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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah   

Perubahan yang secara cepat terjadi hampir disegala aspek kehidupan 

kondisi perekonomian dan politik yang sulit diprediksi merupakan tantangan 

yang harus dihadapi oleh setiap perusahaan saat ini. Untuk berproduksi secara 

optimal suatu perusahaan membutuhkan sebuah sistem yang dapat bekerja 

secara sinergi dan dinamis. Sistem ini melibatkan teknologi yang mengikuti 

perkembangan zaman, sumber daya yang efisien dan kebijakan-kebijakan 

perusahaan yang dapat mendukung interaksi antara sumber daya manusia dan 

teknologi. Diantara ketiga hal tersebut, sumber daya yang paling efisen menjadi 

persyaratan utama keberhasilan suatu perusahaan, seperti sumber daya manusia 

yang memiliki peran penting dalam perusahaan sebagai tenaga kerja yang dapat 

memenuhi faktor-faktor produksi lainnya seperti modal, bahan, mesin, metode, 

manajemen dan pasar. Maka, terlihat jelas bahwa sumber daya manusia 

merupakan aset penting yang dimiliki perusahaan guna mencapai keunggulan – 

keunggulan yang diinginkan oleh perusahaan.Oleh karena itu sudah selayaknya 

sumber daya manusia perlu dibina secara baik dan benar demi tercapainya 

tujuan-tujuan yang diinginkan, baik tujuan perusahaan maupun tujuan individu, 

karena setiap individu dalam suatu organisasi memiliki kebutuhan dan 

karakteristik yang unik, yaitu bahwa setiap individu memiliki keinginan yang 

berbeda, tujuan hidup yang berbeda, dan memiliki presepsi tentang arti kerja 

yang berbeda sehingga mengakibatkan sikap mereka dalam bekerja juga 

berbeda. Kebutuhan setiap karyawan yang satu dengan yang lainnya sangat 

berbeda dan tentunya membutuhkan penyelarasan sehingga tujuan perusahaan 

dan tujuan dari karyawan secara keseluruhan dapat saling menunjang, sehingga 

tujuan kedua belah pihak dapat tercapai bersama-sama. Maka, setiap 

perusahaan berkewajiban menciptakan, membina, mempertahankan serta 

mengembangkan semangat kerja karyawan untuk menghasilkan produktivitas 
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yang tinggi. Untuk itu perusahaan memerlukan suatu program pengembangan 

bagi karyawan (sumber: www.wikipedia.org). 

Salah satu tindakan tersebut adalah melalui promosi jabatan. Promosi 

jabatan menurut Hasibuan (2012:108) adalah perpindahan yang memperbesar 

authority (wewenang) dan responbility (tanggung jawab) karyawan ke jabatan 

yang lebih tinggi di dalam satu organisasi sehingga kewajiban, hak, satus, dan 

penghasilannya semakin besar. Setiap karyawan yang mempunyai dan merasa 

prestasinya tinggi, maka perusahaan berhak menawarkannya promosi jabatan 

karena dipandang sebagai penghargaan atas keberhasilan dan loyalitasnya 

dalam menunjukan prestasi yang tinggi dan menunaikan kewajiban dalam 

pekerjaan serta jabatan yang dijabatnya sekarang, sekaligus sebagai pengakuan 

atas kemampuan dan potensi karyawan yang bersangkutan untuk menduduki 

posisi yang lebih tinggi dalam perusahaan, promosi jabatan dapat dikatakan 

sebagai wujud perhatian dari pihak perusahaan. Dengan diadakannya promosi 

jabatan, kemungkinana akan menyebabkan karyawan merasa termotivasi untuk 

lebih berprestasi dengan baik sesuai harapan perusahaan, maka pemberian 

promosi jabatan akan memotivasi karyawan untuk lebih semangat dalam 

melaksanakan tugasnya. Promosi jabatan harus dilaksanakan dengan tepat dan 

menghindari subjektivitas sehingga benar-benar membuat karyawan lebih 

bersemangat dalam meningkatan kinerja masing-masing, karena potensi 

seluruh perusahaan tergantung dari karyawan yang melakukan pekerjaan 

tersebut, maka untuk meminimalisir kekeliruan tersebut perusahaan harus tetap 

bertindak cermat dan selektif di dalam proses promosi jabatan karena hasil dari 

proses ini menentukan kualitas karyawan di perusahaan untuk masa yang akan 

datang. Terutama untuk kepiawayannya dalam bekerja yang berarti merupakan 

peningkatan prestasi kerja karyawan itu sendiri dan akhirnya berdampak pada 

tingkat produktivitas perusahaan.  

Semangat kerja karyawan perlu ditingkatkan terus menerus dan tentunya 

merupakan pekerjaan yang cukup berat bagi perushaan , karena banyak sekali 

faktor – faktor yang mempengaruhi terbentuknya semangat kerja karyawan . Seperti 
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yang dikemukakan oleh Alexande Leightemy  (Nitisemito,2010:160) 

mengemukakan bahwa, semangat kerja merupakan suatu positif dan sesuatu yang 

baik, sehingga mampu memberikan sumbangan terhadap pekerjaan dalam arti lebih 

baik. Maka pada dasarnya semangat kerja karyawan terbentuk setelah 

kebutuhannya merasa terpenuhi, apabila kebutuhannya tidak terpenuhi 

sebagaimana mestinya maka karyawan akan merasa bahwa perusahaan tidak 

memeperhatikan kebutuhan karyawan dan pada akhirnya semangat kerja para 

karyawan akan sulit terbentuk, itu merupakan salah satu cara yang ditempuh 

perusahaan dalam upaya meningkatkan semangat kerja karyawan. 

PT.PINDAD (Persero) sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang 

manufaktur, jasa dan perdagangan mesin senjata. Produk yang dihasilkan oleh 

PT.(Persero) yaitu senjata maupun mesin mempunyai ketergantungan yang cukup 

tinggi terhadap sumber daya manusia. Ini dikarenakan tugas pekerjaan dibidang 

manufaktur mesin ini sangatlah komplek, setiap karyawan dituntut untuk mampu 

menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan baik dalam pekerjannya. Menurut 

beberapa sumber yang telah ditemui penulis yaitu karyawan PT.PINDAD (Persero), 

masih memiliki berbagai kendala dalam meningkatkan semangat kerja karyawan 

karena kurangnya motivasi dari atasan yang mendorong karyawan untuk lebih 

semangat dalam bekerja. Akibatnya karyawan jadi enggan untuk dipromosikan 

jabatannya. Promosi jabatan yang kurang diminati sebabkan oleh  beberapa factor 

diantaranya penepatan posisi yang kurang pas, kurang pantasnya gaji yang diterima, 

serta tunjangan dan fasilitas yang diberikan kurang mendukung  proses bekerja 

(sumber: wawancara Bapak Toni dan Bapak Yaya). 

Ada beberapa posisi yang cukup menarik ditawarkan, posisi ini sudah cukup 

lama kosong namun karyawan tidak berminat untuk menduduki posisi tersebut, 

karena dianggap lebih diperlukan tanggung jawab yang lebih besar diantara jabatan 

yang lainnya, sebagian dari karyawan menyadari bahwa mereka tidak memiliki 

kemampuan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, untuk memperoleh 

jenjang karir yang lebih tinggi. Maka karyawan hanya mampu menunggu atasan 

mempromosikan jabatannya ke jenjang yang lebih tinggi karena karyawan tidak 
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langsung bisa mengajukan diri padahal karyawan tersebut mampu menduduki 

jabatan tersebut. Kondisi ini dapat dihawatirkan menimbulkan menurunnya 

produktivitas dan kelancaran perusahaan sendiri. 

Berdasarkan uraian  tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian 

menarik di PT. Pindad (Persero) Bandung. Penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Promosi Jabatan Terhadap Semangat 

Kerja Karyawan di PT.PINDAD  (PERSERO) BANDUNG” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas penulis membatasi masalah yang akan di jadikan 

pokok penilaian sebagai berikut : 

1. Bagaimana tanggapan karyawan terhadap promosi jabatan dan 

semangat kerja karyawan di PT. Pindad (Persero) Bandung ? 

2. Seberapa besar pengaruh promosi jabatan terhadap semangat kerja 

karyawan pada PT.Pindad (Persero) Bandung ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk 

mendapatkan data tentang pelaksanaan promosi jabatan dan mengenai seberapa 

besarnya pengaruh promosi jabatan terhadap semangat kerja karyawan PT. Pindad 

(Persero) Bandung. 

Tujuan penelitian pada dasarnya merupakan arah bahasan yang penulis 

ungkapkan dalam penulisan hasil penelitian. Berdasarkan hal tersebut peneliti ini 

mempunyai tujuan untuk mengetahui : 

1. Untuk mengetahui tanggapan karyawan terhadap promosi jabatan dan 

semangat karyawan di PT.Pindad (Persero) Bandung. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh promosi jabatan terhadap 

semangat kerja karyawan PT.Pindad (Persero) Bandung. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang 

terkait dan yang berkepentingan dengan Promosi Jabatan dan Semangat Kerja 

Karyawan bagi penulis, perusahaan dan bagi semua pihak. Manfaat yang dapat 

diberikan anatara lain: 

1. Bagi penulis, 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memahami 

bidang Manajemen Sumber Daya Manusia khususnya mengenai masalah-

masalah yang berkaitan dengan promosi jabatan dan semangat kerja 

karyawan 

 

2. Bagi perusahaan, 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan 

bagi pihak pimpinan PT.Pindad (Persero) Bandung dalam melaksanakan 

proses pelatihan karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

 

3. Bagi penelitian selanjutnya, 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah informasi dan 

pengetahuan yang bermanfaat serta dapat menajdi referensi penelitian 

selanjutnya serta untuk pengembangan ilmu pada umumnya dan khususnya 

bagai mahasiswa jurusan manajemen Fakultas Bisnis dan Manajemen 

dalam memahami Manajemen Sumber Daya Manusia. 

 

 

 

 

 

1.5 Sistematika Penulisan 
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Bagian ini mencakup uraian ringkasan materi yang akan dibahas pada 

penelitian ini. Penelitian ini disusun dalam bentuk skripsi yang akan dibagi 

dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I,  PENDAHULUAN. Pendahuluan merupakan bagian awal   

dari penelitian yang terdiri dari sub sub yaitu latar belakang, 

identifikasi masalah, tujuan penelitian, dan sistematika 

skripsi. 

BAB II, TINJAUAN PUSTAKA. tinjauan pustaka merupakan uraian 

dari konsep-konsep atau teori-teori yang dipakai sebagai 

dasar pembuatan skripsi ini, yaitu meliputi landasan teori, 

kajian penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran dan 

hipotesis. 

BAB  III, METODE PENELITIAN, Metode penelitian merupakan 

bagian penelitian yang menguraikan mengenai objek 

penelitian, unis analisis, populasi dan teknik sampling, jenis 

dan sumber data, teknik pengumpulan data, operasional data, 

dan metode analis. 

BAB IV,  HASIL DAN PEMBAHASAN. Hasil dan Pembahasan 

merupakan bagian inti yang menjelaskan mengenai hasil 

temuan dalam penelitian, kemudian analis data, dan 

interpretasi dari penelitian. 

BAB V,  SARAN DAN KESIMPULAN. Kesimpulan merupakan 

bagian akhir dari penelitian yang mendeskripsikan dan 

menyimpulkan mengenai hasil dari penelitian. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 



7 
 

Untuk memperoleh dan menghimpun data-data yang diperlukan dalam 

rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan pada Fakultas 

Bisnis dan Manajemen, Program Studi Manajemen Universitas Widyatama 

Bandung,  maka penulis mengadakan penelitian di PT.Pindad (Persero)  

Bandung Jl.Gatot Subroto No 517 Bandung 40284 Jawa Barat, Indonesia. 

Adapun waktu penelitian yang dilaksanakan penulis pada bulan November 

2016 sampai selesai. 

 


