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ABSTRACT- The purpose of this study was to examine the amount of
influence or analyze whether there was an effect of work performance
appraisal, employee competence and employee loyalty to promotion. The
method used in this research is the method of Multiple Liner Regression
with descriptive and verification analysis methods with a quantitative
approach. The study population numbered 53 employees, and the sample
technique used saturated or census samples. The results showed that
performance appraisal, employee competency and employee loyalty had a
positive effect on job promotion partially and simultaneously.
Keyword : Job Performance Assessment, Employee Competency,
Employee Loyalty, Job Promotion
ABSTRAK- Penelitian ini bertujuan untuk mengujii besaran pengaruh atau
menganalisis ada tidaknya pengaruhh Penilaian prestsi kerja,
Kompetennsi karyawan dan Loyalits karyawaan terhadp Promosi jabatn.
Metode penelitian ini adalah metode Regresi Liner Berganda dengan
metode analisis deskriptif danverifikatif dengn pendekatan Kuantitatif.
Populasi penelitian berjumlah 53 karyawan, dan teknik sampel
menggunakn sampell jenuh atau sensus. Hasil penelitiann menunjukan
Penilaian prestasi kerja, kompetensi karyawan dan loyalitas karyawan
berpengaruh positif terhadp promsi jabatan secara parsial dn simultan.
Kata Kunci: Prestasi kerja, Kompetensi, Loyalitas karyawan, promosi
jabatan

PENDAHULUAN
Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang
semakin meningkat, kini asuransii mulai dilihat oleh masarakat.
Kesadaran masyarakatt terhadap asuransi sudah merupakan kebutuhan
disemua aspek kehidupan. Perkembangan usahaasuransi dapat dilirik
pada bukti yang nyata bahwa manfaat adanya asuransu dapat dorasakan
oleh seluruh anggota masyarakat. Pemimpin Perusahaan perlu mencari
cara bagaimana untuk mengembangkansumber daya manusianya
agardapat menyongsong kemajuan perusahaan dan karyawan pun
memiliki semangat yang tinggi, oleh sebab itu perusahaan harus
memotivasii karyawan dengan target promosi. Promosi jabataan bertujuan
untuk memajukan sumber daya manusia dalam perusahaan demi
kelangsungn perusahaan. Akan tetapitidak semua karyawaan suatu
perusahan dapar dipromosikann.
Perusahaan akan menilai Penilaian Prestasi Kerja salah satunya dari
kompetensii dan loyalitas karyawannya, yang mengarah pada pengetahun
(knowledge), Keterampilan (skiill), dan Perilakuu (attitudde) individu yang
secara langsung mempengaruhi promosi jabatan. Dengan kompetnso
yangkuat terdapat landasan yang sangat berguna untuk membantu
perusahaaan menigkatkan kinerjanya. Kompetensi sangatlah dibutuhkan
oleh setiap proses sumber daya manusia.

TINJAUAN PUSTAKA
a. PENILAIAN PRESTASI KERJA
Menurut Isniar Budiarti, dkk (2018), Penilaiian Prestaasi adalah jadwal
manager untuk mengevaluassi dan menilai perilaku karyawaan dan
Penilaian Prestasii Kerja karyawan untuk menetapkan kebijaksanaan
sumber daya manusiaa selanjutnya.
b. KOMPETENSI KARYAWAN
Hutapea dkk, (2008), Kompetensi adalah sesuatu yng dimiliki
seseoranng berupa kemampuan dan kemauan dalam melakukansebuah
tugas dengan konerja yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan.
c. LOYALITAS KARYAWAN
Menurut Siagian (2010), Loyalitas adalah suatu kecenderungn
karyawann untk tidak pergi ke perusahaan lain sebab loyalitas dapat
mempengaruhi pada kenyamanaan karyawan untuk berkerja padasuatu
perusahaan.

d. PROMOSI JABATAN
Menurut Hasibuan (2012:108) Promosi adalah perpindahan yang
memperbesar authority dan responsibility karyawan ke jabatan yng lebih
tinggi di dalam satu organisasi atau perubahan kedudukan dari tingkat yng
rendah ketingat yng lbih tinggi maka kewajiban dan beban kerjaa semakin
besar.
METODE PENELITIAN
Metode penelitian untuk menentukan hasil analisis dengan
pendekatan metode kuantitatif serta didukung metode deskriptif
menjelaskan dari jawaban tujuan penelitian yaitu mengetahui masingmasing perkembangan dan menjelaskan hasil analisis hasil rumusan
masalah tentangbesarnya pengaruh Penilaian Prestsi Kerja, Kompetensii,
Loyalitas Karyawan dan Promosi Jabatn.
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Gambar 1 Desain Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASANS
ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDAA

Tabel 1.Regresi linier berganda

Ŷ = 0.081 + 0.362X1 + 0.547X2 + 0.225X3
1. =0.081 artinya jika Penilaiaan PrestasiKerja dan Kompetensi Karyawn
bernilai 0, maka Promosi Jabatan akan tetap bernilai 0.081.
2. =0.362 artinya untuk setiap tambahan Penilaian Prestasi Kerja
sebesar satu satuan maka akan meningkatkan Promosi Jabatan
sebesar 0.362.
3. =0.547 artinya untuk setiap tambahan Kompetensii Karyawan sebesar
satu satuan maka Promosi Jabataan akan meningkat sebesar 0.547.
4. =0.225 artinya untuk setiap pertambahan Loyalitass sebesar satu
satuan maka akan meningkatkan Promosii Jabatn sebesar 0.225.
UJI ASUMSI KLASIK
a. UJI NORMALITAS

Dapat dijelaskan garis diagonal dikelilingi oleh bulatan-bulatan kecil
yang mengartikan asumsi model regresi linear telah terpenuhi untuk
pengujian normalitas dan data yang digunakan peneliti normall.

b. UJI MULTIKOLINEARITAS

Tabel 2. Uji Multikolinearitas

Data penelitian tidak memuat permasalahan multikolinieritas.

c. UJI HETEROKEDASTISITAS

Gambar 2. Uji Heterokedastisitas

Hasil Heterokedastisitas diketahui bahwa data yang digunakan oleh
peneliti tidak ditemukannya masalah.

ANALISIS KOEFISIEN DETERMINASI

Tabel.4 Koefisien Determinasi Parsial

Dapatdiketahui variabel yang paling dominan terhadap Promosi
Jabatann adalaah kompetensii karyawan sebesar 26.4%, sementara
pengaruh terendah adalah loyalitas karyawann sebesar 9.9%.
PENGUJIAN HIPOTESIS (UJI-T)

Tabel 5. Uji hipotesis parsial (Uji-T)

1. Diketahui bahwa nilai thitung > ttabel (3.077>1.676) terdapat pengaruh
positif antara Penilaian PrestasiKerja terhadp Promosi Jabatan pada
PT. Taspen (Persero) KCU Bandung.

2. Diketahui bahwa thitung > ttabel (3.705 >1.676) terdapat pengaruh positif
antaraKompetensi Karyawan terhadap Promoosi Jabatn pada PT.
Taspen (Persero) KCU Bandung.
3. Diketahui bahwa thitung > ttabel (2.014>1.676) terdapat pengaruh positif
antarra Loyalitass Karyawan terhadap Promoosi Jabatn pada PT.
Taspen (Persero) KCU Bandung.

PENGUJIAN HIPOTESIS (UJI-F)

Tabel 6. Uji hipotesis Simultan (Uji-F)

Fhitung Sebesar 20.920, menggunakan taraf signifikan sebesar 5%,
nilai ftabel untuk df1 = 3 dan untuk df2 = 49, maka didapat ftabel (3 ; 49)
sebesar 2.79 dikarenakan fhitung> ftabel (20.920>2.79) bahwa secara
simultan terdapat pengaruhh positif antra Penilain Prestasi Kerjaa,
Kompetensi Karyawn dan Loyalitas Karyawan terhadp Promosi Jabatan
pada PT. Taspen (Persero) KCU Bandung.
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Gambar 3. Hasil Uji Hipotesis

KESIMPULAN DAN SARAN
Setelah melalui data yang di uji dengan analisis statistik maupun
deskriptif yang diikutsertakan verifikatif, jadi peneliti menyimpulkan secara
keseluruhan sebagai berikut :
1. Penilaian prestasi kerja pada PT.Taspen (Persero) Kcu Bandung
termasuk dalam kategori “Cukup Baik”. Artinya karyawn dalm
melaksanakan penilaian prestasi kerjaa sudah dilakukan dengn cukup
sesuai dan berpengaruh positif terhadap promosi jabatan. Persentase
tertinggi terdapat pada indikator Adil sedangkan persentase terendah
terdapatpada indikator Konsisten.
2. Kompetensi karyawan Pada PT.Taspen (Persero) Kcu Bandung
termasuk dalam kategori “Cukup Baik”. didukung dengan indikator
Keterampilan denganmemperoleh persentase skor tertinggi.
Sedangkan indikator Pengetahuan memiliki Persentase terendah
tetapi mash termasuk kategori cukup baik. Hal ini terbukti sesuaii
dengan kondisi dilapangan bahwa kompetensi karyawan masih perlu
untukditingkatkan.
3. Loyalitass Pada PT.Taspen (Persero) Kcu Bandung termasukdalam
kategori “Cukup Baik”. Yang didukung dengan indikator tetap
bertahan dalam perusahaan denganmemperoleh persentase skor
tertinggi. Sedangkan indikator Mentaati peraturan memiliki persentase
skor terendah, akann tetapi masih termasuk kategori cukup baik.
4. Promosi Jabatan Pada PT.Taspen (Persero) Kcu Bandung termasuk
dalam kategori “Cukup Baik”. Yang didukung dengan indikator
pengalaman kerja dengan memperoleh persentase skor tertinggi.
Sedangkan indikator Inisiatif memiliki persentase skor terendah, akan
tetapi masih termasuk kategori cukup baik.
5. Penilaian Prestasi kerjja berpengaruh positif terhadap promosi
jabaatan.
6. Kompetensu karyawaan berpengarh positif terhadap promosi jabatn.
7. Loyalitass karyawn berpengaruh positif terhadap promosii jabataan.
8. Penilaian prestasikerja, kompetensi karyawan dan loyalitass
karryawan berpengaruh positif terhadp promosii jabatan secara
simultan.

SARAN
Atas kesimpulan yang dimuat oleh Peneliti, peneliti membeberkan
pandangan berupa saran agar penelitian yang telah diuji dapat di jadikan
sebagai acuan perusahaan maupun masyarakat umum berdasarkan
perkembangan dari tiap-tiap variable, berikut :
1. Penilaian prestasi kerja sudajh Cukup Baik pada PT.Taspen (Persero)
Kcu Bandung. ada beberapa hal yang perlu diperbaiki agar penilaian
prestasi kerja dilakukan dengan baik, sebaiknya pemimpin selalu
melakukan pengarahan tentang adanya penilaian prestsi kerja yang
akan dilakukan.
2. Kompetensi karyawan sudah Cukup Baik pada PT.Taspen (Persero)
Kcu Bandung. ada beberappa hal yang perlu diperbaiki dalam
perekturn karyawan agar pengetahuan karyawan sesuaidengan
kebutuhan pekerjaan, dan setiap karyawan harus lebih mampu
menguasai pekerjn.
3. Loyalitas karyawan sudah Cukup Baik pada PT.Taspen (Persero) Kcu
Bandung. adabeberapa hal yang perlu diperbaiki, mentaati peraturan
perusahaan, agar karyawn bisa dipromosikan jabatan nya oleh
pimpinan.
4. Promosi jabatan sudah Cukup Baik pada PT.Taspen (Persero) Kcu
Bandung. ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam melakukan
promosi jabatan pimpinan sebaiknya melakukan pengarahan
mengenai promosi jabatn yang akan dilaksanakn dan melakukan
evaluasi secara periodic.
5. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk tidak hanya terpaku pada
faktor yang ada pada penelitian ini. Lalu dapatmenambah faktor-faktor
yang dapat mempengaruhi promosii jabatan, dan agar penelitianini
dapat digunakan secara meluas maka diharapkan penelitii selanjutnya
dapat menggunakan subjek atau tempat penelitian yang lain.
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