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1.1 Latar Belakang Penelitian

Globalisasi merupakan sebuah era baru yang ditandai dengan berbagai 

macam kesepakatan-kesepakatan perdagangan dan ekonomi antar satu negara atau 

lebih, outsourcing tenaga kerja serta makin maraknya Foreign Direct Invesment

(Mollick dan Torres, 2007). Hal ini menyebabkan persaingan antar negara dalam 

memenuhi kebutuhannya menjadi semakin ketat sehingga, banyak perusahaan 

yang ada didorong untuk semakin kompetitif. Salah satu caranya adalah dengan 

memiliki keunggulan-keunggulan dalam bidang tertentu.

Novliadi (dalam Miyansari, 2010 : 6) mengatakan bahwa Keunggulan 

tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan kinerja sumberdaya manusia yang 

ada di dalamnya.  Sementara itu, Russel dan Taylor (2009 : 309) mengatakan 

bahwa banyak organisasi sukses yang berfokus pada kualitas sangat menghargai 

pentingnya loyalitas karyawan. Maka, terlihat jelas bahwa sumberdaya manusia 

merupakan aset penting yang organisasi miliki guna mencapai keunggulan-

keunggulan tertentu tersebut. Acemoglu (dalam Mollick dan Torres, 2007 : 2) 

mengatakan bahwa dengan semakin banyaknya arus modal yang masuk maka 

diperlukan tenaga kerja kompeten untuk memanfaatkan arus modal tersebut, Hal 

ini menciptakan permintaan yang tinggi terhadap tenaga kerja yang kompeten.

Setelah mengetahui bagaimana motivasi kerja pegawainya, perusahaan 

perlu melakukan tindakan-tindakan untuk meningkatkan kualitas kerja dan 

prestasi kerja pegawainya. Salah satu tindakan tersebut adalah melalui promosi 

jabatan.  Promosi jabatan menurut Siagian (2008) ialah apabila seorang pegawai 

dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang tanggung jawabnya lebih 

besar, tingkatannya dalam hierarki jabatan lebih tinggi dan tentunya 

penghasilannya lebih besar. Setiap karyawan yang mempunyai dan merasa 

prestasinya tinggi sangat mendambakan promosi jabatan, karena dipandang 



sebagai penghargaan atas keberhasilannya dalam menunjukkan prestasi yang 

tinggi dan menunaikan kewajiban dalam pekerjaan dan jabatan yang dijabatnya 

sekarang, sekaligus sebagai atas kemampuan dan potensi karyawan yang 

bersangkutan untuk menduduki posisi yang lebih tinggi dalam organisasi, 

sehingga mereka merasa dihargai dan diperhatikan keberadaannya oleh 

perusahaan, yang akhirnya akan meningkatkan motivasi kerja. Tindakan promosi 

jabatan ini penting sekali untuk menjaga kestabilan pegawai perusahaan.

Salah satu faktor utama yang menentukan prestasi kerja untuk bisa 

dipromosikan dan pendukung tercapainya tujuan perusahaan adalah adanya 

motivasi dari karyawan itu sendiri. Jika ingin meningkatkan prestasi kerja 

karyawan, kita perlu memahami dan memperhatikan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi motivasi kerja karyawan.

Motivasi merupakan kesediaan mengeluarkan kemampuan terbaiknya 

sebagai upaya mencapai tujuan organisasi untuk memenuhi kebutuhan 

perusahaan. Kebutuhan sesuatu keadaan internal yang menyebabkan hasil tertentu 

tampak menarik. Dari batasan yang telah diutarakan seara sederhana dapat 

dikatakan bahwa motivasi merupakan timbulnya perilaku yang mengarah pada 

tujuan tertentu dengan penuh komitmen sampai tercapainya tujuan dimaksud 

(Sedarmayanti, 2009: 233).

Industri perbankan sebagai salah satu sub-sistem industri jasa keuangan. 

Bank bisa disebut juga sebagai jantung jasa keuangan. Disebut sebagai jantung, 

karena bank sebagai motor penggerak roda perekonomian suatu negara, salah satu 

leading indicator kestabilan tingkat perekonomian suatu negara. Jika perbankan 

mengalami suatu masalah keterpurukan, hal ini adalah indikator perekonomian 

negara yang sedang sakit.



Industri perbankan adalah industri yang sangat bertumpu kepada 

kepercayaan masyarakat (fiduciary financial institution). Kepercayaan masyarakat 

(fiduciary financial institution) adalah segala-galanya bagi bank. Begitu 

masyarakat tidak percaya pada bank, bank akan menghadapi “rush” dan akhirnya 

koleps. ( Lash, 1987 : 8 ).

No Nama Bank Total Aset 
(Rp triliun)

1 Bank Mandiri 375,23

2 Bank Rakyat 
Indonesia

318,44

3 Bank Central Asia 283,18

4 Bank Negara 
Indonesia

226,91

5 Bank CIMB Niaga 106,88

6 Bank Danamon 
Indonesia

96,80

7 Pan Indonesia Bank 76,27

8 Bank International 
Indonesia

58,73

9 Bank Tabungan 
Negara

58,48

10 Bank Permata 56,21

Sumber: Bank Indonesia

PT Bank CIMB Niaga Tbk atau yang lebih dikenal dengan CIMB Niaga 

adalah sebuah bank yang berdiri pada tahun 1955. Saat ini CIMB Niaga 

merupakan bank terbesar keempat di Indonesia dilihat dari sisi aset, dan diakui 



prestasi dan keunggulannya di bidang pelayanan nasabah dan pengembangan 

manajemen. Untuk PT Bank CIMB Niaga Tbk perlu mengetahui bagaimanakah 

motivasi kerja karyawannya dalam rangka meningkatkan kualitas kerja 

karyawannya, salah satu caranya adalah melalui promosi jabatan.

Masalah yang terjadi di PT. Bank Niaga Tbk saat ini adalah turunnya 

beberapa motivasi kerja karyawan yang disebabkan oleh ketidakjelasannya promsi 

jabatan yang terjadi di PT. Bank Niaga Tbk serta faktor promosi jabatan yang 

tidak objektif .

Berdasarkan masalah tersebut, penulis tertarik untuk menuangkan 

hasilnya dalam skripsi dengan judul “Pengaruh Promosi Jabatan Terhadap 

Motivasi Kerja Karyawan di PT BANK CIMB Niaga Tbk”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka 

permasalahan yang diidentifikasikan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan promosi jabatan karyawan di PT. Bank Niaga 

Tbk

2. Bagaimana tingkat motivasi kerja karyawan di PT. Bank Niaga Tbk

3. Seberapa besar pengaruh promosi jabatan terhadap motivasi kerja 

karyawan di PT. Bank Niaga Tbk

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan 

informasi sebagai bahan untuk menyusun skripsi, di mana skripsi ini merupakan 

salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi dari 

Universitas Widyatama Bandung.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :



1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan promosi jabatan di PT. Bank 

Niaga Tbk

2. Untuk mengetahui kondisi motivasi kerja karyawan di PT. Bank Niaga 

Tbk

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pelaksanaan promosi jabatan 

terhadap motivasi kerja karyawan di PT. Bank Niaga Tbk

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi :

1. Bagi penulis sendiri, penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga 

dimana penulis dapat memperoleh gambaran yang nyata mengenai 

bagaimana penerapan teori-teori yang telah dipelajari di bangku kuliah 

terutama dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan keilmuan di 

bidang sumber daya manusia khusunya tentang promosi jabatan dan 

motivasi kerja karyawan di dalam suatu perusahaan. Penyusunan hasil 

penelitian ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam 

rangka menempuh sidang sarjana di Fakultas Bisnis dan Manajemen, 

Universitas Widyatama Bandung.

2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi 

mengenai masalah yang sedang dihadapi oleh lembaga serta sebagai 

bahan pertimbangan bagi manajemen lembaga dalam mengambil 

keputusan terutama dalam manajemen personalia.

3. Bagi masyarakat ataupun pihak lain, terutama di lingkungan Perguruan 

Tinggi, penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sumber inspirasi 

ataupun referensi untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang 

manajemen sumber daya manusia.

1.5 Kerangka Pemikiran



Eksistensi dan kelangsungan hidup suatu perusahaan tidak terlepas dari 

sumber daya manusia yang merupakan faktor penggerak utama dalam 

operasioanalisasi perusahaan tersebut. Dalam hal ini karyawan berperan aktif 

dalam menetapkan, mendukung serta melaksanakan rencana, proses, sistem, dan 

penentu terwujudnya tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Bagaimanapun 

canggihnya teknologi yang dimiliki oleh suatu perusahaan, tanpa sumber daya 

manusia tidak akan berarti apa-apa, karena hanya dengan sumber daya manusialah 

segala teknologi yang dimiliki perusahaan dapat dioperasikan dan berfungsi 

dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan keterangan di atas, dalam suatu perusahaan apapun 

penyebab terjadinya lowongan jabatan tersebut, yang jelas lowongan tersebut 

harus segera diisi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasibuan (2008 : 113) 

bahwa salah satu tujuan promosi: 

“Untuk mengisi kekosongan jabatan karena pejabatnya berhenti, agar 

jabatan itu tidak lowong maka dipromosikan karyawan lainnya.”

Pengisian lowongan yang terjadi hanya dapat dilakukan dengan tepat 

apabila disatu pihak mengetahui sifat dan bentuk pekerjaan atau jabatan yang 

lowong, sementara dipihak lain karyawan yang akan dipromosikan harus 

memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pihak perusahaan. Sehingga dapat 

menjamin bahwa karyawan-karyawan yang akan dipromosikan tersebut 

mempunyai kemampuan untuk menempati jabatan yang lebih tinggi dan dapat 

menjaga kestabilan atau bahkan dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan 

lainnya maupun perusahaan.

Adapun arti daripada promosi jabatan itu sendiri sebagaimana yang ditulis oleh 

Siagian (2008: 169) 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.”



Sedangkan Manullang (2008 : 153) mengemukakan bahwa :

“Promosi jabatan berarti kenaikan jabatan, yakni menerima kekuasaan dan 

tanggung jawab sebelumnya.” 

Hasibuan (2008) menjelaskan bahwa promosi adalah perpindahan yang 

memperbesar authority (wewenang) dan responsibility (tanggung jawab) 

karyawan ke jabatan yang lebih tinggi di dalam suatu organisasi sehingga 

kewajiban, status dan penghasilannya semakin besar. 

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 mentaati 

peraturan-peraturan yang berlaku baik tertulis maupun kebiasaan.

3. Prestasi kerja

Karyawan itu mampu mencapai hasil kerja yang dapat 

dipertanggungjawabkan kualitas maupun kuantitas dan bekerja sama 

secara efektif dan efisien.

4. Kerjasama

Karyawan dapat bekerja sama secara harmonis dengan sesama karyawan 

baik horizontal maupun vertikal dalam mencapai sasaran perusahaan. 

5. Kecakapan

Karyawan harus cakap, kreatif, inovatif dalam menyelesaikan tugas-tugas 

pada jabatannya tersebut dengan baik.

6. Loyalitas



Karyawan harus loyal membela perusahaan dari tindakan yang 

merugikan.

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 mempersepsikan informasi dari atasan maupun dari bawahannya 

dengan baik, sehingga tidak terjadi miss komunikasi. 

Sedangkan motivasi, sebenarnya mengandung banyak pengertian tetapi 

secara umum dapat dikatakan bahwa motivasi merupakan sesuatu yang 

menggerakan atau dorongan untuk melakukan suatu pekerjaan. Pengertian 

motivasi menurut (Sedarmayanti, 2009: 233) sebagai berikut:

“Motivasi merupakan timbulnya perilaku yang mengarah pada tujuan 

tertentu dengan penuh komitmen sampai tercaainya tujuan dimaksud”

Sedangkan Notoatmodjo (2009: 115) mengemukakan bahwa :

“Motivasi pada dasarnya merupakan interaksi seseorang dengan situasi 

tertentu yang dihadapinya”

Dalam penelitian ini, akan digunakan teori – teori yang relevan dengan

masalah yang akan dikaji. Untuk mengkaji promosi jabatan akan digunakan teori 

dari Siagian (2005). Untuk mengkaji motivasi kerja akan digunakan teori

Sedarmayanti (2009). Disamping itu, peneliti juga akan menggunakan sumber 

referensi ilmiah lain berupa jurnal dan skripsi. Berdasarkan hal tersebut maka, 

peneliti menggambarkan kerangka berpikir sebagai berikut :

Promosi Jabatan

(X)

Motivasi Kerja

(Y)



Gambar 1.1 Model Kerangka Pemikiran Penelitian

1.6 Hipotesis Penelitian

Menurut Suharsini Arikunto (2008 : 71), hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran 

di atas, maka dapat ditarik suatu hipotesa sesuai dengan objek penelitian bahwa 

“Apabila promosi jabatan dilaksanakan dengan tepat, maka motivasi kerja 

karyawan akan meningkat”.

1.7 Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode

deskriptif. Menurut Nazir (2008 : 54) pengertian metode deskriptif sebagai 

berikut:

”Suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu kondisi, 

suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang 

yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai aspek-aspek yang 

sedang diteliti dan melakukan hubungan terhadap variabel yang yang 

diteliti.”

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, fakual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

meliputi:

1. Library Research (Studi Literatur)



Yaitu penelitian yang bersifat teoritis dengan melaklukan strudi literatur, 

mempelajari catatan-catatan dan bahan-bahan yang ada dengan 

relevansinya permasalahan yang dibahas.

2. Field Research (Studi Lapangan)

Merupakan penelitian lapangan guna memperoleh data primer dengan 

cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang 

dianggap dapat memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan 

penelitian.

b. Observasi

Dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek 

penelitian untuk mencatat dan mengamati apa yang dilihat dan didengar 

tentang hal-hal yang berhubungan dengan bahan-bahan yang diperlukan.

c. Kuesioner

Penulis memberikan serangkaian pertanyaan tertulis yang disusun secara 

rinci kepada para responden yang berhubungan dengan objek yang 

diteliti.

Data yang akan diperoleh adalah data mengenai pelaksanaan promosi 

jabatan dan tingkat motivasi kerja pegawai.

1.8 Lokasi Penelitian 


