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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 Organisasi bisnis di seluruh dunia menggunakan promosi untuk 

menetapkan karyawan ke posisi pekerjaan tingkat tinggi di mana mereka dapat 

memberikan kontribusi terbaik bagi kinerja organisasi. Karyawan yang 

dipromosikan dapat memperoleh kemampuan baru sementara organisasi akan 

dapat mempertahankan karyawan mereka yang berharga.  

 Namun, penelitian sebelumnya memberikan bukti bahwa kinerja pasca-

promosi karyawan turun drastis daripada kinerja pra-promosinya. Selanjutnya, 

penelitian sebelumnya (misalnya Chan, 2006) memberikan bukti bahwa ketika 

bersaing dengan pasar tenaga kerja eksternal, calon karyawan baru memiliki 

keuntungan lebih tinggi daripada pemain lama untuk posisi pekerjaan tingkat 

tinggi. Dengan nada yang sama, dapat diasumsikan bahwa ketika bersaing dalam 

pasar kerja internal, mungkin ada batas untuk karyawan internal setelah tingkat 

hirarki tertentu tercapai. Situasi ini menantang pandangan konvensional bahwa 

modal manusia di perusahaan langka dan berharga, dan memiliki implikasi bagi 

kemajuan karir karyawan di dalam perusahaan.  

 Dalam evaluasi informasi akuntansi kinerja manajer lini memiliki peran 

yang penting. Pada dasarnya kinerja adalah hasil seseorang secara keseluruhan 

selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas, seperti standar hasil tugas, 
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target atau sasaran atau kriteria yang ditentukan terlebih dahulu dan telah 

disepakati bersama. Tujuan utama penilaian kinerja adalah untuk pembinaan dan 

evaluasi. Penilaian kinerja untuk tujuan pembinaan menghasilkan informasi yang 

dapat digunakan sebagai dasar umpan balik, seperti pemberian rekomendasi untuk 

training, atau untuk melakukan penilaian secara periodik guna menentukan 

kemajuan seseorang (Wahyudi, 2015).  

 Lebih lanjut Wahyudi (2015) menjelaskan bahwa penilaian kinerja untuk 

tujuan evaluasi menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk melakukan 

promosi, pemutusan hubungan kerja, menaikkan gaji dan upah serta pemberian 

bonus. Sistem penilaian kinerja yang efektif adalah yang dapat memudahkan 

manajer puncak untuk melaksanakan pengendalian dan memberikan motivasi 

kepada para manajer lini guna memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya. 

 Oleh karena itu, penelitian ini penting karena beberapa alasan. Pertama, 

sebagian besar penelitian terdahulu tentang kinerja pasca promosi didasarkan pada 

pemodelan matematika atau studi kasus perusahaan tunggal dengan menggunakan 

data sekunder. Temuan penelitian semacam itu tidak memberikan informasi yang 

cukup untuk membuat keputusan berdasarkan informasi di seluruh organisasi. 

Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak penelitian untuk memberikan bukti baru 

yang langka untuk meningkatkan pemahaman tentang kinerja pasca-promosi 

(Wickramasinghe dan Samaratunga, 2016). 

 Kedua, penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Wickramasinghe 

dan Samaratunga (2016) yang meneliti di perusahaan jasa pengembangan 

software di Sri Lanka. Validitas eksternal (external validity) menunjukkan bahwa 
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hasil dari penelitian ini dapat digeneralisasikan ke semua objek, situasi, dan waktu 

yang berbeda. Validitas eksternal ini banyak berhubungan dengan pemilihan 

sampel. Sampel yang memenuhi validitas eksternal yang tinggi adalah sampel 

yang tidak bias, sehingga akan menghasilkan penelitian yang dapat 

digeneralisasikan hasilnya ke semua objek, situasi dan waktu yang berbeda 

(Hartono, 2013:149). Oleh karena itu penelitian ini berusaha megeneralisasikan 

hasil penelitian Wickramasinghe dan Samaratunga (2016) ke objek selain 

perusahaan jasa pengembangan software di Sri Lanka yaitu menggunakan objek 

perusahaan jasa asuransi di Semarang. Penelitian ini hanya menggunakan 

perusahaan jasa asuransi agar hasil yang didapat lebih berfokus pada satu industri 

jasa. Apalagi berhubungan dengan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu 

kinerja manajerial pasca promosi di mana perusahaan jasa asuransi cenderung 

merupakan jenis industri yang sering mendapat banyak promosi. Sebagai contoh, 

salah satu karakteristik manajer yang bekerja di bidang asuransi apabila dapat 

menjual premi asuransi sesuai dengan target atau semakin banyak menjual premi 

asuransi yang melebihi target akan semakin banyak mendapat promosi. Promosi 

yang didapat dapat berupa insentif yang semakin banyak, atau berupa naik ke 

jabatan ke level jabatan lebih tinggi, atau berupa hadiah jalan-jalan ke luar negeri. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa penelitian tentang kinerja 

manajer penting untuk diteliti karena memimpin dan mengarahkan bawahan. 

Seringkali penelitian tentang kinerja manajer belum berfokus pada kinerja 

manajer pasca promosi. Maka penelitian ini berjudul “FAKTOR-FAKTOR 
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YANG BERPENGARUH TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PASCA 

PROMOSI.” 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Perumusan masalah penelitian ini adalah:  

1. Apakah praktik manajemen kinerja yang dirancang dengan baik 

berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pasca promosi? 

2. Apakah deskripsi pekerjaan berpengaruh positif terhadap kinerja 

manajerial pasca promosi? 

3. Apakah praktik promosi yang dirancang dengan baik berpengaruh positif 

terhadap kinerja manajerial pasca promosi? 

 

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk menganalisis pengaruh praktik manajemen kinerja yang dirancang 

dengan baik terhadap kinerja manajerial pasca promosi. 

2. Untuk menganalisis pengaruh deskripsi pekerjaan terhadap kinerja 

manajerial pasca promosi. 

3. Untuk menganalisis pengaruh praktik promosi yang dirancang dengan baik 

terhadap kinerja manajerial pasca promosi. 
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1.3.2. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah:  

1. Kontribusi riset 

Penelitian ini sebagai acuan penelitian berikutnya tentang bagaimana 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja manajerial pasca promosi. 

2. Kontribusi praktik 

Penelitian ini memberikan masukan bagi para manajer perusahaan asuransi 

dalam membuat kebijakan berkaitan dengan kinerja manajerial pasca 

promosi. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

BAB  I PENDAHULUAN  

Dalam penelitian ini, pendahuluan berisi latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam penelitian ini, landasan teori berisi tinjauan pustaka, 

pengembangan hipotesis yang akan menguraikan berbagai teori, 

konsep dan penelitian sebelumnya yang relevan sampai dengan 

hipotesis, kerangka pikir serta definisi operasional dan pengukuran 

variabel. 
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BAB III METODE PENELITIAN  

Dalam penelitian ini, metode penelitian berisi objek dan lokasi 

penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, uji alat 

pengumpulan data serta uji hipotesis. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS  

Dalam penelitian ini, hasil dan analisis berisi analisa yang 

diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diajukan. 

BAB V PENUTUP 

Dalam penelitian ini, bagian akhir berisi kesimpulan dan saran dari 

analisis yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya. 

 


