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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Karakteristik Responden 

Responden penelitian ini adalah manajer perusahaan asuransi di 

Semarang. Dari 50 kuesioner yang dikirim pada bulan Oktober-November 2018 

ke 10 perusahaan asuransi, 47 kuesioner kembali dan dapat diolah semua karena 

diisi secara lengkap. Kuesioner yang tidak kembali disebabkan ada manajer yang 

sedang tidak berada di tempat. 

Tabel 4.1. Tabel Pengembalian Kuesioner 

No Perusahaan 
Kuesioner 

Dikirim 

Kuesioner 

Kembali 

Kuesioner 

Diolah 

1 
Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 

1912 
5 5 5 

2 PT Sun Life Financial Indonesia 5 5 5 

3 CIGNA, PT Asuransi 5 5 5 

4 PT Inhealth Indonesia 5 4 4 

5 AIA Financial, PT 5 4 4 

6 BNI Life Insurance, PT 5 5 5 

7 Axa Mandiri Financial Services, PT 5 4 4 

8 PT Jasa Raharja, PT 5 5 5 

9 PT Asuransi Jasa Tania, Tbk 5 5 5 

10 PT Asuransi Ekspor Indonesia, PT 5 5 5 

TOTAL 50 47 47 

Sumber: Data primer diolah, 2019 
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4.2. Gambaran Umum Responden 

Data responden yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan umur, jenis 

kelamin, jenjang pendidikan dan lama bekerja masing-masing manajer. 

Tabel 4.2. Gambaran Umum dan Compare Mean Responden  

Keterangan Frek % POST PM DP PP 

Umur 

31-35 20 42.6 4.0785 4.2500 4.3670 4.0875 

36-40 17 36.2 3.8153 3.7647 3.9806 3.9265 

41-45 10 21.3 3.8860 3.9000 3.8660 3.8500 

Jenis Kelamin 
Pria 23 48.9 3.9074 3.8913 3.9848 3.9130 

Wanita 24 51.1 3.9758 4.1042 4.2508 4.0417 

Jenjang Pendidikan 

D3 5 10.6 3.9740 4.1000 4.2660 3.8500 

S1 33 70.2 3.9606 4.0455 4.1821 4.0379 

S2 9 19.1 3.8578 3.7778 3.8144 3.8333 

Lama Bekerja 
1-5 25 53.2 3.9996 4.1000 4.3204 4.0300 

6-10 22 46.8 3.8773 3.8864 3.8936 3.9205 

Sumber: Lampiran 2 

Responden berumur 31-35 tahun ada 20 orang, 36-40 tahun ada 17 orang 

dan 41-45 tahun ada 10 orang. Hal ini menunjukkan manajer perusahaan asuransi 

di Semarang yang menjadi responden lebih banyak berumur 31-35 tahun. 

Responden berjenis kelamin pria ada 23 orang dan wanita 24 orang. Hal ini 

menunjukkan manajer perusahaan asuransi di Semarang yang menjadi responden 

lebih banyak berjenis kelamin wanita. Responden berjenjang pendidikan D3 ada 5 

orang, S1 ada 33 orang dan S2 ada 9 orang. Hal ini menunjukkan manajer 

perusahaan asuransi di Semarang yang menjadi responden lebih banyak 

berjenjang pendidikan S1. Responden berlama kerja 1-5 tahun ada 25 orang dan 

6-10 tahun ada 22 orang. Hal ini menunjukkan manajer perusahaan asuransi di 

Semarang yang menjadi responden lebih banyak berlama kerja 1-5 tahun. 



 

27 

 

 Dari tabel compare means di atas, nilai rata-rata tiap variabel tertinggi di 

responden dengan umur 31-35 tahun, jenis kelamin wanita, jenjang pendidikan S1 

dan lama bekerja 1-5 tahun. 

 

4.3. Uji Alat Pengumpulan Data 

 Kuesioner memungkinkan penelitian di bidang ilmu sosial untuk 

mengamati indikator yang mencerminkan variabel-variabel yang tidak dapat 

diukur secara langsung. Oleh karena itu ketepatan dan keandalan kuesioner 

menjadi hal yang penting dalam penelitian. Idealnya pengujian validitas dan 

reliabilitas dilakukan pertama kali, sebelum data yang berasal dari kuesioner 

tersebut diolah peneliti dalam bentuk yang lain supaya peneliti dapat memilah 

data mana yang bisa digunakan dan data mana yang harus dibuang (Murniati dkk., 

2013:19). 

4.3.1. Uji Validitas 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dikatakan 

valid jika r hitung > r tabel dengan tingkat signifikansi 5% (Ghozali, 2011). 

Tabel 4.3. Uji Validitas Kinerja Manajerial Pasca Promosi (POST) 

Indikator R Hitung R Tabel Ket 

POST1 0,735 0,243 Valid 

POST2 0,781 0,243 Valid 

POST3 0,757 0,243 Valid 

POST4 0,749 0,243 Valid 

POST5 0,866 0,243 Valid 

POST6 0,816 0,243 Valid 

POST7 0,834 0,243 Valid 

Sumber: Lampiran 3 
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Nilai r hitung untuk masing-masing item indikator (POST1 sampai 

POST7) > nilai r tabel (0,243) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item-

item indikator tersebut telah valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel 

kinerja manajerial pasca promosi (POST). 

Tabel 4.4. Uji Validitas  

Praktik Manajemen Kinerja Yang Dirancang Dengan Baik (PM) 

Indikator R Hitung R Tabel Ket 

PM1 0,656 0,243 Valid 

PM2 0,656 0,243 Valid 

Sumber: Lampiran 3 

Nilai r hitung untuk masing-masing item indikator (PM1 sampai PM2) > 

nilai r tabel (0,243) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item-item indikator 

tersebut telah valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel praktik 

manajemen kinerja yang dirancang dengan baik (PM). 

Tabel 4.5. Uji Validitas Deskripsi Pekerjaan (DP) 

Indikator R Hitung R Tabel Ket 

DP1 0,767 0,243 Valid 

DP2 0,785 0,243 Valid 

DP3 0,868 0,243 Valid 

Sumber: Lampiran 3 

Nilai r hitung untuk masing-masing item indikator (DP1 sampai DP3) > 

nilai r tabel (0,243) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item-item indikator 

tersebut telah valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel deskripsi 

pekerjaan (DP). 
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Tabel 4.6. Uji Validitas Praktik Promosi Yang Dirancang Dengan Baik (PP) 

Indikator R Hitung R Tabel Ket 

PP1 0,397 0,243 Valid 

PP2 0,508 0,243 Valid 

PP3 0,450 0,243 Valid 

PP4 0,526 0,243 Valid 

Sumber: Lampiran 3 

Nilai r hitung untuk masing-masing item indikator (PP1 sampai PP4) > 

nilai r tabel (0,243) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item-item indikator 

tersebut telah valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel praktik promosi 

yang dirancang dengan baik (PP). 

 

4.3.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur reliabilitas atau kehandalan 

suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel ketika jawaban seseorang terhadap kuesioner tersebut adalah 

stabil dari waktu ke waktu. Jadi uji reliabilitas di sini digunakan untuk mengukur 

konsistensi data atau ketetapan dari keseluruhan kuesioner atau instrument 

penelitian (Murniati dkk., 2013:20). Kriteria reliabel adalah jika nilai cronbach 

alpha di atas 0,9 berarti bahwa kuesioner telah tergolong kriteria reliabel 

sempurna; di antara 0,7-0,9 berarti bahwa kuesioner telah tergolong kriteria 

reliabel tinggi; di antara 0,5-0,7 berarti bahwa kuesioner telah tergolong kriteria 

reliabel moderat (Murniati dkk., 2013:34). 
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Tabel 4.7. Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Ket 

Kinerja manajerial pasca promosi (POST) 0,932 Reliabel sempurna 

Manajemen kinerja yang dirancang dengan 

baik (PM) 
0,761 Reliabel tinggi 

Deskripsi pekerjaan (DP) 0,901 Reliabel sempurna 

Praktik promosi yang dirancang dengan 

baik (PP) 
0,683 Reliabel moderat 

Sumber: Lampiran 3 

 Nilai cronbach alpha untuk masing-masing variabel kinerja manajerial 

pasca promosi (POST) dan deskripsi pekerjaan (DP) 0,932 dan 0,901 di atas 0,9 

berarti bahwa kuesioner telah tergolong kriteria reliabel sempurna. Nilai cronbach 

alpha untuk variabel manajemen kinerja yang dirancang dengan baik (PM) 0,761 

di antara 0,7-0,9 berarti bahwa kuesioner telah tergolong kriteria reliabel tinggi. 

Nilai cronbach alpha untuk variabel praktik promosi yang dirancang dengan baik 

(PP) 0,683 di antara 0,5-0,7 berarti bahwa kuesioner telah tergolong kriteria 

reliabel moderat. 

 

4.4. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-

nilai jawaban responden terhadap indikator-indikator dalam variabel penelitian. 

Pertama, dilakukan pembagian katergori menjadi tiga, yaitu rendah, sedang, dan 

tinggi. Kedua, menentukan rentang skala masing-masing kategori yang dihitung 

dengan rumus. 

RS =  Nilai Tertinggi – Nilai Terendah 

Jumlah Kategori 

 RS =   5 – 1  = 1,33 

     3 
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Tabel 4.8. Kategori Rentang Skala 

Rentang Skala Kategori 

1,00 – 2,33 Rendah 

2,34 – 3,66 Sedang 

3,67 – 5,00 Tinggi 

 

Tabel 4.9. Statistik Deskriptif Per Variabel 

Variabel 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Rata-

rata 

Empiris 

Range Kategori 

Ket 
Rendah Sedang Tinggi 

POST 1-5 2-5 3.94 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

PM 1-5 2-5 4.00 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

DP 1-5 2-5 4.12 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

PP 1-5 2-5 3.98 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

Sumber: Lampiran 4 

 Skor rata-rata jawaban responden dari keempat variabel yaitu kinerja 

manajerial pasca promosi (POST), manajemen kinerja yang dirancang dengan 

baik (PM), deskripsi pekerjaan (DP) dan praktik promosi yang dirancang dengan 

baik (PP) semuanya termasuk kategori tinggi.  

Tabel 4.10. Statistik Deskriptif Kinerja Manajerial Pasca Promosi (POST) 

Indikator 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Rata-

rata 

Empiris 

Range Kategori 

Ket 
Rendah Sedang Tinggi 

POST1 1-5 2-5 3.72 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

POST2 1-5 2-5 3.74 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

POST3 1-5 2-5 3.79 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

POST4 1-5 2-5 3.77 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

POST5 1-5 2-5 4.28 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

POST6 1-5 2-5 4.23 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

POST7 1-5 2-5 4.06 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

Rata - rata   3.94    Tinggi 

Sumber: Lampiran 4 

 Skor rata-rata jawaban responden dari kinerja manajerial pasca promosi 

(POST) adalah sebesar 3,94 dan termasuk kategori tinggi. Artinya kinerja 

manajerial pasca promosi yang diidentifikasikan dengan peningkatan tanggung 
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jawab (jabatan), gaji dan manfaat organisasi (bonus); biasanya melibatkan 

perubahan substansial dalam kompensasi dan menyiratkan kemajuan karir sangat 

meningkat. 

Tabel 4.11. Statistik Deskriptif  

Manajemen Kinerja Yang Dirancang Dengan Baik (PM) 

Indikator 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Rata-

rata 

Empiris 

Range Kategori 

Ket 
Rendah Sedang Tinggi 

PM1 1-5 2-5 3.91 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

PM2 1-5 2-5 4.09 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

Rata - rata   4.00    Tinggi 

Sumber: Lampiran 4 

 Skor rata-rata jawaban responden dari manajemen kinerja yang dirancang 

dengan baik (PM) adalah sebesar 4,00 dan termasuk kategori tinggi. Artinya 

standar metode evaluasi kinerja untuk mengevaluasi kinerja karyawan sangat 

baik. 

Tabel 4.12. Statistik Deskriptif Deskripsi Pekerjaan (DP) 

Indikator 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Rata-

rata 

Empiris 

Range Kategori 

Ket 
Rendah Sedang Tinggi 

DP1 1-5 2-5 4.19 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

DP2 1-5 2-5 4.02 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

DP3 1-5 2-5 4.15 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

Rata - rata   4.12    Tinggi 

Sumber: Lampiran 4 

 Skor rata-rata jawaban responden dari deskripsi pekerjaan (DP) adalah 

sebesar 4,12 dan termasuk kategori tinggi. Artinya deskripsi tertulis pekerjaan apa 

saja yang harus dikerjakan sangat jelas. 
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Tabel 4.13. Statistik Deskriptif  

Praktik Promosi Yang Dirancang Dengan Baik (PP) 

Indikator 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Rata-

rata 

Empiris 

Range Kategori 

Ket 
Rendah Sedang Tinggi 

PP1 1-5 3-5 4.23 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

PP2 1-5 2-5 3.85 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

PP3 1-5 3-5 4.02 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

PP4 1-5 2-5 3.81 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

Rata - rata   3.98    Tinggi 

Sumber: Lampiran 4 

 Skor rata-rata jawaban responden dari praktik promosi yang dirancang 

dengan baik (PP) adalah sebesar 3,98 dan termasuk kategori tinggi. Artinya 

praktik promosi, tidak memihak dan berdasarkan kemampuan individu terstruktur 

dengan sangat baik. 

 

4.5. Uji Asumsi Klasik 

 Pengujian statistik penelitian ini menggunakan regresi linear berganda 

dengan satu variabel dependen dan tiga variabel independen. Model regresi bisa 

dipakai menjadi estimacy tool yang tidak bias, tidak ada heteroskedastistas, tidak 

ada multikolinearitas yang sempurna, tidak ada autokorelasi antar unsur 

pengganggu dan model regresi adalah linear dalam parameter  apabila sudah 

sesuai kriteria BLUE (best linear unbiased estimator) (Murniati dkk., 2013:59-

60). 

 

4.5.1. Uji Normalitas 

 Pengujian normalitas dimaksudkan untuk mendeteksi apakah data yang 

akan digunakan untuk menguji hipotesis, yang merupakan sampel dari populasi, 
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merupakan data empiris yang memenuhi hakikat naturalistik. Hakikat naturalistic 

menganut faham bahwa fenomena (gejala) yang terjadi di alam ini berlangsung 

secara wajar dan dengan kecenderungan berpola. Menggunakan Uji Kolmogorov-

Smirnov. Data dikatakan normal jika nilai probabilitas (sig) Kolmogorov-Smirnov 

> 0,05 (Murniati dkk., 2013:62). 

Tabel 4.14. Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 
Residual 

N 47 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 
Std. Deviation .24535020 

Most Extreme Differences 
Absolute .078 
Positive .059 
Negative -.078 

Kolmogorov-Smirnov Z .537 
Asymp. Sig. (2-tailed) .935 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

Sumber: Lampiran 5 

Nilai Sig. Kolmogorov-Smirnov adalah 0,935 > 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan data penelitian telah normal.  

 

4.5.2 Uji Heteroskedastisitas 

 Pada analisis regresi, heteroskedastisitas berarti situasi dimana keragaman 

variable independen bervariasi pada data yang kita miliki. Salah satu asumsi kunci 

pada metode regresi biasa adalah bahwa error memiliki keragaman yang sama 

pada tiap-tiap sampelnya. Data dikatakan bebas heteroskedastisitas jika sig. > 0,05 

(Murniati dkk., 2013:65). 
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Tabel 4.15. Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .198 .178  1.116 .271 

PM -.072 .044 -.444 -1.621 .112 

DP -.002 .056 -.009 -.033 .974 

PP .075 .086 .270 .870 .389 

a. Dependent Variable: ABSRES 

Sumber: Lampiran 5 

 Ketiga variabel independen yaitu manajemen kinerja yang dirancang 

dengan baik (PM), deskripsi pekerjaan (DP) dan praktik promosi yang dirancang 

dengan baik (PP) memberikan masing-masing nilai sig. > 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan semua variabel telah terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

 

4.5.3. Uji Multikolinearitas 

 Multikolinearitas berkenaan dengan terdapatnya lebih dari satu hubungan 

linear pasti. Multikolinearitas menyebabkan regresi tidak efisien atau 

penyimpangannya besar (Gujarati, 2012 dalam Murniati dkk., 2013). 

Multikolinearitas dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). 

Suatu model regresi dikatakan bebas dari multikolinearitas jika nilai tolerance ≥ 

0,1 dan nilai VIF ≤ 10 (Murniati dkk., 2013:71). 

Tabel 4.16. Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -.752 .336  -2.236 .031   
PM .217 .084 .257 2.589 .013 .287 3.480 

DP .259 .105 .257 2.458 .018 .260 3.847 

PP .694 .163 .480 4.250 .000 .223 4.492 

a. Dependent Variable: POST 

Sumber: Lampiran 5 
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 Ketiga variabel independen yaitu manajemen kinerja yang dirancang 

dengan baik (PM), deskripsi pekerjaan (DP) dan praktik promosi yang dirancang 

dengan baik (PP) memberikan masing-masing nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10 

sehingga dapat disimpulkan semua variabel telah terbebas dari masalah 

multikolinearitas. 

 

4.6. Uji Model Fit (Uji F) 

Tabel 4.17. Uji Model Fit (Uji F) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 19.936 3 6.645 103.192 .000b 

Residual 2.769 43 .064   

Total 22.705 46    
a. Dependent Variable: POST 
b. Predictors: (Constant), PP, PM, DP 

Sumber: Lampiran 6 

Nilai sig. F sebesar 0,000 < 0,05 artinya model fit untuk digunakan. Model 

regresi dapat digunakan untuk memprediksi kinerja manajerial pasca promosi 

(POST) atau model regresi dapat digunakan untuk melakukan pengujian yang 

dibutuhkan dan hasilnya mampu menjelaskan hal-hal yang sedang diteliti. 

 

4.7. Uji Koefisien Determinasi  

Tabel 4.18. Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 .937a .878 .870 .25376 

a. Predictors: (Constant), PP, PM, DP 

Sumber: Lampiran 6 
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Nilai Adjusted R2 0,870 berarti daya penjelas ketiga variabel independen:  

manajemen kinerja yang dirancang dengan baik (PM), deskripsi pekerjaan (DP) 

dan praktik promosi yang dirancang dengan baik (PP) terhadap variabel 

dependen: kinerja manajerial pasca promosi (POST) adalah sebesar 87,0% 

sedangkan sisanya 13,0% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.  

 

4.8. Uji Hipotesis 

 Penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial pasca promosi. Tingkat keyakinan yang digunakan dalam 

penelitian ini sebesar 95%, artinya tingkat error yang dapat ditoleransi sebesar 

5%. Karena hipotesis berarah positif (one tailed) digunakan pengujian satu sisi 

(α=5%) dengan t tabel +1,645. 

Tabel 4.19. Uji Hipotesis 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -.752 .336  -2.236 .031   
PM .217 .084 .257 2.589 .013 .287 3.480 

DP .259 .105 .257 2.458 .018 .260 3.847 

PP .694 .163 .480 4.250 .000 .223 4.492 

a. Dependent Variable: POST 

Sumber: Lampiran 6 

Persamaan penelitian: POST = β0 + β1 PM + β2 DP + β3 PP + e 

 POST = -0,752 + 0,217 PM + 0,259 DP + 0,694 PP + e 

Keterangan: 

POST = kinerja manajerial pasca promosi 

PM = praktik manajemen kinerja yang dirancang dengan baik 
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DP = deskripsi pekerjaan 

PP = praktik promosi yang dirancang dengan baik 

β0 = konstanta 

β1-β3 = koefisien  

e = error 

1. Hipotesis 1 

Manajemen kinerja yang dirancang dengan baik (PM) memiliki nilai t 

hitung +2,589 > t tabel +1,645 dan β1 0,217 > 0. Berarti terdapat pengaruh 

positif yang signifikan manajemen kinerja yang dirancang dengan baik 

(PM) terhadap kinerja manajerial pasca promosi (POST). Dapat 

disimpulkan bahwa pernyataan hipotesis 1 yang menyatakan bahwa 

manajemen kinerja yang dirancang dengan baik berpengaruh positif 

terhadap kinerja manajerial pasca promosi diterima. 

2. Hipotesis 2 

Deskripsi pekerjaan (DP) memiliki nilai t hitung +2,458 > t tabel +1,645 

dan β2 0,259 > 0. Berarti terdapat pengaruh positif yang signifikan 

deskripsi pekerjaan (DP) terhadap kinerja manajerial pasca promosi 

(POST). Dapat disimpulkan bahwa pernyataan hipotesis 2 yang 

menyatakan bahwa deskripsi pekerjaan berpengaruh positif terhadap 

kinerja manajerial pasca promosi diterima. 

3. Hipotesis 3 

Praktik promosi yang dirancang dengan baik (PP) memiliki nilai t hitung 

+4,250 > t tabel +1,645 dan β3 0,694 > 0. Berarti terdapat pengaruh positif 
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yang signifikan praktik promosi yang dirancang dengan baik (PP) terhadap 

kinerja manajerial pasca promosi (POST). Dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan hipotesis 3 yang menyatakan bahwa praktik promosi yang 

dirancang dengan baik berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial 

pasca promosi diterima. 

 

4.9.  Pembahasan 

4.9.1. Praktik Manajemen Kinerja Yang Dirancang Dengan Baik Terhadap 

 Kinerja Manajerial Pasca Promosi 

 Pernyataan hipotesis 1 yang menyatakan bahwa manajemen kinerja yang 

dirancang dengan baik berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pasca 

promosi diterima. Artinya adalah standar metode evaluasi kinerja untuk 

mengevaluasi kinerja karyawan perusahaan asuransi di Semarang yang dirancang 

dengan baik berpengaruh terhadap kinerja manajerial perusahaan asuransi di 

Semarang pasca promosi. Praktik manajemen kinerja yang dirancang dengan baik 

sebagai praktik yang tidak hanya menangkap kinerja masa lalu seseorang, tetapi 

juga potensi di masa depan. Lazear (2004) menyatakan "dipromosikan adalah 

bukti bahwa sebuah standar telah dipenuhi". Dalam praktiknya, kebalikannya 

jarang terjadi karena promosi biasanya didasarkan pada kesuksesan masa lalu. 

Oleh karena itu, kinerja masa lalu dapat dianggap sebagai prediktor kinerja masa 

depan karena kinerja masa lalu menandakan kemampuan seseorang untuk 

mendorong kesuksesannya dalam karir. Oleh karena itu, individu yang tampil 

paling baik dalam pekerjaan saat ini layak mendapatkan promosi. Hal ini sesuai 
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dengan hasil Tabel 4.11., statistik deskriptif terendah mengenai: organisasi 

memiliki standar metode untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Sebaiknya 

manajer perusahaan asuransi di Semarang sering mengadakan sharing antar 

karyawan untuk mempertimbangkan apakah standar metode evaluasi yang 

berjalan sekarang perlu diganti atau tidak. 

 Penelitian sebelumnya menyelidiki pentingnya praktik manajemen kinerja 

dalam mengevaluasi kinerja karyawan dan membuat keputusan mengenai promosi 

masa depan. Adanya hubungan positif yang signifikan antara kinerja masa lalu 

dan siapa yang dipromosikan. Adanya hubungan positif yang signifikan antara 

pengawasan harian yang terus menerus dan pengendalian tugas pekerjaan 

bawahan dan penggunaan informasi ini dalam keputusan promosi. 

Wickramasinghe dan Samaratunga (2016) juga memberikan bukti bahwa praktik 

manajemen kinerja yang dirancang dengan baik berpengaruh positif terhadap 

kinerja manajerial pasca promosi. 

 

4.9.2. Deskripsi Pekerjaan Terhadap Kinerja Manajerial Pasca Promosi 

 Pernyataan hipotesis 2 yang menyatakan bahwa deskripsi pekerjaan 

berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pasca promosi diterima. Artinya 

adalah deskripsi tertulis pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan karyawan 

perusahaan asuransi di Semarang berpengaruh terhadap kinerja manajerial 

perusahaan asuransi di Semarang pasca promosi. Perencanaan sumber daya 

manusia, pengelolaan sumber daya manusia, pelatihan, dan penghargaan 

menggunakan informasi yang diberikan oleh analisis pekerjaan dalam mengelola 
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sumber daya manusia perusahaan (Peters et al., 2000 dalam Wickramasinghe dan 

Samaratung, 2016). Misalnya, menyatakan "di antara penggunaan analisis kerja 

(job analysis) yang luas menghasilkan deskripsi tertulis tentang sifat pekerjaan 

(deskripsi pekerjaan), memberikan informasi yang digunakan untuk menetapkan 

gaji dan perencanaan untuk masa depan orang-orang yang bekerja di organisasi 

(perencanaan sumber daya manusia). Analisis pekerjaan juga menjadi dasar 

program pelatihan, mempekerjakan dan mempromosikan pekerja, 

mempertahankan keterpusatan pekerjaan dari praktik ketenagakerjaan dan 

menentukan pekerjaan sedemikian rupa sehingga kinerja pekerjaan dapat 

dievaluasi ". 

 Seperti yang telah dibahas sebelumnya, beberapa penelitian sebelumnya 

menunjukkan bahwa individu yang dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi 

dalam hierarki mungkin tidak berkinerja baik dalam posisi pekerjaan baru 

dibandingkan dengan posisi pekerjaan sebelumnya. Misalnya, ketika sebuah 

perusahaan mempromosikan seseorang yang telah berprestasi baik dalam 

pekerjaan (sekarang) ke tingkat hierarki yang lebih tinggi, mungkin hanya 

dipindahkan ke pekerjaan yang tidak cocok. Hal ini sesuai dengan hasil Tabel 

4.12., statistik deskriptif terendah mengenai: deskripsi pekerjaan saat ini telah 

dikomunikasikan dengan jelas. Sebaiknya manajer perusahaan asuransi di 

Semarang mengadakan forum pertemuan antar karyawan untuk 

mengkomunikasikan secara lebih jelas deskripsi pekerjaan di masing-masing 

jabatan. 



 

42 

 

 Pentingnya analisis pekerjaan dalam memberikan gambaran sebenarnya 

tentang konteks pekerjaan dan tuntutan pekerjaan untuk mengembangkan 

deskripsi pekerjaan yang tepat untuk setiap pekerjaan. Oleh karena itu, dalam 

lingkup penelitian ini, diprediksi bahwa keberadaan deskripsi pekerjaan terkini 

(up-to-date) mendorong kinerja manajerial pasca promosi. Wickramasinghe dan 

Samaratunga (2016) juga memberikan bukti bahwa deskripsi pekerjaan 

berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pasca promosi. 

 

4.9.3. Praktik Promosi Yang Dirancang Dengan Baik Terhadap Kinerja 

 Manajerial Pasca Promosi 

 Pernyataan hipotesis 3 yang menyatakan bahwa praktik promosi yang 

dirancang dengan baik berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pasca 

promosi diterima. Artinya adalah praktik promosi yang terstruktur dengan baik, 

tidak memihak dan berdasarkan kemampuan karyawan perusahaan asuransi di 

Semarang berpengaruh terhadap kinerja manajerial perusahaan asuransi di 

Semarang pasca promosi. Tujuan praktik promosi adalah untuk memungkinkan 

sebuah organisasi mendapatkan bakat terbaik yang tersedia untuk mengisi posisi 

kerja yang lebih senior dan memberi kesempatan kepada karyawan untuk maju 

dalam karir mereka di dalam organisasi. Seorang karyawan dapat menerima 

sebuah promosi berdasarkan, di satu sisi, kriteria formal seperti prestasi di kinerja 

dan / atau senioritas masa lalu, di mana sistem promosi berbasis jasa berfungsi 

sebagai insentif untuk memotivasi dia ke tingkat usaha dan kinerja yang sesuai. Di 

sisi lain, seorang karyawan dapat menerima promosi berdasarkan kriteria informal 
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seperti pengaruh pribadi, pengaruh politik, keinginan pribadi, dan penilaian tidak 

sempurna terhadap kemampuan sementara yang mengarah pada bias dalam proses 

promosi. Pentingnya praktik promosi yang dirancang dengan baik untuk 

mendorong kinerja pasca promosi. Hal ini sesuai dengan hasil Tabel 4.13., 

statistik deskriptif terendah mengenai: organisasi memberi perhatian pada 

kemampuan individu dalam membuat keputusan promosi. Sebaiknya manajer 

perusahaan asuransi di Semarang terus meningkatkan tata cara prosedur promosi 

agar tidak terjadi ketimpangan atau ketiakdilan personil yang dipromosikan. 

 Breaugh (2011) membandingkan konsekuensi dari praktik promosi yang 

sesuai dan tidak tepat dan menyatakan "proses yang dirancang dengan baik untuk 

menentukan karyawan mana yang dipromosikan dapat menghasilkan bakat yang 

mengalir ke tingkat tertinggi organisasi tempat keputusan cenderung memiliki 

Dampak terbesar Sebaliknya, jika salah lulus untuk promosi, individu berbakat 

dapat mengundurkan diri atau menjadi kurang termotivasi ". Oleh karena itu, 

praktik promosi yang dirancang dengan baik sebagai praktik yang memungkinkan 

memperoleh bakat terbaik yang tersedia dalam organisasi untuk mengisi 

lowongan pekerjaan dan memberi kesempatan bagi karyawan untuk maju dalam 

karir mereka di dalam organisasi. Wickramasinghe dan Samaratunga (2016) juga 

memberikan bukti bahwa praktik promosi yang dirancang dengan baik 

berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pasca promosi. 

  

 


