 

5. Peraturan perusahaan 

6. Kecepatan waktu kerja 

7. Bekerja sama 

8. Komunikasi 

9. Peran Serta 

 

2.5  Hubungan Kompensasi dan Promosi Jabatan dengan Kinerja Karyawan 

2.5.1  Hubungan Kompensasi dengan Kinerja Karyawan 

  Hasibuan (2000) mengatakan, apabila kompensasi yang diberikan tepat maka 

kinerja karyawan akan semakin baik sebaliknya jika kompensasi yang diberikan tidak 

tepat maka kinerjanya akan semakin buruk.  Yinawati (2007) menemukan bahwa 

kompensasi sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan di sebuah perusahaan, jika 

kompensasi diberikan secara tepat maka kinerja karyawan bisa meningkat dan 

begitupun sebaliknya. Manajemen dan para pekerja perlu sama-sama menyadari 

kaitan yang sangat erat antara tingkat upah dan gaji dengan tingkat kinerja karyawan 

(Siagian, 2008) 

 

2.5.2 Hubungan Promosi Jabatan dengan Kinerja Karyawan 

 Hasibuan (2012) mengatakan, jika kesempatan untuk dipromosikan relatif 

kecil atau hampir tidak ada maka gairah kerja, semangat kerja, disiplin, dan prestasi 

kerja karyawan akan menurun. Kesarinaldi (2010) menemukan bahwa promosi sangat 

berpengaruh terhadap motivasi dan kepuasan kerja karyawan yang berdampak 

langsung kepada kinerja yang dihasilkan karyawan. Jika ada kesempatan bagi setiap 

karyawan dipromosikan berdasarkan asas keadilan dan objektivitas, karyawan akan 

terdorong bekerja giat, disiplin, dan berprestasi kerja sehingga sasaran perusahaan 

dapat dicapai (Hasibuan, 2012:107). 

 


