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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni

mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efesien membantu

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat (Hasibuan, 2007 : 10)

Sedangkan menurut pendapat lain manajemen sumber daya manusia

adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan

pengelolaan individu anggota organisasi, atau kelompok karyawan, dan juga

menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan,

pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi

karyawan, dan hubungan ketenaga kerjaan, yang baik (Simamora, 2006:4)

Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu yang mencakup masalah-

masalah yang berkaitan dengan pegawai atau karyawan baik itu permasalahan

pembinaan, penggunaan, dan perlindungan sumber-sumber daya manusia seperti

yang berada dalam suatu hubungan kerja. Manajemen sumber daya manusia

dipandang sebagai suatu gerakan pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia

sebagai sumber daya yang potensial untuk dikembangkan, dan perannya yang

begitu vital dan paling menentukan dibandingkan dengan unsur-unsur sumber

daya lainnya.

Kedudukan sumber daya manusia dalam suatu instansi dan organisasi yang

melakukan hubungan kerja baik hubungan kerja internal atau pun hubungan kerja
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eksternal, maka kehadiran sumber daya manusia sangat penting demi kelancaran

dan kesuksesan hubungan kerja yang diciptakan serta pencapaian tujuan instansi

dan organisasi, karena manusia merupakan salah pokok atau inti dari semua

kegiatan yang diadakan oleh instansi atau organisasi tersebut, dengan kata lain

manusia adalah motor penggeraknya.

Oleh karena itu, dibutuhkan manajemen sumber daya manusia agar

pengelolaan sumber daya manusia bisa sesuai dengan apa yang diinginkan dan

diharapkan.

2.2. Kinerja

2.2.1 Pengertian Kinerja

Kinerja adalah suatu keadaan yang menunjukkan kemampuan seseorang

pegawai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh

organisasi kepada pegawai sesuai dengan job discriptionnya (Siagian, 2002: 168)

Kemudian menurut pendapat lain kinerja yaitu kemampuan dalam

menjalankan tugas dan pencapaian standar keberhasilan yang telah ditentukan

oleh instansi kepada pegawai sesuai dengan job yang telah diberikan kepada

masing-masing pegawai (Kartono, 2002:32)

Sedangkan menurut (Manullang, 2001:315) kinerja adalah suatu keadaan

yang menunjukkan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan atau dihasilkan

seorang individu atau sekelompok kerja sesuai dengan job discription mereka

masing-masing.
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2.2.2 Indikator Kinerja

Ukuran secara kualitatif  dan kuantitatif  yang menunjukkan tingkatan

pencapaian  suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan  adalah merupakan

sesuatu yang dapat dihitung dan diukur  serta digunakan  sebagai  dasar untuk

menilai atau melihat  bahwa kinerja setiap hari dalam instansi / organisasi  dan

perseorangan  terus mengalami  peningkatan  sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan.

Menurut (Mathis 2002 :78), kinerja pegawai adalah yang mempengaruhi

seberapa banyak mereka memberikan  kontribusi kepada  organisasi, yang antara

lain termasuk:

1. Kuantitas kerja:  volume  kerja yang dihasilkan  dibawah  kondisi

normal

2. Kualitas kerja: kerapian,  ketelitian dan keterkaitan  hasil  dengan tidak

mengabaikan  volume  pekerjaan.

3. Pemanfaatan waktu: penggunaan masa kerja yang disesuaikan dengan

kebijakan organisai.

4. Kerjasama:  kemampuan menangani hubungan dalam  pekerjaan.

Instansi memandang kinerja setiap pegawai secara strategis sebagai sarana

untuk membantu instansi/ organisasi untuk meraih keunggulan kompotitif

sehingga setiap pegawai dituntut supaya dapat bekerja efektif, efisien, berkualitas,

dan berkuantitas baik. Namun keberhasilan ini juga tidak terlepas dari usaha yang

dilakukan oleh pihak instansi/ organisasi kepada bawahannya dengan melakukan
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pengembangan atau usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis,

konseptual, dan juga moral pegawai.

Pegawai bisa belajar seberapa besar mereka melalui sarana informal

seperti komentar yang baik dari mitra kerja, tetapi penilaian kinerja mengacu pada

suatu sistem formal dan terstruktur untuk mengukur, menilai, dan mempengaruhi

sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil, termasuk tingkat

kehadiran, fokusnya adalah untuk mengetahui seberapa produktif seorang

pegawai.

Keberhasilan instansi/ organisasi secara umum ditentukan oleh semua

orang yang terlibat dalam struktur organisasi tersebut. Pegawai merupakan

kelompok orang-orang terkecil dalam organisasi dan ditempatkan dalam line

paling depan, yang mempunyai arti yang cukup besar dalam meningkatkan

instansinya.

2.2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai

1. Faktor kemampuan (Ability) secara psikologis, kemampuan ability

pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality

artinya, pegawai memiliki kemampuan diatas rata-rata dengan pendidikan

yang memadai untuk jabatan dan keterampilan dalam mengerjakan

pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang

diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan

yang sesuai dengan keahliannya.

2. Faktor Motivasi (Motivation). Motivasi terbentuk  dari sikap  seseorang

pegawai  dalam  menghadapi  situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi
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yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan

organisasi.  pegawai yang bersikap  positif terhadap situasi  kerjanya  akan

rnenunjukkan motivasi kerja tinggi, tapi sebaliknya jika pegawai bersikap

negatif  terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi  kerja yang

rendah. situasi kerja yang dimaksud mencakup kepada antara lain

hubungan  kerja, fasilitas kerja, kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan

kerja dan kondisi kerja (Mangkunegara, 2005: 14). Sedangkan menurut

pendapat yang lainnya lagi mengatakan faktor-fakftor yang mempengaruhi

kinerja karyawan yaitu  :

1. Lingkungan  kerja

2. Promosi jabatan

3. Latihan  dan pengembangan karyawan (Handoko, 2003: 46).

2.3 Promosi  Jabatan

Setiap manusia  selalu ingin maju dalam kehidupannya,  begitu pula

dengan pekerjaannya, pekerjaan sesuai dan cocok bagi pegawai akan

meningkatkan kesempatan pegawai tersebut untuk menunjukkan kemampuannya.

Apabila kemampuan itu ditunjukkan melalui motivasi kerja yang tinggi serta

kinerja yang baik maka otomatis melalui promosi jabatan akan dimulailah

pengembangan  karir pegawai tersebut.

Promosi jabatan  adalah  perpindahan  yang memperbesar authority dan

responsibility karyawan  ke jabatan yang lebih tinggi di dalam suatu organisasi,

maka kewajiban, hak, status, dan penghasilan  akan semakin  besar (Hasibuan,

2003:108).
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Pendapat lain mengatakan tentang promosi  jabatan adalah apabila

seseorang  pegawai dipindahkan dari suatu pekerjaan  kepekerjaan  lain yang

tanggung jawabnya lebih besar, tingkatannya dalam hirarki jabatannya lebih

tinggi dan penghasilannya lebih besar (Siagian, 2002 :169).

Perlu disadari  bahwa promosi jabatan  punya  akibat-akibat  sampingan

yang biasa terjadi juga dalam memberikan promosi jabatan, antara lain :

a. Kesalahan dalam mempromosikan orang yang duduk pada suatu jabatan

b. Rasa iri yang ditimbulkan dari hasil promosi  terhadap orang lain

c. Promosi terlalu dipaksakan sehingga hasil yang didapatkan tidak

maksimal.

Promosi jabatan adalah suatu alur yang harus dilalui oleh seorang pegawai

untuk mengembangkan  karirnya.  Tanpa adanya  suatu promosi jabatan maka

karir seseorang  tidak akan beranjak dari keadaan semula. Pemberian promosi

kepada seorang pegawai, berarti bahwa pegawai tersebut baik ke posisi yang lebih

tinggi dalam suatu struktur kelembagaan instansi. Promosi tidak selalu diikuti

oleh kenaikan gaji, gaji itu bisa tetap, tapi pada umumnya  bertambah  besarnya

kekuasaan dan tanggung jawab seseorang bertambah  juga balas jasa dalam

bentuk uang yang diterimanya.

Ada beberapa alasan mengapa dalam suatu instansi perlu diadakan

promosi jabatan, yaitu  :

1. Mempertinggi  semangat  kerja pegawai

jika promosi direalisasikan  kepada mereka  yang menghasilkan  kinerja

yang tinggi, maka akan ada daya perangsang bagi para pegawai untuk
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meningkatkan semangat kerja. Semangat  kerja yang tinggi sangat

diperlukan dalam suatu instansi dan ini dapat diakibatkan dengan

adanya  pemberian  promosi  yang objektif.

2. Menjamin stabilitas pegawai

Salah satu yang menyebabkan stabilitas pegawai adalah direalisirnya

promosi kepada pegawai dengan dasar dan waktu yang tepat dan

obyektif. Bila mana kebutuhan-kebutuhan pegawai mendapat perhatian

sewajarnya yang mana promosi adalah salah satu diantaranya, maka

para pegawai akan merasa aman untuk terus menjalankan hubungan

kerja dengan instansi tempatnya bekerja.

3. Memajukan pegawai

Pegawai yang dapat cukup memberikan prestasi besar  harus

dikembangkan  dengan  menugaskan  ia untuk menerima  kekuasaan

dan tanggung jawab yang lebih besar dengan kata lain dengan jalan

promosi (Manullang,  2001: 155-156).

Akhirnya promosi direalisasikan  pula untuk  dapat memajukan pegawai.

Memajukan dan mengembangkan pegawai suatu instansi berarti dapat mengecap

kecakapan dan kesanggupan pegawai sebesar-besarnya. Maka promosi haruslah

dilakukan dengan cara yang obyektif, yakni dengan mengadakan penilaian

kecakapan secara obyektif kepada pegawai yang akan dipromosikan.

Dalam menentukan yang akan dipromosikan diperlukan kriteria-kriteria

khusus yang membuat organisasi perusahaan atau lembaga memilih pegawai
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tersebut.  Biasanya untuk jabatan yang berbeda  maka kriterianya akan berbeda

pula.

2.3.1 Indikator Promosi Jabatan

Indikator-indikator Promosi Jabatan Menurut Bambang Wahyudi

(2002:173) sebagai berikut :

1. Kejujuran

Khusus pada jabatan-jabatan yang berhubungan dengan finansial,

produksi, pemasaran, dan sejenisnya, kejujuran dipandang amat

penting. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai kegiatan

promosi malah merugikan dinas, karena ketidakjujuran tenaga karja

yang dipromosikan.

2. Loyalitas

Tingkat loyalitas tenaga kerja terhadap dinas dan pekerjaannya

seringkali menjadi salah satu kriteria untuk kegiatan promosi. Loyalitas

yang tinggi akan berdampak pada tanggung jawab yang lebih besar.

3. Tingkat Pendidikan

Saat ini, manajemen kepegawaian sipil umumnya mempunyai kriteria

minimum tingkat pendidikan tenaga kerja yang bersangkutan untuk

dapat dipromosikan pada jabatan tertentu. Alasan yang

melatarbelakanginya adalah dengan pendidikan yang lebih tinggi

diharapkan tenaga kerja memiliki daya nalar yang tinggi terhadap

prospek perkembangan instansi diwaktu mendatang.
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4. Pengalaman Kerja

Pengalaman kerja seringkali digunakan sebagai salah satu standar untuk

kegiatan promosi. Dengan alasan lebih senior, pengalaman yang

dimilikipun dianggap lebih banyak daripada junior. Dengan demikian,

diharapkan tenaga kerja yang bersangkutan memiliki kemampuan lebih

tinggi, gagasan lebih banyak, dan kemampuan manajerial yang baik.

5. Inisiatif

untuk kegiatan promosi pada jenis pekerjaan tertentu, barangkali karsa

dan daya cipta (inisiatif) merupakan salah satu syarat yang tidak perlu

ditawar lagi. Hal ini disebabkan untuk jenis pekerjaan tertentu sangat

memerlukan karsa dan daya cipta demi kelancaran pencapaian tujuan

instansi.

2.3.2 Jenis-jenis Promosi Pegawai

Periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan tanggal 1 April

dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan

pangkat pengabdian. Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama Pegawai Negeri

Sipil dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Menurut

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 jenis-jenis promosi pegawai adalah

sebagai berikut :

a. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dapat diberikan kepada Pegawai

setelah yang bersangkutan mengikuti ujian penyesuaian pangkat yang
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diselenggarakan oleh dinas dan dinyatakan lulus serta memenuhi persyaratan

lainnya yang ditentukan.

Syarat Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah :

- Memiliki STTB/Ijazah dari lembaga pendidikan yang telah diakreditasi oleh

Depdiknas atau instansi yang berwenang;

- Lulus ujian penyesuaian ijazah, yaitu : TPA untuk kenaikan pangkat ke

golongan III/a dan TPIU untuk kenaikan pangkat ke golongan II/a;

- Pegawai yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam

pangkat terakhir yang dimiliki;

b. Kenaikan Pangkat Pilihan

Syarat Kenaikan Pangkat Pilihan :

- Berada satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk

jabatan yang didudukinya;

- Menunjukkkan prestasi kerja luar biasa baiknya;

- Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;

- Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;

- Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang

didudukinya (dihitung kumulatif dalam tingkat jabatan struktural yang sama);

- Setiap unsur DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun

terakhir.
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1) Kenaikan Pangkat Reguler

Syarat Kenaikan Pangkat Reguler :

- Tidak menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu; Diangkat dalam jabatan

struktural dengan pangkat masih dibawah jenjang pangkat yang ditentukan

tetapi telah 4 tahun dalam pangkat terakhir yang dimiliki; Menduduki jabatan

struktural dan pangkatnya telah mencapai jenjang pangkat terendah yang

ditentukan untuk jabatan itu; atau sedang tugas belajar dan sebelumnya

menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu;

- Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;

- Setiap unsur DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun

terakhir; dan

- Tidak melampaui pangkat atasan langsungnya.

2) Kenaikan Pangkat Anumerta

Syarat Kenaikan Pangkat Anumerta :

- Kenaikan pangkat anumerta diberikan setingkat lebih tinggi jika PNS yang

bersangkutan meninggal;

- CPNS yang meninggal, diangkat menjadi PNS terhitung mulai awal bulan

yang bersangkutan meninggal dan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam point a;

- Keputusan kenaikan pangkat anumerta diberikan sebelum Pegawai Negeri

Sipil yang meninggal tersebut dimakamkan.
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3) Kenaikan Pangkat Pengabdian

Syarat Kenaikan Pangkat Pengabdian :

- Kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi diberikan jika PNS yang

bersangkutan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam

semua jabatan negeri;

- CPNS yang cacat karena dinas dan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam

semua jabatan negeri, diangkat menjadi PNS dan berlaku ketentuan.

2.3.3 Asas-asas Promosi Jabatan

Adapun asas promosi jabatan adalah sebagai berikut, yang asas-asas ini

harus dituangkan  dalam program promosi agar karyawan dapat mengetahuinya.

1. Kepercayaan

Promosi hendaknya berasaskan kepada kepercayaan atau keyakinan

mengenai kejujuran, kemampuan, kecakapan pegawai yang bersangkutan

dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik pada jabatan tersebut.

2. Keadilan

Promosi berasaskan  keadilan,  terhadap penilaian kejujuran, kemampuan,

dan kecakapan semua pegawai. Penilaian harus jujur dan objektif tidak

pilih kasih atau like and dislike. Pegawai mempunyai perangkat (rangking)

terbaik hendaknya mendapatkan kesempatan pertama untuk dipromosikan

tanpa melihat suku, golongan, dan keturunanya. Promosi berasaskan

keadilan akan menjadi alat motivasi bagi pegawai lain untuk

meningkatkan kinerjanya.
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3. Formasi

Promosi harus berasaskan kepada formasi  yang ada, karena promosi

hanya mungkin  dilakukan jika ada formasi jabatan yang kosong. Untuk

itu harus ada uraian pekerjaan / jabatan (job desctiption) yang akan

dilaksanakan pegawai. Jadi, promosi hendaknya  disesuaikan dengan

fomasi jabatan yang ada didalam instansi/ organisasi (Hasibuan,

2003:108-109).

2.3.4 Tujuan dan Manfaat Promosi Jabatan

Menurut Simamora (2006:587) manfaat dari promosi jabatan adalah

sebagai berikut:

1. Promosi jabatan memungkinkan dinas untuk mendayagunakan keahlian

dan kemampuan pegawai setinggi mungkin.

2. Promosi jabatan seringkali diberikan untuk mengimbangi pegawai yang

berkinerja sangat baik. Pegawai yang dihargai promosi jabatan akan

termotivasi untuk memberikan kinerja yang lebih tinggi lagi jika mereka

merasa bahwa kinerja yang efektif menyebabkan promosi jabatan.

3. Riset memperlihatkan bahwa kesempatan untuk promosi jabatan dan

tingkat kepuasan kerja yang sangat tinggi berkorelasi secara signifikan.

Sistem promosi jabatan pegawai yang efektif dapat menyebabkan efisiensi

organisasional yang lebih besar dan tingkat moral kerja pegawai yang

tinggi.
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Untuk menduduki suatu jabatan yang lebih tinggi dapat dilakukan jika

diberikan pada pegawai yang lebih rendah jabatanya, sehingga tujuan dari

promosi jabatan itu adalah  :

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

kepada pegawai yang berkinerja  tinggi.

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

semakin tinggi,  dan penghasilan  yang semakin besar.

3. Untuk merangsang agar pegawai lebih bergairah dalam bekerja,

berdisiplin tinggi, dan penghasilan  yang semakin  besar.

4. Untuk menjamin stabilitas  kepegawaian dengan  direalisasinya promosi.

jabatan kepada pegawai dengan dasar pada waktu yang tepat serta

penilaian  yang jujur.

5. Kesempatan promosi dapat menimbulkan keuntungan berantai dalam

instansi kelembagaan karena timbulnya lowongan kerja berantai.

6. Memberikan kesempatan pada pegawai untuk mengembangkan kreativitas

dan inovasinya yang lebih baik demi keuntungan optimal instansi.

7. Untuk menambah  dan memperluas  pengetahuan  serta pengalaman  kerja

para pegawai dan ini merupakan  daya dorong  bagi pegawai lainnya.

8. Promosi akan memperbaiki status pegawai dari pegawai sementara

menjadi pegawai tetap setelah lulus percobaan (Hasibuan, 2007:113).
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2.3.5 Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Dalam  Rangka

Promosi Jabatan

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang berbeda dengan faktor

produksi  lainnya, jika dilihat dari segi nilai ekonomisnya  faktor produksi lainnya

akan semakin merosot bila semakin lama digunakan. Lain halnya  dengan  tenaga

kerja yang dapat dikembangkan keterampilan serta kemampuannya dalam bekerja

baik dengan pelatihan atau pendidikan. Suatu pengembangan dapat dikatakan

pelatihan jika yang diberikan merupakan bimbingan yang aplikatif dalam suatu

bidang pekerjaan. Disebut sebagai  pendidikan  bila yang diberikan berguna untuk

jangka panjang yang tidak lansung berguna untuk melaksanakan pekerjaan yang

sekarang.

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampun teknis,

teoritis, konseptual, dan moral pegawai sesuai dengan kebutuhan pekerjaan /

jabatan  melalui pendidikan dan latihan (Hasibuan,  2007:69).

Sedangkan  pengertian yang lain adalah suatu proses pendidikan  jangka

panjang yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir dimana

pegawai non manajerial  mempelajari  pengetahuan  konseptual  dan teoritis guna

mencapai  tujuan yang umum (Mangkunegara,  2004:44).

Pengembangan, pendidikan dan pelatihan pegawai perlu dilakukan secara

terencana dan berkesinambungan. Agar pengembangan pegawai dapat

dilaksanakan dengan baik, harus lebih dahulu ditetapkan suatu program

pengembangan yang harus disusun dengan cermat dan didasarkan kepada metode-
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metode ilmiah serta berpedoman pada keterampilan yang dibutuhkan oleh

instansi.

Tujuan dari pengembangan, pendidikan dan pelatihan pegawai adalah

untuk meningkatkan kemampuan  teknis, teoritis, konseptual dan moral pegawai

supaya kinerjanya menjadi  lebih baik dan mencapai hasil yang optimal.

2.4 Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja merupakan bagian komponen yang sangat penting di

dalam pegawai melakukan aktivitas bekerja. Dengan memperhatikan lingkungan

kerja yang baik atau menciptakan kondisi kerja yang mampu memberikan

motivasi pegawai untuk bekerja, maka dapat membawa pengaruh terhadap

semangat kerja pegawai. Pengertian lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang

ada disekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan

tugas-tugas yang dibebankan. Menurut Saydam (2000:226) mendefinisikan

lingkungan kerja sebagai “keseluruhan sarana prasarana kerja yang ada disekitar

pegawai yang sedang melaksanakan pekerjaan yang dapat mempengaruhi

pekerjaan itu sendiri”. Walaupun lingkungan kerja merupakan faktor penting serta

dapat mempengaruhi kinerja pegawai, tetapi saat ini masih banyak instansi yang

kurang memperhatikan kondisi lingkungan kerja disekitarnya.

Suatu kondisi lingkungan kerja dapat dikatakan baik apabila lingkungan

kerja tersebut sehat, nyaman, aman dan menyenangkan bagi pegawai dalam

menyelesaikan pekerjaannya. Menurut Lewa dan Subono (2005:235) bahwa

lingkungan kerja didesain sedemikian rupa agar dapat tercipta hubungan kerja

yang mengikat pekerja dengan lingkungan. Lingkungan kerja yang
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menyenangkan dapat membuat para pegawai merasa betah dalam menyelesaikan

pekerjaannya serta mampu mencapai suatu hasil yang optimal. Sebaliknya apabila

kondisi lingkungan kerja tersebut tidak memadai akan menimbulkan dampak

negatif dalam penurunan tingkat produktifitas kinerja pegawai. Menurut

Sedarmayati (2009:21) definisi lingkungan kerja adalah keseluruhan alat

perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana sesorang

bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan

maupun kelompok.

2.4.1 Lingkungan Kerja Fisik

Lingkungan kerja fisik dapat di artikan semua keadaan yang ada disekitar

tempat kerja, yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai. Menurut Sedarmayanti

(2009:22) yang dimaksud lingkungan kerja fisik yaitu semua keadaan berbentuk

fisik yang terdapat disekitar tempat kerja dimana dapat mempengaruhi kerja

pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan menurut

Sumartono dan Sugito (2004:146) lingkungan kerja fisik adalah kondisi fisik

dalam instansi disekitar tempat kerja, seperti sirkulasi udara, warna tembok,

keamanan, ruang gerak dan lain-lain.

Menurut Sihombing (2004:175) lingkungan kerja fisik adalah salah satu

unsur yang harus digunakan organisasi/instansi/perusahaan sehingga dapat

menimbulkan rasa aman, tentram dan dapat meningkatkan hasil kerja yang baik

untuk peningkatan kinerja pegawai. Selanjutnya menurut Nitisemito (2000:184)

beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja fisik meliputi warna,

kebersihan, sirkulasi udara, penerangan dan keamanan.
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Dari beberapa pendapat di atas yang telah dijelaskan mengenai unsur-

unsur lingkungan kerja fisik mencakup pencahayaan, sirkulasi udara, warna,

kebersihan dan keamanan. Berikut ini adalah unsur-unsur dari lingkungan kerja

fisik.

1. Pencahayaan

2. Sirkulasi Udara

3. Warna

4. Kebersihan

5. Keamanan

2.4.2 Lingkungan Kerja Non Fisik

Menurut Sedarmayanti (2009:31) lingkungan kerja non fisik adalah

semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik dengan

atasan maupun dengan sesama rekan kerja, ataupun dengan bawahan. Sedangkan

menurut Nitisemito (2000:139) lingkungan kerja non fisik juga mencerminkan

kondisi yang mendukung kerjasama antara tingkat atasan dengan bawahan

maupun sesama rekan kerja yang memiliki status jabatan sama di instansi.

Kondisi yang diciptakan instansi terkait dengan lingkungan kerja non fisik

meliputi suasana kekeluargaan, komunikasi yang baik antara atasan dengan

bawahan dan pengendalian diri. Menurut Ahyari (2001:126) faktor lain dalam

lingkungan kerja non fisik yang tidak boleh diabaikan adalah hubungan pegawai

di dalam instansi yang bersangkutan tersebut.



30

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan

kerja non fisik adalah kondisi lain dari lingkungan kerja fisik yang berkaitan

dengan hubungan kerja pegawai yang dapat mempengaruhi kinerjanya.

Berikut ini penjelasan mengenai unsur-unsur lingkungan kerja non fisik :

1. Hubungan Atasan dengan Bawahan

Hubungan atasan dengan bawahan terjadi saat atasan memberikan tugas-

tugas untuk dikerjakan bawahannya. Menurut Hariandja (2002:298)

penyampaian informasi dari pimpinan ke bawahan bisa meliputi banyak hal

seperti tugas-tugas yang harus dilakukan bawahan, kebijakan organisasi, tujuan-

tujuan yang ingin dicapai dan adanya perubahan-perubahan kebijakan. Hubungan

atau interaksi antara atasan dengan bawahan harus di jaga dengan harmonis dan

saling menjaga etika serta menghargai satu sama lain agar terciptanya lingkungan

kerja yang nyaman. Lingkungan kerja yang nyaman akan membuat kedua belah

pihak antara atasan dan bawahan dapat saling meningkatkan kinerjanya.

2. Hubungan antar Pegawai

Hubungan antar pegawai dalam lingkungan kerja dalam instansi merupakan

hal yang tidak dapat dipisahkan sebab yang mana akan menimbulkan tingkat

kepuasan kinerja pegawai. situasi lingkungan dalam menyelesaikan pekerjaan dan

interaksi antar pegawai demi untuk menciptakan kelancaran kerja. Menurut

Hariandja (2002:299) hubungan antar pegawai adalah hubungan kesamping

antara pegawai dengan tingkat yang sama dalam organisasi tetapi mereka

mempunyai tugas yang berbeda. Menjalin hubungan yang baik dan harmonis
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sesama pegawai merupakan sarana untuk dapat lebih meningkatkan produktivitas

dan kinerja pegawai.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam menciptakan suasana lingkungan kerja

yang baik yaitu dengan menciptakan hubungan / interaksi antar pegawai yang

baik pula agar suasana kerja yang tercipta akan lebih nyaman dan harmonis

sehingga pegawai akan lebih semangat dalam meningkatkan kinerjanya.

2.5 Rekan Sekerja

Rekan sekerja  merupakan  faktor yang berhubungan dengan hubungan

antara pegawai dengan atasannya dan dengan pegawai  lain, baik yang sama

maupun yang  berbeda jenis pekerjaannya (Robbins,  2003: 108).

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa yang termasuk rekan

sekerja adalah teman kerja satu tim, teman kerja tim lain tapi masih dalam ruang

lingkung organisasi atasan tim, dan semua pegawai yang berhubungan dalam

suatu instansi.

Pelaksanaan aktivitas organisasi/ instansi tidak dapat dilaksanakan  dengan

baik apabila tidak didukung oleh kondisi lingkungan kerja yang memuaskan.

Karena segala peralatan yang dipasang dan digunakan dalam instansi meskipun

menggunakan teknologi modern tidak akan banyak berarti bila pegawai tidak

dapat bekerja dengan baik disebabkan oleh lingkungan kerja yang tidak

mendukung.

Dalam keseharian manusia, gesekan dengan sesama tak terelakkan. Untuk

mengurangi  gesekan,  ada seperangkat kode etik untuk dipahami  :
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1. Bersikap sopan santun dan ramah

2. Perhatian terhadap orang lain

3. Mampu  menjaga  perasaan  orang lain

4. Toleransi dan rasa ingin membantu

5. Mampu mengendalikan emosi diri

Pengaruh lingkungan kerja yang buruk tidak akan bisa dihilangkan dengan

pemberiaan imbalan yang merangsang. Para pegawai akan menganggap bonus

atau perangsang  lainnya, apabila mereka diyakinkan bahwa pimpinan akan segera

mengambil tindakan guna memperbaiki lingkungan kerja yang kurang baik.

Apabila memperbaiki lingkungan kerja tersebut tidak terpenuhi,  maka setiap

imbalan atau perangsang akan kehilangan daya efektifnya.

Hubungan pegawai akan sangat menentukan dalam menghasilkan

produktivitas kerja. Dikarenakan adanya hubungan antara kegairahan kerja

dengan hubungan yang kondusif antara sesama pegawai yang bekerja. Jangan

sampai ketidak serasian  hubungan pegawai dapat menurunkan semangat kerja

yang berakibat dapat menurunnya  produktivitas.

2.5.1 Rekan Kerja yang Mendukung

Ada tenaga kerja yang dalam menjalankan pekerjaannya memperoleh

masukan dari tenaga kerja lain. Hubungan antara pegawai adalah hubungan

ketergantungan sepihak yang berbentuk fungsional. Kualitas kinerja yang baik

timbul karena mereka dalam jumlah tertentu berada dalam satu ruangan kerja

sehingga dapat berkomunikasi (Handoko, 2003:86). Dalam kelompok kerja di

mana para pekerjanya harus bekerja sebagai satu tim, kepuasan kerja dan kualitas
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kinerja mereka yang tinggi dapat timbul karena kebutuhan-kebutuhan tingkat

tinggi mereka seperti harga diri, aktualisasi diri dapat dipenuhi dan mempunyai

dampak pada motovasi kerja mereka. Hubungan yang konsisten berkaitan dengan

kinerja pegawai adalah tenggang rasa.

Hubungan  fungsional  mencerminkan  sejauh  mana atasan membantu

tenaga kerja untuk memuaskan  nilai-nilai  pekerjaan yang penting bagi tenaga

kerja Hubungan keseluruhan  didasarkan  pada keterkaitan antara pribadi yang

mencerminkan sikap dasar dan nilai-nilai yang serupa misalnya keduanya

mempunyai pandangan hidup yang sama. Kinerja bisa menjadi semakin

meningkat ketika pegawai dan atasan mempunyai  hubungan  yang positif. Atasan

yang memiliki  ciri pemimpin transforurasional,  maka tenaga kerja akan semakin

meningkatkan kinerjanya.

Menurut Robbins (2003:36): “Dari kerja orang mendapatkan lebih dari

sekadar uang atau prestasi-prestasi yang berwujud. Bagi kebanyakan karyawan,

kerja juga mengisi kebutuhan akan interaksi sosial”. Oleh karena itu tidak heran,

memiliki rekan kerja yang supportif dan bersahabat dapat meningkatkan kinerja

pegawai.

Dalam hal ini Rucky (2001:152) menambahkan bahwa selain pengaruh

teman sekerja, atasan juga berpengaruh pada kinerja pegawai, seperti perhatian

atasan akan tingkat kesejahteraan pegawai/karyawan, bimbingan dan bantuan

dalam melaksanakan pekerjaan, komunikatif, serta mau melibatkan diri dalam

pekerjaan akan menimbulkan kinerja yang baik.
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Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa rekan kerja

yang mendukung mengandung pengertian tentang terjalinnya hubungan kerja

berdasarkan prestasi yang berwujud, dan untuk mengisi kebutuhan akan interaksi

sosial.

2.5.2 Indikator-Indikator Rekan Kerja yang Mendukung

Rekan sekerja yang mendukung adalah tingkat perhatian secara pribadi

yang didapatkan seorang pegawai dari orang lain termasuk rekan bawahan, rekan

sejawat, dan atasan langsung dalam jaringan sosial pekerjaan (Robbins, 2003 :

108). Indikator rekan sekerja yang mendukung adalah:

1. Rekan bawahan dan rekan sejawat yang memiliki ilmu pengetahuan,

keterampilan dan kemampuan untuk bekerja sama dalam memecahkan

persoalan pekerjaan yang sulit

2. Rekan bawahan dan rekan sejawat yang suka mendengarkan dan memahami

keluhan dan pendapat tentang memecahkan persoalan pekerjaan

3. Atasan langsung yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan dan

kemampuan untuk bekerja sama dalam memecahkan persoalan pekerjaan yang

sulit

4. Atasan langsung yang suka memberi pertolongan dalam memecahkan persoalan

pekerjaan.

2.6 Penilitan Terdahulu

1. Penelitian Indra Susanto pada tahun 2010 dengan judul “Faktor-faktor

yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan Pada PT. Tabletop Plaza

Pekanbaru”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan,
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motivasi, dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan

pada Tabletop Plaza Pekanbaru. Hasil penelitian terhadap model penelitian

dan pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini menghasilkan

kesimpulan statistik nilai signifikansi probabilitas 0,054 < α = 0,05 maka

H1 diterima. Hasil ini menujukkan bahwa kompensasi dan lingkungan

kerja mempengaruhi secara signifikan kinerja karyawan, dan berdasarkan

statistic nilai signifikansi probabilitas 0,289 > α = 0,05 maka H2 ditolak.

Hasil ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja tidak secara signifikan

mempengaruhi kinerja karyawan. Dengan demikian variabel yang paling

dominan mempengaruhi kinerja karyawan adalah variabel kompensasi.

2. Penelitian Elisawati pada tahun 2012 dengan judul “ Pengaruh Promosi

Jabatan dan Rekan Sekerja Terhadap Kinerja Karyawan pada Perkebunan

Lubuk Raja PT. Serikat Putra Pelalawan”. Dari penelitian yang dilakukan

maka dapat dilihat hasilnya bahwa pengaruh promosi jabatan dan rekan

sekerja terhadap kinerja karyawan pada Perkebunan Lubuk Raja PT.

Serikat Putra Pelalawan secara simultan (uji F) adalah berpengaruh secara

signifikan dengan nilai F hitung 55,492 > F tabel 3,238 atau P value sebesar

0,000 < 0,05 yang berarti Ha diterima dan Ho ditolak. Sedangkan hasil

perhitungan berdasarkan Koefisien Determinan (R2) diketahui bahwa nilai

Adjusted R Square sebesar 0,736. Hal ini menunjukkan bahwa secara

bersama-sama promosi jabatan dan rekan sekerja memberikan pengaruh

yang signifikan terhadap kinerja karyawan sebesar 73,6%.
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2.7 Pandangan Islam Terhadap  Kinerja

Islam adalah agama yang mengatur  tatanan hidup dengan sempurna baik

kehidupan individu maupun masyarakat.  Islam juga menganjurkan bahwa

manusia  itu harus senantiasa  untuk terus berusaha  dan beramal,  sebab  manusia

sebagai  khalifah dibumi  diciptakan  oleh Allah dalam bentuk yang paling

sempurna. Islam menyuruh orang untuk beramal  dan berusaha  dengan sungguh-

sungguh  untuk  mencapai  hasil yang diinginkan. Agama islam selalu mengajak

setiap umat manusia untuk berusaha, bekerja serta beramal dan selalu memberikan

manfaat bagi diri maupun  bagi orang lain serta dunia maupun akhirat. Allah

menjanjikan orang-orang  yang beramal akan dijadikan  khalifah dimuka bumi.

Firman Allah Surat An-nur : 55

















Artinya : Dan Allah Telah berjanji kepada orang-orang  yang beriman di antara
kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahwa dia sungguh-
sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana
dia Telah menjadikan  orang-orang sebelum mereka  berkuasa, dan
sungguh dia alan meneguhkan bagi mereka agama yang Telah
diridhai-Nya untuk mereka, dan dia benar-benar  akan menukar
(keadaan) mereka, sesudah  mereka dalam ketakutan menjadi aman
sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiadak
mempersekutukan  sesuatu  apapun  dengan Allah. dan barang siapa
yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka ltulah orang-orang
yang fasik (Q.S. An-nur  : 55).
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Berdasarkan  ayat di atas telah dijelaskan  bahwa orang-orang yang

beriman dan mengerjakan segala amal perbuatan atau pekerjaan dengan  sungguh-

sungguh maka Allah SWT akan menjadikan  mereka berkuasa  di muka bumi. Ini

berarti semakin sungguh-sungguh seseorang dalam melaksanakan sesuatu amal

atau pekerjaan  maka  akan mendapatkan  hasil yang baik.

2.8 Konsep Islam tentang Promosi Jabatan terhadap kinerja

Dalam Alquran Allah berfirman tentang penempatan suatu jabatan yang

sesuai dan benar agar kinerja yang dihasilkan sangat bagus dan tidak menyalahi

syariat islam.

Pertama Allah berfirman dalam Surat Al-Israa’ :36






Artinya : Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan
dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.(Al-
Israa’ :36)

Allah berfirman dalam Surat al-Muddatstsir :38




Artinya : Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang Telah
diperbuatnya,(Q.S. al-Muddatstsir :38)

Kemudian Rasulullah bersabda:

“ketika suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka
tunggulah kehancurannya.” (HR. Muslim)

Dan Rasulullah juga bersabda :

“barang siapa yang diberi otoritas atas perkara orang-orang muslim, dan
kemudian ia mengangkat seseorang dari mereka dengan unsur nepotisme, maka
ia akan mendapat laknat dari Allah. Allah tidak akan menerima segala
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pengorbana atau memberi kompensasi dan akan memasukkannya kedalam
neraka.”(diriwayatkan dari Ibn Abbas, Abu Bakar as Shiddiq, dari Hakim dalam
Al-Mundhari, 1986)

Pada zaman khalifah Umar bin Khattab, beliau menyempurnakan sistem

pemerintahan islam agar terciptanya negara yang aman, tenteram, damai makmur

dan masyarakatnya hidup dalam keteraturan. Dalam mewujudkan pemerintahan

yang ia inginkan kemudian khalifah Umar mengangkat beberapa staf untuk

membantu para gubernur. Beberapa staf itu adalah:

1. Kaatib (Sekretaris Kepala)

2. Kaatib ad-diwaan (Sekretaris pada badan Militer)

3. Saahib al-kharaj (Pejabat Perpajakan)

4. Saahib al-ahdas (Pejabat Kepolisian)

5. Saahib baiyul-maal (Pejabat Keuangan)

6. Qaadi (Pejabat Keagamaan)

Dalam pemilihan staff Khalifah Umar tidak menetapkan syarat-syarat

yang sulit. Beliau hanya mencari pemimpin-pemimpin yang mau berjihad dijalan

Allah SWT, dan juga memiliki sifat jujur, amanah, bertanggung jawab, dan adil.

Kemudian Khalifah Umar menetapkan agar setiap pemimpin dan para staf selalu

sholat lima waktu berjamaah dimesjid.

Dari penjelasan firman Allah dan Hadist Rasulullah di atas bahwa promosi

atau penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai haruslah dilakukan

secara adil, sesuai dengan tata cara dan UU penempatan yang benar serta juga

sesuai dengan keilmuan yang ia miliki. Kemudian dilakukan semata-mata hanya

mengharapkan ridho Allah SWT dan ingin mengabdikan diri pada masyarakat
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banyak. Karena setiap perbuatan manusia di muka bumi ini akan dipertanggung

jawabkan dimuka Allah.

2.9 Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi atau penjelasan yang

digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok

atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial.

Dalam penelitian ini yang menjadi defenisi konsep adalah:

a. Promosi jabatan adalah perpindahan yang memperbesar authority dan

responsibility pegawai kejabatan yang lebih tinggi di dalam suatu organisasi,

maka kewajiban, hak, status, dan penghasilan akan semakin besar.

b. Rekan sekerja merupakan faktor yang berhubungan dengan hubungan antara

pegawai dengan atasanya dan dengan pegawai lain, baik yang sama maupun

yang berbeda jenis pekerjaannya. Dengan kata lain rekan sekerja adalah rekan

atau teman dalam satu tim kerja yang saling berhubungan atau saling

mempengaruhi satu sama lain dan saling mendukung. Adapun hubungan

antara rekan sekerja yang diteliti dalam penelitian ini adalah hubungan

internal vertikal dan hubungan internal horizontal.

c. Kinerja adalah suatu keadaan yang menunjukkan kemampuan seorang

karyawan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan

oleh organisasi kepada pegawai sesuai dengan job discriptionnya. Adapun

kinerja yang diteliti dalam penelitian ini yaitu kinerja yang dilakukan oleh
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pegawai yang hanya berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Dinas

Sosial Provinsi Riau.

2.10 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan unsur-unsur yang memberikan bagaimana

cara mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat

diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa dari

variabel tersebut. Dan dalam penelitian ini, variabel yang digunakan yaitu

tercantum dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.1 Deskripsi dan Indikator Penelitian

Variabel Penelitian Indikator Skala
Promosi Jabatan (Variabel X)
Promosi jabatan adalah perpindahan
yang memperbesar authority dan
responsibility karyawan kejabatan
yang lebih tinggi di dalam suatu
organisasi, maka kewajiban, hak,
status, dan penghasilan akan
semakin besar (Hasibuan,
2003:169)

a. Kejujuran
b. Loyalitas
c. Tingkat pendidikan
d. Pengalaman
e. Inisiatif

1. Sangat setuju
2. Setuju
3. Kurang setuju
4. Tidak setuju
5. Sangat tidak

setuju

Rekan Sekerja (Variabel X)
Rekan sekerja merupakan faktor
yang berhubungan dengan
hubungan antara pegawai dengan
atasannya dan dengan pegawai lain,
baik yang sama maupun berbeda
jenis pekerjaannya (Robbins,
2003:108)

a. Rekan bawahan dan
rekan sejawat yang
memiliki ilmu
pengetahuan,
keterampilan dan
kemampuan untuk
bekerja sama dalam
memecahkan
persoalan pekerjaan
yang sulit.

b. Rekan bawahan dan
rekan sejawat yang
suka mendengarkan
dan memahami

1.Sangat setuju
2. Setuju
3. Kurang setuju
4. Tidak setuju
5. Sangat tidak

setuju
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keluhan dan
pendapat tentang
memecahkan
persoalan
pekerjaan.

c. Atasan langsung
yang memiliki ilmu
pengetahuan,
keterampilan dan
kemampuan untuk
bekerja sama dalam
memecahkan
persoalan pekerjaan
yang sulit.

d. Atasan langsung
yang suka
memberikan
pertolongan dalam
memecahkan
persoalan
pekerjaan.

Kinerja Pegawai (Variabel Y)
Adalah yang mempengaruhi
seberapa banyak mereka
memberikan kontribusi kepada
organisasi. (Mathis, 2002 :78)

a. Kuantitas kerja
b. Kualitas kerja
c. Pemanfaatan waktu
d. Kerja sama

1.Sangat setuju
2. Setuju
3. Kurang setuju
4. Tidak setuju
5. Sangat tidak

setuju

2.11 Kerangka Berpikir

Setiap manusia  selalu ingin maju dalam kehidupannya,  begitu pula

dengan bidang pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi seorang pegawai yang

akan meningkatkan kesempatan pegawai tersebut untuk menunjukkan

kemampuannya.  Apabila kemampuan ini ditunjukkan melalui kinerja yang baik,

otomatis akan dimulailah pengembangan karir pegawai yaitu dengan cara promosi

jabatan. Promosi adalah perpindahan yang memperbesar authorlty dan

responsibility pegawai kejabatan yang lebih tinggi dalam suatu organisasi, dengan

begitu kewajiban, hak, status  dan penghasilan  akan semakin  besar pula.
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Rekan sekerja  sangat  berpengaruh  sekali terhadap tingkah dan perilaku

pegawai dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Hal ini disebabkan oleh jiwa

psikologis manusia  yang sangat rentan dengan  lingkungan  disekitarnya. Apabila

lingkungan kerja tercipta sangat baik ataupun sangat kondusif maka dapat

menyebabkan seorang pegawai akan sangat termotivasi dan meningkat gairahnya

dalam bekerja. Rekan sekerja dapat diartikan sebagai faktor yang berkaitan

dengan hubungan antara pegawai dengan atasannya atau dengan pegawai  lainnya,

baik yang sama maupun yang berbeda jenis pekerjaannya.

Dari uraian  di atas kerangka berpikir digambarkan  dengan bagan sebagai

berikut:

Gambar 2.1 : Kerangka berpikir

2.12 Hipotesis

Hipotesis yang diajukan  dalam penelitian ini merupakan pernyataan

singkat yang disimpulkan untuk tujuan penelitian, dan merupakan jawaban

sementara atas permasalahan  yang harus diuji kembali, menurut penulis “Diduga

Terdapat  Pengaruh  yang Signifikan Antara  Promosi Jabatan dan Rekan

Sekerja Terhadap kinerja Pegawai di Dinas Sosial Provinsi Riau “.

Promosi Jabatan Xl

Rekan  Sekerja X2

Kinerja Y


