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TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT. JASUINDO TIGA PERKASA, Tbk 
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ABSTRACT 

 

In the era of globalization with tight competition PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk needs 

quality human resources, especially employee performance achievement. This study aims to find out 

the influence of variables mutation, rewards, work ability and promotion of positions 

simultaneously on performance in PT employees.Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk. 

This research uses quantitative methods. The population in this study were all employees of 

PT.Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk which consists of 73 employees. Independent variables used are 

mutations, rewards, work ability and promotion of positions, and Dependen variables that are work 

perfoemance. This study took primary data by using questionnaires. The data analysts used in this 

study used multiple linear regression analysis with a SIG < of 0.05. 

The results of this study concluded that mutations have a significant influence on work 

performance, reward has a significant influence on work performance. work capability has a 

significant influence on work performance and promotion of positions has a significant influence on 

work performance. Then Mutation, Reward, Work Capability and Job Promotion simultaneously 

affect work performance. 
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PENDAHULUAN 

Pada era globalisasi ini, 

perkembangan dunia bisnis semakin 

mengalami kemajuan yang pesat. Semakin 

tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi 

berdampak pada semakin kerasnya kompetisi 

bisnis yang dihadapi setiap perusahaan. Hal 

ini memaksa setiap perusahaan untuk 

mengoptimalkan segenap aset perusahaan 

terutama sumber daya manusia yang 

merupakan aset strategis, agar perusahaan 

tidak tergilas arus kompetisi. Sebesar apapun 

suatu perusahaan jika tidak didukung oleh 

adanya sumber daya manusia yang berkinerja 

tinggi maka kelangsungan usahanya tidak 

akan bertahan lama. Perubahan merupakan 

fenomena yang tidak mungkin dihindari, 

tetapi bagaimana sumber daya manusia dapat 

memanfaatkan perubahan bagi kepentingan 

organisasi dan anggota-anggota di dalamnya. 

Jika etidak edapat eberadaptasi 

edengan eperubahan elingkungan eyang 

eterjadi, emaka eorganisasi etidak eakan 

emengalami eperkembangan eyang eberakhir 

epada epengangguran ebahkan epemusnahan 

eorganisasi edi emasa eyang eakan 

edatang.eYuli e(2017:15) eManajemen 

esumber edayaemanusia emerupakan 

ekegiatan eyang emengatur etentang ecara 

epengadaan etenaga ekerja, emelakukan 

epengembangan, ememberikan ekompensasi, 

epemeliharaan edan epemisahan etenaga 

ekerja emelalui eproses-proses emanajemen 

edalam erangka emencapai etujuan 

eorganisasi.eManajemen esumber edaya 

emanusia esecara eNasional eadalah eterdiri 

eatas eserangkaian ekeputusan eyang 

eterintegrasi etentang ehubungan 

eketenagakerjaan eyang emempengaruhi 

eefektivitas ekaryawan edan eorganisasi, 

epotensi eyang eberhubungan edengan edata 

ekependudukan eyang edimiliki eoleh esuatu 

edaerah eatau enegara eyang edapat 

edigunakan euntuk ememenuhi ekebutuhan 

emanusia. 

Manajemen esumber edaya emanusia 

edi eIndonesia esendiri emasih esangat 

emembutuhkan eperhatian ekhusus euntuk 

emampu ebersaing esecara eglobal.eHal eini 

edapat edilihat edari enilai edan eperingkat 

eIndeks ePembangunan eManusia e(IPM) 

eIndonesia.eBerdasarkan eLaporan 

ePembangunan eManusia e2015 eProgram 

ePembangunan ePerserikatan eBangsa-    
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Bangsa e(UNDP), enilai 

eIndeksePembangunan eManusia eIndonesia 

etahun e2014 eadalah e0,684.eWalaupun 

eterdapat epergerakan eke eatas eyang etidak 

ejauh edari etahun-tahun esebelumnya, etetapi 

epeningkatan etersebut emasih emembuat 

eIndeks ePembangunan eManusia eIndonesia 

estagnan edi ekelompok epembangunan 

emanusia edengan ekategori 

emenengah.ePosisi eitu emenempatkan 

eIndonesia eberada edi eperingkat eke e110 

edari e188 enegara.eAntara etahun e1980 

edan e2014, epeningkatan enilai eIndeks 

ePembangunan eManusia eIndonesia edari 

e0,474 eke e0,684, emeningkat e44,3 epersen 

eatau emeningkat erata-rata etahunan esekitar 

e1,08 epersen. eMangkunegara e(2014:38), 

e“Manajemen esumber edaya emanusia 

emerupakan esuatu eperencanaan, 

epengorganisasian, epengkoordinasian, 

epelaksanaan, edan epengawasan eterhadap 

epengadaan, epengembangan, epemberian 

ebalas ejasa, epengintegrasian, edan 

epemisahan etenaga ekerja edalam erangka 

emencapai etujuan eorganisasi eyang 

emeliputi e ekinerja, eprofit emaupun 

eprestasi ekerja”. 

Dalam emenghadapi epersaingan 

eyang esemakin epesat edan eterbuka 

etersebut ePT.eJasuindo eTiga ePerkasa, eTbk 

emembutuhkan esumber edaya emanusia 

eyang eberkualitas ekhususnya kinerja 

ekaryawan.eMelalui ekinerja ekaryawan 

eyang emeningkat, emaka eefektifitas edan 

eKinerja eperusahaan eakan emeningkat edan 

eberpengaruh epada eprestasi ekerja 

ekaryawan e, enamun euntuk emendapatkan 

ekinerja eyang eoptimal edari ekaryawan 

etidak emudah, e ekarena edibutuhkan 

ekesadaran edan erasa etanggung ejawab 

eyang etinggi edari ekaryawan eitu esendiri.e 

e e e e 

Kinerja eatau eperformance 

emerupakan egambaran emengenai etingkat 

epencapaian epelaksanaan esuatu eprogram 

ekegiatan eatau ekebijakan edalam 

emewujudkan esasaran, etujuan, evisi edan 

emisi eorganisasi eyang edituangkan emelalui 

eperencanaan estrategi esuatu 

eorganisasi.eKinerja edapat ediketahui edan 

edi eukur ejika eindividu eatau esekelompok 

ekaryawan etelah emempunyai ekriteria eatau 

estandar ekeberhasilan etolak eukur eyang 

editetapkan eoleh esuatu eorganisasi 

e(Moeheriono,2012).eSedangkan emenurut 

eRivai (2012) emenyatakan ebahwa ekinerja 

eadalah eperilaku enyata eyang editampilkan 

esetiap eorang esebagai eprestasi ekerja eyang 

edihasilkan eoleh ekaryawan esesuai edengan 

eperannya edalam eperusahaan, esebuah 

eorganisasi ememerlukan edukungan ekepada 

epara eanggotanya eberupa ereformasi ekerja 

eguna emencapain etujuan eyang editetapkan 

eorganisasi, eperusahaan eyang emaju edan 

eberkembang emerupakan ekeinginan esetiap 

ekaryawan eyang ebekerja edi eperusahaan 

etersebut.e 

Mutasi edi edalam ePT. eJasuindo 

eTiga ePerkasa, eTbk edidasarkan eatas 

eindeks ekinerja eyang edicapai eoleh 

ekaryawan etersebut. eKarena edengan 

emutasi ediharapkan ememberikan euraian 

epekerjaan, esifat epekerjaaan, elingkungan 

epekerjaan edan ealat-alat ekerja eyang 

ecocok ebagi ekaryawan ebersangkutan 

esehingga eia edapat ebekerja eefisien edan 

eefektif epada ejabatan eitu. eSalah esatu 

econtoh eindikator emutasi edi ePT. 

eJasuindo eTiga ePerkasa, eTbk eadalah 

edengan ememberikan epromosi ekepada 

ekaryawan edari eperubahan eposisi eatau 

ejabatan epekerjaan edari etingkat eyang 

elebih etinggi eke etingkat eyang elebih 

erendah edikarenakan eadanya epenurunan 

etingkat ekinerja ekaryawan eseperti 

econtohnya etidak ebisa emenjalankan ejob 

edesk edengan ebaik e. 

Faktor elain eyang edapat 

emempengaruhi ekinerja eyaitu ePenghargaan 

e(reward) edapat emenjadi esesuatu eyang 

eberwujud eatau etidak eberwujud eyang 

eorganisasi eberikan ekepada ekaryawan 

ebaik esengaja eatau etidak esengaja esebagai 

eimbalan eatas epotensi ekaryawan eatau 

ekontribusi eatas epekerjaan eyang ebaik, 

edan euntuk ekaryawan eyang emenerapkan 

enilai epositif esebagai epamuas ekebutuhan 

etertentu eShelds e(2016:12). eArikunto 

e(2014) emenjelaskan ebahwa ereward 

emerupakan esesuatu eyang ediberikan 

ekepada eseseorang ekarena esudah 

emendapatkan eprestasi edengan eyang 

edikehendaki. ePada epenelitian eyang 

edilakukan eoleh eSiti eLam’ah e e(2017) 
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eyang eberjudul ePengaruh eMutasi, 

eReward, edan ePromosi eJabatan 

eTerhadapePrestasi eKaryawan ePT. 

ePerkebunan eNusantara eIII ereward 

emerupakan esebuah ebentuk eapresiasi 

ekepada esuatu eprestasi etertentu eyang 

ediberikan, ebaik eoleh edan edari 

eperorangan eataupun esuatu elembaga eyang 

ebiasanya ediberikan edalam ebentuk 

ematerial eatau eucapan. 

Reward edapat edisimpulkan esebuah 

ebentuk eapresiasi ekepada esuatu eprestasi 

etertentu eyang ediberikan ekepada 

ekaryawan ebaik esengaja eatau etidak 

esengaja esebagai eimbalan eatas epotensi 

ekaryawan eatau ekontribusi eatas epekerjaan 

eyang ebaik, edan euntuk ekaryawan eyang 

emenerapkan enilai epositif esebagai epamuas 

ekebutuhan etertentu. 

Pemberian ereward eatau 

epenghargaan ekepada ekaryawan edi ePT. 

eJasuindo eTiga ePerkasa, eTbk eyaitu 

edengan ebentuk emateriil emaupun 

eimmateriil. ePenambahan egaji eberupa 

euang e(insentif) etambahan ejika ekaryawan 

ebekerja emelebihi etarget eyang editetapkan 

eoleh epimpinan, ereward ejuga ediberikan 

eberupa ejaminan ekeselamatan ekerja 

e(BPJS) ekepada esemua ekaryawan edengan 

etujuan euntuk ememotivasi eagar 

eterciptanya ekenyamanan ekerja emerupakan 

esalah esatu ebentuk emateriil eyang 

ediberikan eoleh ePT. eJasuindo eTiga 

ePerkasa, eTbk esedangkan epengangkatan 

ejabatan eatau epromosi emerupakan esalah 

esatu ebentuk eimmateriil. eIndividu eakan 

ecenderung emembandingkan epenghargaan 

eyang editerimanya edengan epenghargaan 

eyang editerima eoleh eorang elain. eProses 

eperbandingan eini emerupakan eupaya 

eindividu edalam emempersepsikan ekeadilan 

edalam eperolehan epenghargaan 

einterpersonal. e 

Ada ebeberapa efaktor eyang etidak 

eakan elepas edari ekaryawan eyang 

dapat emempengaruhi ekinerja eseseorang. 

eSalah esatunya eadalah ekemampuan ekerja, 

eKemampuan eKerja edimaksudkan eadalah 

esebagai esalah esatu ekegiatan eyang 

edilakukan euntuk epencapaian ehasil ekerja 

eoleh ekaryawan eagar ememberikan 

ekontribusi eyang esignifikan ebagi 

eperkembangan eorganisasi edan ejuga 

esebagai ealat euntuk ememotivasi ekaryawan 

eagar elebih egiat ebekerja edan 

edapatememberikan esegenap ekemampuan 

edan eketerampilan eyang edimilikinya 

euntuk emeningkatkan ekinerja ekaryawan. 

eLebih ejauh eKemampuan ekerja emenurut 

eSiagian e(2014) eadalah e“kemampuan efisik 

emeliputi ekemampuan emenyelesaikan 

etugas-tugasnya eyang ebersifat eteknis, 

emekanistik edan ekemampuan eintelektual 

eberkaitan edengan ekemampuan eseseorang 

esecara ekonseptual, emerumuskan 

eperusahaan, emembuat eprogram ekerja, 

eupaya epemecahan emasalah”. eKemampuan 

ekerja esebagai esalah esatu ekegiatan eyang 

edilakukan euntuk epencapaian ehasil ekerja 

eoleh ekaryawan eagar ememberikan 

ekontribusi eyang esignifikan ebagi 

eperkembangan eorganisasi edan ejuga 

esebagai ealat euntuk ememotivasi ekaryawan 

eagar elebih egiat ebekerja edan edapat 

ememberikan esegenap ekemampuan edan 

eketerampilan eyang edimilikinya euntuk 

emeningkatkan ekinerja ekaryawan. 

Promosi ejabatan ejuga emerupakan 

eproses epemindahan epegawai edari esuatu 

ejabatan eke ejabatan eyang elain eyang 

elebih etinggi eyang eselalu ediikuti eoleh 

etugas, etanggung ejawab edan ewewenang 

eyang elebih etinggi epula edari ejabatan 

eyang ediduduki esebelumnya. eHasibuan 

e(2017:107) ePromosi eJabatan ememberikan 

eperan epenting ebagi esetiap ekaryawan, 

ebahkan emenjadi eidaman eyang eselalu 

edinanti-nantikan. eDengan epromosi ejabatan 

eberarti eada ekepercayaan edan epengakuan 

emengenai ekemampuan eserta ekecakapan 

ekaryawan ebersangkutan euntuk emenduduki 

esuatu ejabatan eyang elebih etinggi. eDengan 

edemikian epromosi ejabatan eakan 

ememberikan estatus esosial, ewewenang 

e(authority), etanggung ejawab 

e(responsbility), eserta epenghasilan 

e(outcomes) eyang esemakin ebesar ebagi 

ekaryawan. 

Promosi eJabatan edapat edisimpulkan 

ekemampuan eserta ekecakapan ekaryawan 

ebersangkutan eunuk emenduduki esuatu 

ejabatan eyang elebih etinggi eatau 

eperpindahan edari esuatu ejabatan eke 

ejabatan elain eyang emempunyai estatus 
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edan etanggung ejawab eyang etinggi. 

ePromosi eakan eselalu ediikuti eoleh 

etugas,etanggung ejawab eyang elebih etinggi 

edaripada ejabatan eyang esebelumnya. 

Promosi ejabatan epada ekaryawan 

ePT. eJasuindo eTiga ePerkasa, eTbk 

edilakukan eberdasarkan ekebutuhan 

eperusahaan eterhadap estruktur emanajemen 

eyang edipandang eperlu euntuk 

emeningkatkan eprestasi ekinerja ekaryawan, 

esyarat-syarat ekaryawan eyang emendapat 

epromosi ejabatan edi ePT. eJasuindo eTiga 

ePerkasa, eTbk ememiliki epengalaman eyang 

ecukup, etingkat ependidikan eyang 

ememadai, ebertanggung ejawab, eprestasi 

ekerja ebaik, ememiliki edisiplin, emampu 

ebekerja esama, edan ememiliki eloyalitas 

eyang etinggi. eNamun edi eperusahaan ePT. 

eJasuindo eTiga ePerkasa, eTbk eterdapat 

eindikator eyang emenjadi emasalah edalam 

eperusahaan eyaitu ePengalaman eKerja/ 

eSenioritas eyang emana ekaryawan ejunior 

eyang emendapatkan epromosi ejabatan 

elebih etinggi esedangkan ekaryawan eyang 

esudah elama ebekerja edan edapat 

edikatakan ememiliki epengalaman epun 

etidak edi eutamakan ekarna eadanya eikatan 

epersaudaraan edengan eatasan edaripada 

ekaryawan eseniorotas. 

Namun eada ebeberapa emasalah 

eatau eindikasi esumber edaya emanusia edi 

ePT. eJasuindo eTiga ePerkasa, eTbk eterkait 

ekinerja eyang emasih ebelum eoptimal, 

edikarenakan eperpindahan ekaryawan 

e(mutasi) eyang edilakukan esecara eberkala, 

ehal eini edilakukan eoleh eperusahaan eagar 

ekaryawan etidak ebosan edengan erutinitas 

epekerjaan eyang emereka elakukan, enamun 

ebeberapa ekaryawan ekurang enyaman 

edengan ekebijakan etersebut, eterkait 

ereward, eperusahaan ecukup eselektif 

edalam epemberian ereward, ehal eini 

emembuat ekaryawan ekurang etermotivasi 

esehingga ekinerjanya epun etidak edapat 

emeningkat, easpek epromosi ejabatan ejuga 

ediindikasikan ekurang edapat 

edimaksimalkan, ehanya ekaryawan eyang 

esudah esenior eyang edapat epromosi, etetapi 

ebagi ekaryawan eyang ebaru ebergabung 

ewalaupun emempunyai eprestasi ebagus, 

ehanya ediberikan ereward esaja. e 

Menyadari epentingnya emanajemen 

esumber edaya emanusia edi eperusahaan 

eterkait eKinerja Karyawan, emaka 

epenulisetertarik euntuk emengadakan 

epenelitian edengan emengambil ejudul e: e” 

ePengaruh eMutasi, eReward, 

eKemampuan eKerja eDan ePromosi 

eJabatan eTerhadap eKinerja eKaryawan 

eDi ePT. eJasuindo eTiga ePerkasa, eTbk” 

 

TINJAUAN ePUSTAKA  

Mutasi 

Mutasi eadalah e eperpindahan 

eseorang ekaryawan edari esatu epekerjaan 

eke eposisi elainnya eyang egaji, etanggung 

ejawab, edan eatau ejenjang 

eorganisasionalnya erelatif esama. ePada 

edasarnya emutasi etermsuk edalam efungsi 

epengembangan ekaryawan, ekarena 

etujuannya eadalah euntuk emeningkatkan 

eefisiensi edan eefektivitas ekerja edalam 

eperusahaan etersebut eHasibuan 

e(2017:102). eTujuan eperusahaan edapat 

edicapai edengan esempurna eapabila 

etenaga ekerja ediberikan ekesempatan 

edalam emengembangkan ekarir edan 

emeningkatkan ekemampuan ekerja 

eterutama emelalui emutasi eyang etepat. 

eKarena edengan emutasi ejabatan eyang 

etepat, ekaryawan eakan etermotivasi euntuk 

emeningkatkan ekualitas ekerjanya ekarena 

eini emerupakan esuatu etantangan euntuk 

emereka esehingga ekeefektifan edalam 

ebekerja edapat etercapai. 

 

Reward 

Reward eberasal edari ebahsa 

einggris, ejika ediartikan edalam ebahasa 

eindonesia eyang eartinya ehadiah, 

epenghargaan edan eganjaran. eReward 

e(penghargaan) eadalah esebuah ebentuk 

eapresiasi ekepada esuatu eprestasi eyang 

ediberikan edalam ebentuk ematerial eatau 

eucapan. eDalam eistilah eorganisasi eada 

eistilah einsentif eyang emerupakan esuatu 

epenghargaan edalam ebentuk ematerial 

eatau enon ematerial eyang ediberikan eoleh 

epihak epimpinan eorganisasi eperusahaan 

ekepada ekaryawan eagar emereka ebekerja 

edengan emenjadikan emodal emotivasi 

eyang etinggi edan eberprestasi edalam 

emencapai etujuan-tujuan eperusahaan. 
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eArikunto e(2014) emenjelaskan ebahwa 

ereward emerupakan esesuatu eyang 

ediberikan ekepada eseseorang 

ekarenaesudah emendapatkan eprestasi 

edengan eyang edikehendaki. 

 

Kemampuan eKerja 

Menurut Robbinse(2017) 

eKemampuan e(ability) eadalah ekapasitas 

eindividu euntuk emelaksanakan eberbagai 

etugas edalam epekerjaan etertentu.eSeluruh 

ekemampuan eseorang eindividu epada 

ehakekatnya etersusun edari edua eperangkat 

efaktor eyaitu edari ekemampuan eintelektual 

edan efisik.eKemampuan eintelektual 

eadalah ekemampuan eyang ediperlukan 

euntuk emenjalankan ekegiatan 

emental.eSedangkan eKemampuan efisik 

eadalah ekemampuan eyang ediperlukan 

euntuk emelaksanakan etugas-tugas eyang 

emenuntut estamina, ekecekatan, ekekuatan 

edan eketerampilan eserupa 

 

Promosi eJabatan 

Promosi ejabatan emerupakan 

ebentuk ekepercayaan edan epengakuan 

einstansi atau eorganisasi eatas ekemampuan 

eserta ekecakapan epegawai.ePromosi 

ejabatan dapat 

dilakukan edengan etujuan euntuk 

ememperkuat ekerjasama eantar epegawai. 

ePemberian ePromosi eJabatan eoleh 

eorganisasi eatau einstansi eadalah esebuah 

ebentuk epenghargaan eatau e“reward” 

eyang ediberikan ekepada epegawai esebagai 

ebentuk ekepercayaan edan epengakuan 

emengenai ekemampuan eserta ekecakapan 

epegawai euntuk emenduduki esuatu 

ejabatan eyang elebih etinggi. eBerikut 

epengertian epromosi ejabatan epara eahli: 

eHasibuane(2017:107) emenyatakan: e“ 

Promosi ejabatan eberarti eperpindahan 

eyang ememperbesar ewewenang edan 

etanggung ejawab eke eyang elebih e e e e e 

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 

e.tinggi edi edalam esuatu eorganisasi eyang 

ediikuti edengan ekewajiban, ehak, estatus, 

edan epenghasilan eyang elebih ebesar 

e”.eSedangkan eManullang e(2014:153) 

emenyatakan e: e“promosi jabatan eberarti 

ekenaikan ejabatan, eyakni 

emenerimaekekuasaan edan etanggung 

ejawab elebih ebesar edari ekekuasaan edan 

etanggung ejawab esebelumnya”.eLain 

ehalnya eBambang eWahyudi e(2015:173) 

emenyatakan: e“promosi ejabatan eadalah 

eperubahan eposisi eatau ejabatan epekerjaan 

edari etingkat eyang elebih erendah eke 

etingkat eyang elebih etinggi.ePerubahan eini 

ebiasanya eakan ediikuti edengan 

emeningkatnya etanggung ejawab, ehak 

eserta estatus esosial eseseorang 

 

Kinerja e 

Menurut eFahmie(2014) ekinerja 

eyaitu ehasil eyang ediperoleh eoleh esuatu 

eorganisasi ebaik eorganisasi etersebut 

ebersifat eprofit eoriented edan enon efrofit 

eoriented eyang edi ehasilkan eselama esatu 

eperiode ewaktu.eSedangkan emenurut 

eBangun e(2012) emenyatakan ekinerja 

eyaitu eproses eyang edilakukan eorganisasi 

euntuk emengevaluasi eatau emenilai 

ekeberhasilan ekaryawan edalam 

emelaksanakan etugasnya.ePenilaian edapat 

edilakukan edengan emembandingkan ehasil 

ekerja eyang edicapai eoleh ekaryawan 

edengan estandar epekerjaan ebila ehasil 

ekerja eyang ediperoleh esampai eatau 

emelebihi estandar epekerjaan edapat 

edikatakan ekinerja eseorang ekaryawan 

etermasuk epada ekategori ebaik.eDemikian 

esebaliknya e ebila ehasil epekerjaannya 

etidak emencapai estandar epekerjaan 

etermasuk epada ekinerja eyang etidak ebaik 

eatau eberkinerja erendah. 

Menurut eSinambela, edkke(2012) 

emengemukakan ebahwa ekinerja epegawai 

edidefinisikan esebagai ekemampuan 

epegawai edalam emelakukan esesuatu 

ekeahlian etertentu.eKinerja epegawai 

esangatlah eperlu, esebab edengan ekinerja 

eini eakan ediketahui eseberapa ejauh 

ekemampuan epegawai edalam 

emelaksanakan etugas eyang edibebankan 

ekepadanya.eUntuk eitu ediperlukan 

epenentuan ekriteria eyang ejelas edan 

eterukur eserta editetapkan esecara 

ebersamasama eyang edijadikan esebagai 

eacuan 
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Kerangka Konseptual 

 
Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori yang telah 

diuraikan maka hipotesis dalam penelitian 

adalah : 

H1 : Variabel mutasi berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan PT. Jasuindo Tiga 

Perkasa, Tbk 

H2 : Variabel reward berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan PT. Jasuindo Tiga 

Perkasa, Tbk 

H3 : Variabel kemampuan kerja berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan PT. 

Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk 

H4 : Variabel promosi jabatan berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan PT. 

Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk 

H5 : Variabel mutasi, reward, kemampuan 

kerja dan promosi jabatan secara 

simultan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan PT. Jasuindo Tiga Perkasa, 

Tbk 

Metode Penelitian 

Desain ePenelitian e 

Desain ePenelitian eyang edilakukan 

eoleh epeneliti edalam epenelitian eini 

eadalah epenelitian eexplanatory esurvey, 

epenelitian eyang edilakukan edengan ecara 

emengedarkan ekuisioner ekepada ekaryawan 

edi ePT. eJasuindo eTiga ePerkasa, eTbk 

edengan etujuan emendapatkan edata 

ealamiah eyang esesuai ekebutuhan epeneliti. 

e e e 

Penelitian eini edilakukan edengan 

emetode ekuantitatif. eTujuan edari 

epenelitian ekuantitatif eadalah euntuk 

emenunjukkan ehubungan eantar evariabel 

edan emengembangkan eteori esertaehipotesis 

eyang eberkaitan edengan efenomena ealam 

eyang eterjadi euntuk emencari e epengaruh 

emutasi, ereward, ekemampuan ekerja edan 

epromosi ejabatan eterhadap ekinerja 

ekaryawan ePT. eJasuindo eTiga ePerkasa, 

eTbk. e e e 

 

Tempat edan eWaktu ePenelitian e 

 Lokasi epenelitian emerupakan etempat 

edi emana epeneliti emelakukan epenelitan e 

euntuk ememperoleh edata–data eyang 

ediperlukan. eLokasi epenelitian eini edi ePT. 

eJasuindo eTiga ePerkasa, eTbk eyang 

eberalamatkan edi eJl. eRaya eBetro eNo. 21, 

eKepuh, eBetro, eKec. eSedati, eKabupaten 

eSidoarjo, eJawa eTimur e61253. ePenelitian 

eini edilakukan edengan edurasi ewaktu e2 

ebulan eyaitu edimulai epada ebulan 

eOktober-Desember e2020 

 

Jenis edan eSumber eData e 

 Jenis edata eyang eada edalam 

epenelitian eini eyaitu ejenis edata 

ekuantitatif. eJenis edata ekuantitatif e 

emerupakan edata eyang edapat ediukur 

edengan eskala enumerik e(angka) edan 

ediolah edengan e emenggunakan erumus e- 

erumus estatistik edan esoftware eSPSS 

e(Sugiyono, e2016). eData eyang ediperoleh 

edari epenelitian eini ejuga ebeberapa edata 

ekualitatif e ekarena ebeberapa einformasi 

emenerangkan edalam ebentuk euraian 

edimana edata etersebut etidak edapat 

ediwujudkan edalam ebentuk eangka 

emelainkan epenjelasan eyang emenanyakan 
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eke ebeberapa eorang etentang ekeyakinan, 

ependapat, ekarakteristik esuatu eobyek 

edaneperilaku eyang etelah elalu eatau 

esekarang esecara etidak elangsung. 

Populasi edan eSampel e 

Menurut eSugiyono e(2016) epopulasi 

eadalah ewilayah eyang egeneralisasi eterdiri 

eatas eobyek eatau esubyek eyang 

emempunyai ekualitas edan ekarakteristik 

etertentu eyang edi etetapkan eoleh epeneliti 

euntuk edipelajari edan ekemudian edi etarik 

ekesimpulannya. eJadi epopulasi eyang 

edigunakan edalam epenelitian eini eadalah 

eseluruh ekaryawan ePT. eJasuindo eTiga 

ePerkasa, eTbk eyang eberjumlah e73 eorang 

ekaryawan. 

Menurut eSugiyono e(2016) esampel 

eadalah ebagian edari ejumlah edan 

ekarakteristik eyang edimiliki eoleh epopulasi 

etersebut. eDalam epenelitian eini eteknik 

esampling eyang edigunakan eyaitu 

enonprobability esampling edengan eteknik 

eTotal esampling eyaitu emengambil eseluruh 

edari ejumlah epopulasi. eSampel ejenuh 

eyaitu eteknik epenentuan esampel edengan 

ecara emengambil eseluruh eanggota 

epopulasi esebagai eresponden eatau esampel. 

eJadi esampel edalam epenelitian eini eadalah 

eseluruh ekaryawan ePT. eJasuindo eTiga 

ePerkasa, eTbk esebanyak e73 eorang 

ekaryawan. 

Menurut eSugiyono e(2016) eTeknik 

epengumpulan edata emerupakan elangkah 

eyang epaling eutama edalam epenelitian eini, 

ekarena etujuan eutama edari epenelitian eini 

eadalah emendapatkan edata. eBerdasarkan 

ekesesuaian eantara etingkat eatau eskala 

epengukuran edan eteknik epengumpulan 

edata emaka einstrumen eyang edigunakan 

edalam epenelitian eini eadalah ekuesioner. 

eBerdasarkan eketerkaitan eantara eresponden 

edengan ejawaban eyang ediberikan, emaka 

ejenis ekuesioner eyang ediajukan ebersifat 

elangsung edan edengan epertanyaan ebersifat 

etertutup, edengan emaksud ememberikan 

ekeluasan eresponden ememberikan 

ejawaban-jawabannya. ePada etiap-tiap eitem 

ekuesioner edisediakan ealternatif ejawaban 

esebanyak elima ebuah edan ejenjang 

epembobotan eskornya, ehingga emasing-

masing evariabel eterukur emenurut eskala 

einterval. eKuesioner edalam epenelitian eini 

ediberikan ekepada epara ekaryawan eyang 

etermasuk edalam esampel 

edanedimaksudkan euntuk emenggali edata, 

ebaik edata euntuk evariabel e(X) emaupun 

evariable e(Y). 

 

Definisi eVariabel edan eDefinisi 

eOperasional e 

Sugiyono e(2014:31) edefinisi 

eoperasional eadalah epenentuan ekonstrak 

eatau esifat eyang eakan edipelajari esehingga 

emenjadi evariabel eyang edapat ediukur. 

eDalam epenelitian eini evariabel eyang 

editeliti edapat ediidentifikasikan emenjadi 

edua ekelompok eyaitu evariabel ebebas edan 

evariabel eterikat. ePenelitian eini emeneliti 

elima evariabel, eyaitu evariabel emutasi 

e(X1), ereward e(X2), ekemampuan ekerja 

e(X3), edan epromosi ejabatan e(X4) edan 

ekinerja ekaryawan e(Y) eVariabel-variabel 

etersebut eadalah esebagai eberikut e: 

 

Proses edan ePengolahan eData e 

Dalam epenelitian eini eakan ediukur 

edengan eskala elikert. eMenurut eSugiyono 

e(2016) eskala elikert edigunakan euntuk 

emengukur esikap, ependapat, epersepsi 

eseseorang eatau esekelompok eorang 

etentang efenomena esocial edan eskala 

elikert, emaka evariabel eyang ediukur edan 

edijabarkan emenjadi eindikator evariabel. 

eKemudian eindikator etersebut edijadikan 

esebagai etolak eukur euntuk emenyusun 

eitem-item einstrumen eyang edapat eberupa 

epernyataan-pernyataan euntuk ekeperluan 

epenelitian ekuantitatif, emaka ejawaban 

edapat ediberi eskor esebagai eberikut e: 

a. Untuk ejawaban esangat etidak esetuju 

e(STS) ememiliki ebobot e1 

b. Untuk ejawaban etidak esetuju e(TS) 

ememiliki ebobot e2 

c. Untuk ejawaban eKurang eSetuju e(KS) 

ememiliki ebobot e3 

d. Untuk ejawaban esetuju e(S) ememiliki 

ebobot e4 

e. Untuk ejawaban esangat esetuju e(SS) 

ememiliki bobot 5  

 

Metode eAnalisis eData e 

Analisis edata emerupakan ekegiatan 

esetelah edata edari eseluruh eresponden 

eterkumpul. eKegiatan edalam eanalisis edata 
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eadalah emengelompokkan edataeberdasarkan 

evariabel edan ejenis eresponden, 

emenstabulasi edata eberdasarkan evariabel 

edari eseluruh eresponden, emenyajikan edata 

edari esetiap evariabel eyang editeliti, 

emelakukan eperhitungan euntuk emenjawab 

erumusan emasalah edan emelakukan 

eperhitungan euntuk emenguji ehipotesis 

eyang etelah ediajukan e(Sugiyono, 

e2013:206) 

 

Teknik ePengujian eHipotesis edan 

eAnalisis eData e 

Uji eInstrumen e 

a. Uji eValiditas 

Untuk emendapatkan eStandard 

einstrumen evalid.eMenurut eSugiyono 

e(2016) eberarti ealat eukur eyang edigunakan 

euntuk emendapatkan edata e(mengukur) eitu 

evalid.eDikatakan evalid edikarenakan 

einstrumen etersebut ebisa edipakai euntuk 

emengukur eapa eyang eharusnya 

ediukur.eDalam ehal eini eberarti ealat eukur 

eini esudah esah emengukur eapa eyang 

eharusnya ediukur.eMenurut eSantoso 

e(2012:277), edasar epengambilan ekeputusan 

edari euji evailiditas eadalah: 

1.eJika er ehasil epositif, eserta erhasil e> ertabel, 

emaka ebutir eatau evariabel etersebut evalid 

2.eJika er ehasil etidak epositif, eserta erhasil< 

ertabel, emaka ebutir eatau evariabel etersebut 

etidak evalid 

3.eJika erhasil> ertabel etapi ebertanda enegatif, 

emaka ebutir evariabel etersebut etidak evalid. 

b. eUji eReliabilitas 

Pengujian einstrumen eyang ekedua 

eyaitu euji ereliabilitas. eInstrumen eyang 

ememiliki ereliabilitas emenurut eSugiyono 

e(2016) edalam ehal eini eberarti 

einstrumennya esama, erespondennya esama, 

edan ewaktunya eyang eberbeda. 

eSelanjutnya emenurut eSugiyono e(2016) 

edalam emenghitung ereliabilitas 

emenggunakan eAlpha eCronbach. eDengan 

eketentuan eSebagai eberikut: 

1) Jika enilai eAlpha eCronbach elebih 

ebesar edari e0,60 emaka einstrumen 

edikatakan emempunyai ereliabilitas. 

2) Jika enilai eAlpha eCronbach elebih 

ekecil edari e0,60 emaka einstrumen 

edikatakan etidak emempunyai 

ereliabilitas. 

Uji eAsumsi eKlasik e 

a. Uji eAsumsi eKlasik 

Dalam epenelitian eini emenggunakan 

emodel eregresi elinear eberganda, emaka 

edari eitu eperlu eadanya euji easumsi 

eklasik.eMengingat ebahwa emodel eregresi 

elinear eberganda edapat edisebut esebagai 

emodel eyang ebaik eapabila ememenuhi euji 

easumsi eklasik, eyang eterdiri esebagai 

eberikut e: e 

1.Uji eNormalitas 
Uji enormalitas edigunakan euntuk 

emengetahui eapakah esuatu edata emengikuti 

esebaran enormal eatau etidak.eUntuk 

emengetahui eapakah edata etersebut 

emengikuti esebaran enormal edapat 

edilakukan edengan eberbagai emetode 

ediantaranya eadalah emetode eKolmogorov 

eSmirnov, edengan emenggunakan eSPSS 

e20 eGhozali e(2018).eUntuk emelihat edata 

eberdistribusi esecara enormal eatau 

etidakdapat edilihat eapabila : 

1). eJika enilai euji edalam epenelitian eini 

ememiliki eprobabilitas elebih edari esama 

edengan esignifikansi e5% e(≥ e0,05) emaka 

ehipotesis etersebut editerima edan 

ememiliki edata eyang eberdistribusi esecara 

enormal. 

2). eJika enilai euji ememiliki eprobabilitas 

ekurang edari esignifikansi e5% e(<0,05) 

emaka ehipotesis etersebut editolak edan 

ememiliki edata etidak eberdistribusi esecara 

enormal. 

2. Uji eAutokorelasi 

Uji eautokorelasi emerupakan euji 

easumsi eyang ebiasa edigunakan edalam 

emodel eregresi elinear euntuk emendeteksi 

eada etidaknya eautokorelasi e(korelasi 

eantara ekesalahan epengganggu epada 

eperiode et edan ekesalahan epengganggu 

epada eperiode esebelumnya e(t-1). eJika 

eterjadi ekorelasi emaka edapat 

emenunjukkan eadanya eproblem 

eautokorelasi. eUji eautokorelasi edapat 

edilakukan edengan emenggunakan emetode 

euji eDurbin eWatson, euji eLangrage 

eMultiplier e(LM), euji estatistic eQ, edan 

euji eRunt eTest e(Sarjono edan eJulianita, 

e2011). 

3. Uji eHeterokedatisitas 

Heterokedatisitas emenunjukkan 

ebahwa evarians evariabel etidak esama 
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euntuk esemua epengamatan eatau 

eobservasi.eJika evarians edari eresidual esatu 

epengamatan eke epengamatan elain etetap 

emaka eterjadi ehomokedatisitas.eModel 

eregresi eyang ebaik eyaitu etidak eterjadi 

eheterokedatisitas.eAdapun ecara euntuk 

emendeteksi eada eatau etidaknya 

eheteroskedastisitas eyaitu edengan e emelihat 

escatterplot.eJika edi edalam escatterplot 

etitik-titik emenyebar esecara eacak, ebaik 

edibagian ediatas emaupun edibawah edi 

eangka e0 e(nol) epada esumbu evertical 

eatau esumbu eY, emaka edapat 

emenunjukkan ebahwa etidak eterjadi 

eheteroskedastisitas e(Sarjono edan eJulianita, 

e2011). 

 

4. Uji eMultikolinearitas 

Uji emultikolinearitas ebertujuan 

euntuk emenguji eapakah emodel eregresi 

editemukan eadanya ekorelasi eantar 

evariabel ebebase(independen).eModel 

eregresi eyang ebaik eseharusnya etidak 

eterjadi ekorelasi ediantara evariabel 

eindependen.eJika evariabel eindependen 

esaling eberkokorelasi, emaka evariabel e– 

evariabel eini etidak eortogonal.eVariabel 

eortogonal eadalah evariabel eindependen 

eyang enilai ekorelasi eantar esesama 

evariabel eindependen esama edengan 

enol.eUntuk emendeteksi eada eatau 

etidaknya emultikolinearitas edalam eregresi 

eadalah esebagai eberikut eUntuk 

emendeteksi eada eatau etidaknya 

emultikolinieritas edidalam emodel eregresi 

eadalah esebagai eberikut e(Ghozali,2018): 

a) Jika emempunyai eangka etolerence 

ediatase(>) e0,1. 

b) Jika emempunyai enilai eVIF 

edibawahe(<) e10 emaka etidak eterjadi 

egejala emultikolinearitas. 

Analisis eRegresi eLinier eBerganda e 

Analisis eregresi emerupakan esuatu 

emetode estatistik eyang edigunakan euntuk 

emengukur epengaruh evariabel ebebas 

eterhadap evariabel eterikate(Sarjono edan 

ejulianita,2011).eDalam epenelitian eini 

emetode eanalisis eyang edi egunakan euntuk 

emenjawab e ehipotesis eyang etertuang 

edengan emenggunakan eanalisis eregresi 

elinier eberganda, eDengan epersamaan 

esebagai eberikut: 

Y e= ea e+ eb1 eX1 e+ eb2 eX2 e+ eb3 eX3 e+ 

eb4X4+ ee 

Keterangan: 

Y   = e eKinerja e 

a    = eIntersep eatau ekonstanta 

b1   = ekoefisien eregresi eX1 

b2  = ekoefisien eregresi eX2 

b3 e= ekoefisien eregresi eX3 

X1 = eMutasi 

X2 = eReward 

X3 = eKemampuan ekerja 

X4 = ePromosi eJabatan 

e    = eStandard eError e(tingkat ekesalahan) 

Untuk emengetahui editerima eatau 

etidaknya ehipotesis epenelitian eini, emaka 

edilakukan eanalisis edata esecara 

ekuantitatif.eAnalisis eini emenggunakan euji 

eF emaupun euji et.eProses eini edibantu 

edengan eprogram eSPSS. 

Pengujian eHipotesis 

Dalam epenelitian eini emenggunakan 

eanalisis eregresi elinier eberganda.eAnalisis 

eini edigunakan euntuk emengetahui 

epengaruh ebeberapa evariabel eindependen 

e(X) eterhadap evariabel edependen 

e(Y).eAnalisis eregresi elinier eberganda 

edilakukan edengan euji ekoefisien 

edeterminasi, euji et, edan euji eF. 

a. Uji eParsiale( eUji et e) 

Menurut eSugiyonoe(2016) Uji et eini 

euntuk emengetahui eapakah evariabel ebebas 

emempunyai ePengaruh esendiri-sendiri eatau 

esecara eparsial eterhadap evariabel 

eterikat.eUntuk emenguji ehipotesis 

edilakukan edengan ecara emembandingkan 

enilai et ehitung edengan enilai et etabel.eJika et 

ehitung elebih ebesar edari et etabel e, eini 

eberarti eada ealasan eyang ekuat euntuk 

emenerima ehipotesis esatu e(H1) edan 

emenolak ehipotesis enol e(H0), edemikian 

esebalinya.e 

Selain eitu ejuga ebisa edengan 

emenggunakan euji esignifikan.eJika enilai 

eSignifikan elebih edari e0,05 ealpha, emaka 

eberarti eada ealasan euntuk emenerima 

ehipotesis esatu e(H1) edan emenolak 

ehipotesis enol e(H0), eDemikian 

esebaliknya. 

b. Uji eSimultane( eUji eF e) 

Uji eF ebertujuan euntuk emengetahui 

eapakah eterdapat epengaruh evariabel ebebas 

esecara esimultan eterhadap 
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evariabeleterikat.eMenurut e(Sugiyono 

e2016) euji eF eadalah epengujian eterhadap 

ekoefisien eregresi esecara 

esimultan.ePengujian ehipotesis edilakukan 

edengan ecara emembandingkan enilai eFhitung 

edengan enilai eFtabel.eApabila eFhitung elebih 

ebesar edari epada eFtabel, emaka eterdapat 

ealasan eyang ekuat ehipotesis esatu e(H1) 

euntuk edi eterima edan emenolak ehipotesis 

enol e(H0), edemikan esebaliknya. 

c. Koefisien eDeterminasi eBergandae( R
2 

) 

Koefisien edeterminasie(R
2
) epada eintinya 

emengukur eseberapa ejauh ekemampuan 

emodel edalam emenerangkan evariasi 

evariabel edependen.eNilai ekoefisien 

edeterminasi eadalah eantara enol edan esatu 

e(0-1).eNilai eR
2
 eyang ekecil eberarti 

ekemampuan evariabel-variabel eindependen 

edalam emenjelaskan evariasi evariabel 

edependenamat eterbatas.eNilai eyang 

emendekati esatu eberarti evariabel-variabel 

eindependen ememberikan ehampir esemua 

einformasi eyang edibutuhkan euntuk 

ememprediksi evariasi evariabel edependen 

e(Ghozali, e2018). 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Profil Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah 

karyawan departemen finishing di PT. 

Jasuindo Tiga Perkasa Tbk Sidoarjo 

berjumlah 73 orang karyawan. Pengumpulan 

data primer dilakukan dengan memberikan 

beberapa kuesioner kepada karyawan dengan 

menyebarkan kuesioner kepada 73 responden 

sebagai sampel dari penelitian. Klasifikasi 

responden yang ditanyakan pada kuesioner ini 

antara lain jenis kelamin, usia, dan pendidikan 

terakhir serta masa kerja. Besaran prosentase 

masing-masing karakter responden akan 

dipaparkan ada pada tabel berikut ini: 

Jenis Kelamin 

Deskripsi berdasarkan jenis kelamin 

responden dapat diperlihatkan pada tabel di 

bawah ini : 

Tabel 1 Karakteristik Responden Berdasarkan 

Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah (%) 

Laki-laki 53 72,6 

Perempuan 20 27,4 

Jumlah 73 100 

Sumber data diolah tahun 2020 

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat 

dilihat bahwa responden laki-laki sebanyak 53 

orang, dengan persentase sebesar 72,6 %. 

Sedangkan responden perempuan sebesar 20 

orang atau sebanyak 27,4%. Hal ini 

menunjukkan bahwa karyawan PT. Jasuindo 

Tiga Perkasa Tbk Sidoarjo di dominasi oleh 

karyawan laki-laki. 

Usia 

Deskripsi responden berdasarkan usia 

dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini : 

Tabel 2 Karakteristik responden 

berdasarkan usia 

Usia Jumlah (%) 

20-25 Th 4 5,5 

26-30 Th 18 24,7 

31-35 Th 33 45,2 

>36 Th 18 24,6 

Jumlah 73 100% 

Sumber : diolah penulis (2020) 

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat 

dillihat hasil bahwa responden pada karyawan 

PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk Sidoarjo 

semua berusia produktif namun yang paling 

tinggi presentasenya yakni rentan usia 31-35 

tahun sebanyak 33 karyawan atau sebesar 

45,2%. 

Tingkat Pendidikan 

Deskripsi responden berdasarkan 

tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.3 

di bawah ini : 

Tabel 3. Karakteristik Responden 

Berdasarkan Pendidikan 

 

Pendidikan Jumlah  (%) 

SMA/SMK 61 83,6 

Sarjana / Diploma 12 16,4 

 Jumlah 73 100 

Sumber : diolah penulis (2020) 

Berdasarkan Tabel di atas 

menunjukkan bahwa dari 73 responden 

karyawan PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk 

Sidoarjo, tidak ada yang memiliki tingkat 

pendidikan SD, dan SMP, terdapat sebanyak 

61 responden (83,6%) berpendidikan terakhir 

SMA/SMK dan terdapat 12 responden 

(16,4%) berpendidikan terakhir 

Sarjana/Diploma. Maka dapat disimpulkan 

bahwa sebagian responden dalam penelitian 

ini adalah karyawan PT. Jasuindo Tiga 
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Perkasa Tbk Sidoarjo dengan pendidikan 

terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA) 

 

Masa Kerja 

Deskripsi responden berdasarkan masa 

kerja diperlihatkan dalam tabel 4.4 diberikut 

ini : 

Tabel 4 Karakteristik responden berdasarkan 

masa kerja 

 

Masa kerja Jumlah  (%) 

< 1 thn 10 13,7 

1 -5 thn 22 30,1 

5 - 10 thn 28 38,4 

< 10 thn 13 17,8 

Jumlah 73 100% 

Sumber : diolah penulis (2020) 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat 

bahwa responden yang masa kerja 5-10 tahun 

memiliki prosentase tertinggi yaitu sebesar 

38,4% yaitu sebanyak 28 karyawan. Hal ini 

dapat disimpulkan karyawan PT. Jasuindo 

Tiga Perkasa Tbk Sidoarjo hampir 

setengahnya memiliki durasi masa kerja 5-

10 tahun

. 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Tabel 5 Regresi Linier Berganda 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.669 .914  4.826 .072 

mutasi .089 .051 .145 3.741 .016 

reward .118 .044 .235 4.400 .001 

kemampuan kerja .458 .081 .563 5.717 .014 

promosi jabatan .380 .059 .340 3.143 .000 

a. Dependent Variable: kinerja    

Sumber : Hasil Olah data SPSS (2020) 

Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh 

modelpersamaan regresi sebagai berikut : 

Y = a + b1X1+ b2X2+ b3X3+b4X4+ e 

  Y =  1,669 + 0,089 X1 + 0,118 

X2 + 0,458 X3 + 0,380 X3+ e 

Berdasarkan persamaan diatas dapat 

disimpulkan beberapa hal antara lain : 

Konstanta (a)  

a merupakan nilai konstanta yang bernilai 

positif 1,669. Hal ini menunjukkan jika 

variabel Mutasi (X1), Reward (X2), 

Kemampuan Kerja (X3) dan Promosi Jabatan 

(X4) naik atau berpengaruh dalam satu 

satuan, maka variabel Kinerja (Y) juga akan 

naik.  

Mutasi (X1)  

Koesfisien bernilai positif (0,089) antara 

mutasi (X1) dengan variabel Kinerja (Y). 

Dapat diartikan bahwa variabel tersebut 

memiliki hubungan positif. Maka dapat 

disimpulkan bahwa jika variabel mutasi 

mengalami kenaikan satu satuan, maka 

variabel Kinerja akan mengalami kenaikan 

sebesar 0,089 satuan. Hal ini berarti semakin 

baik mutasi maka akan meningkatkan 

Kinerja. 

Reward (X2)  

Nilai koefisien bernilai positif (0,118) 

antara variabel reward (X2) dan variabel 

Kinerja (Y) yang artinya variabel tersebut 

memiliki hubungan positif. Maka dapat 

disimpulkan bahwa Jika variabel reward 

mengalami kenaikan satu satuan maka 

variabel Kinerja akan mengalami kenaikan 

sebesar 0,118 satuan. Hal ini berarti semakin 

baik reward maka Kinerja juga akan 

meningkat 

Kemampuan Kerja (X3)  

Nilai koefisien bernilai positif (0,458) 

antara variabel kemampuan kerja (X3) dan 

variabel Kinerja (Y) yang artinya variabel 

tersebut memiliki hubungan positif. Maka 

dapat disimpulkan bahwa Jika variabel 

kemampuan kerja mengalami kenaikan satu 
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satuan maka variabel Kinerja akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,458 satuan.  

Promosi jabatan (X4)  

Nilai koefisien bernilai positif (0,380) 

antara variabel promosi jabatan (X4) dan 

variabel Kinerja (Y) yang artinya variabel 

tersebut memiliki hubungan positif. Maka 

dapat disimpulkan bahwa Jika variabel 

promosi jabatan mengalami kenaikan satu 

satuan maka variabel Kinerja akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,380 satuan.  

 

Pengujian Hipotesis  

Uji Simultan (Uji F)  

Uji Simultan (Uji F) bertujuan untuk 

menguji pengaruh variabel Mutasi (X1), 

Reward (X2), Kemampuan Kerja (X3) dan 

Promosi Jabatan (X4) secara simultan 

terhadap Kinerja Karyawan (Y)   

Dengan dasar penganmbilan keputusan 

sebagai berikut:  

H0 : nilai  sig > 0,05 berarti Ho diterima dan 

Ha ditolak.  

Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh secara simultan  antara variabel X1, 

X2,X3dan X4 terhadap variabel Y.  

Ha : nilai  sig < 0,05 berarti Ho ditolak dan 

Ha diterima.  

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh secara simultan  antara variabel X1, 

X2,X3dan X4 terhadap variabel Y.  

Berikut adalah hasil uji simultan dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 6 Pengujian Menggunakan Uji F ANOVA 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 176.235 4 44.059 85.338 .000
a
 

Residual 35.107 68 .516   

Total 211.342 72    

a. Predictors: (Constant), promosi jabatan, kemampuan kerja, mutasi, reward 

b. Dependent Variable: kinerja    

Dari hasil pengujian secara simultan 

menunjukkan nilai sig sebesar 0,000 pada 

tingkat kepercayaan signifikansi sebesar 

5% yang lebih kecil dari α=0,05 maka dari 

hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa H0 

ditolak dan Ha diterima, artinya variabel 

bebas mempunyai pengaruh secara 

simultan terhadap variabel terikat.  

Jadi dapat disimpulkan Mutasi (X1), 

Reward (X2), Kemampuan Kerja (X3) dan 

Promosi Jabatan (X4)  secara simultan 

berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan 

(Y) 

Uji Parsial (Uji t)  

Uji t (Parsial) digunakan untuk 

menguji pengaruh variabel Mutasi (X1), 

Reward (X2), Kemampuan Kerja (X3) dan 

Promosi Jabatan (X4) naik atau 

berpengaruh secara parsial terhadap 

Kinerja (Y) menggunakan uji t. Berikut 

adalah hasil uji parsial dapat dilihat pada 

berikut ini :  

Tabel 7 Pengujian Menggunkan Uji t 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.669 .914  4.826 .072 

mutasi .089 .051 .145 3.741 .016 

reward .118 .044 .235 4.400 .001 

kemampuan kerja .458 .081 .563 5.717 .014 

promosi jabatan .380 .059 .340 3.143 .000 

a. Dependent Variable: kinerja    
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1. Uji H1 

Berdasarkan uji t diperoleh nilai sig 

sebesar 0,016. Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai sig < 0,05  dengan demikian 

H1 diterima dan HO di tolak, artinya 

variabel mutasi  mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap Kinerja. 

2. Uji H2 

Berdasarkan uji t diperoleh sig 

sebesar 0,001. Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai sig < 0,05 dengan demikian 

H2 diterima dan HO di tolak, artinya 

variabel reward mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap Kinerja. 
 

3. Uji H3 

Berdasarkan uji t diperoleh sig 

sebesar 0,014. Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai sig < 0,05  dengan demikian 

H3 diterima dan HO di tolak, artinya 

variabel kemampuan kerja mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap 

Kinerja. 

4. Uji H4 

Berdasarkan uji t diperoleh sig 

sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai sig < 0,05  dengan demikian 

H4 diterima dan HO di tolak, artinya 

variabel promosi jabatan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap 

Kinerja 

 

Koefisien Determinan Berganda (Uji R
2
)  

R
2
 (Determinan) Digunakan untuk 

menghitung kemampuan model regresi dalam 

menjelaskan perubahan variabel tergantung 

akibat variasi variabel bebas.   Bila R
2
 

semakin mendekati 1 atau 100% berarti 

semakin baik model regresi tersebut dalam 

menjelaskan variabelitas variabel tergantung . 

Berikut ini adalah tabel dari hasil 

pengujiannya : 

 

Tabel 8  Uji R2 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .913
a
 .834 .824 .719 

a. Predictors: (Constant), promosi jabatan, kemampuan kerja, mutasi, 

reward 

Sumber : Hasil Olah data SPSS (2020) 

Berdasarkan analisis yang dilakukan 

menggunakan regresi linier berganda dengan 

bantuan program stastistik SPSS versi 18 

diperoleh nilai koefisien determinasi (R 

Square) sebesar 0,834. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel Mutasi (X1), Reward (X2), 

Kemampuan Kerja (X3) dan Promosi Jabatan 

(X4) dapat mempengaruhi Kinerja sebesar 

83,4% sedangkan  16,6% dipengaruhi oleh 

variabel bebas lain yang tidak dimasukkan 

dalam peneliti ini. 

Pembahasan 

Mutasi eTerhadap eKinerja 

Berdasarkan ehasil epengujian 

edidapat ehasil evariabel emutasi 

emempunyai epengaruh eyang esignifikan 

eterhadap eKinerja, elebih elanjut evariabel 

etersebut ememiliki ehubungan epositif, 

eHaleini eberarti esemakin ebaik emutasi 

emaka eakan emeningkatkan eKinerja 

Hubungan eantara emutasi ekerja 

eterhadap eKinerja emenurut eKadarisman, 

e(2014:68) eMutasi eadalah ekegiatan eproses 

epemindahan efungsi, etanggung ejawab,dan 

estatus eketenagakerjaan, etenaga 

ekerjakesituasietertentu dengan 

tujuaneagaretenaga kerja yange 

ebersangkutan ememperoleh kepuasan ekerja 

eyang emendalam edan edapat ememberikan 

eKinerja yang esemaksimal emungkin 

ekepada eorganisasi. ePada edasarnya emutasi 

etermasuk edalam efungsi epengembangan 

ekaryawan, eyang edilakukan ebaik esecara 

ehorizontal emaupun esecara evertikal 

ekarena etujuannya euntuk emeningkatkan 

eefesiensi edan eefektivitas ekerja 
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esertaeprestasi ekerja ekaryawan edalam 

eperusahaan etersebut. eOleh ekarena eitu 

edengan emutasi ediharapkan ememberikan 

euraian epekerjaan, esifat epekerjaaan, 

elingkungan epekerjaan edan ealat-alat ekerja 

eyang ecocok ebagi ekaryawan ebersangkutan 

esehingga eia edapat ebekerja eefisien edan 

eefektif epada ejabatan eitu, esehingga 

eKinerja emampu etercapai. 

Hasil epenelitian eini edidukung eoleh 

epenelitian eErdan e(2019) emenyimpulkan 

eada epengaruh emutasi ekerja epada 

eKinerja. eHal eini edapat ediartikan ebahwa 

emutasi eyang edilakukan eoleh eorganisasi 

eakan eberpengaruh ebaik eterhadap eKinerja 

ekaryawan. eKemudian epenelitian eSamrin 

e(2018) eMutasi eberpengaruh esignifikan 

eterhadap eKinerja 

 

Reward eTerhadap eKinerja 

Berdasarkan ehasil epengujian 

edidapat ehasil evariabel ereward 

emempunyai epengaruh eyang esignifikan 

eterhadap eKinerja, elebih elanjut evariabel 

etersebut ememiliki ehubungan epositif, eHal 

eini eberarti esemakin ebaik ereward emaka 

eKinerja ejuga eakan emeningkat 

Hubungan eantara ereward edan 

eKinerja esecara eteori e(Sajuyigbe eet eal 

e2015:28) epenghargaan esebagai esebuah 

esistem eyang ememberikan ekontribusi 

eterhadap eKinerja ekaryawan edengan 

emenghubungkan ekepentingan ekaryawan 

ekepada emereka eyang eberasal edari etim 

edan eorganisasi esehingga emeningkatkan 

eusaha edan eKinerja. e(Sudarmanto e2014 e: 

e192) ewujud epenghargaan/reward edapat 

eberupa egaji epokok/upah edasar e, egaji, 

evariabel, einsentif, euang ejasa, eprestasi, 

epromosi ejabatan, eliburan, epensiun. 

eDengan eadanya ereward eyang ediberikan 

eperusahaan emaka eakan esemakin etinggi 

epula eKinerja eyang eakan ediberikan eoleh 

ekaryawan ekepada eperusahaan eatau 

esebaliknya esemakin erendah eKinerja 

ekaryawan emaka eakan esemakin erendah 

ereward eyang editerima. 

Hasil epenelitian eini edidukung eoleh 

epenelitian ePawastri, edkk epada etahun 

e2018 emenyimpulkan ebahwa eada 

epengaruh epositif edan esignifikan eantara 

ereward eterhadap eKinerja, 

ekemudianepenelitian eSuhartini e(2019) 

ejuga emenyimpulkan ebahwa eReward e(X2) 

ememiliki epengaruh eyang esignifikan 

eterhadap evariabel eKinerja eKaryawan. 

 

Kemampuan ekerja eTerhadap eKinerja 

Berdasarkan ehasil epengujian edidapat ehasil 

evariabel ekemampuan ekerja e emempunyai 

epengaruh eyang esignifikan eterhadap 

eKinerja, elebih elanjut evariabel etersebut 

ememiliki ehubungan epositif, eHal eini 

eberarti esemakin ebaik ekemampuan ekerja 

emaka eKinerja ejuga eakan emeningkat 

Aspek epenting euntuk emeningkatkan 

ekemampuan ekerja epegawai edikemukakan 

eoleh eHandoko e(2012) ediukur edari 

eKecakapan eKerja, eKeahlian eKerja, 

eKesehatan eFisik, eKondisi eLingkungan 

eKerja edan eTanggung ejawab. eAspek-  

aspek ekemampuan ekerja etersebut etampak 

eberhubungan eantara eKinerja epara 

epegawai eyang ebekerja epada esetiap 

eorganisasi euntuk epencapaian etujuan eyang 

etelah editetapkan edengan esegala esegi 

esebagai esuatu eproses eyang eperlu 

editempuh esecara eterus emenerus. eDengan 

edemikian, ekemampuan ekerja eterkait 

edengan eKinerja dari esetiap eorang euntuk 

epencapaian ehasil ekeseluruhan eyang 

edicapai eorganisasi. e 

Teori ediatas esesuai edengan ehasil 

epenelitian eMathor e(2018) emembuktikan 

ebahwa ekemampuan ekerja emempunyai 

epengaruh eyang esignifikan eterhadap 

eKinerja epegawai, ekemudian epenelitian 

eyang edilakukan eoleh eAsmuni, e(2012) 

ejuga emenyimpulkan ebahwa eKemampuan 

e(abilities) eberpengaruh esignifikan 

eterhadap eKinerja ekaryawan 

 
Promosi eJabatan eTerhadap eKinerja 

Berdasarkan ehasil epengujian 

edidapat ehasil evariabel epromosi ejabatan e 

emempunyai epengaruh eyang esignifikan 

eterhadap eKinerja, elebih elanjut evariabel 

etersebut ememiliki ehubungan epositif, eHal 

eini eberarti esemakin ebaik epromosi 

ejabatan emaka eKinerja ejuga eakan 

emeningkat 

Hubungan eantara epromosi ejabatan 

edan eKinerja eadalah epada edasarnya 

epromosi emerupakan eperpindahan 
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edariesatu ejabatan eke ejabatan elain eyang 

elebih etinggi esebagai eimbalan ekarena 

eprestasi ekerjanya eyang ebaik, emasa 

ekerjanya eyang elama, edan elainnya. eHal 

eini emenunjukkan ebahwa edengan epromosi 

ekerja ekaryawan esebagai etolak eukur eatas 

eKinerja eyang etelah edicapai eoleh esuatu 

ekaryawan eBambang eWahyudi e(2015:173) 

e. ePelaksanaan epromosi ejabatan eyang 

edilakukan ePerusahaan eberdaasarkan 

epenilaian eobyektif eselain esebagai ealat 

ebagi epemenuhan ekebutuhan ekaryawan 

euntuk emaju edan eberkembang, eselain eitu 

ejika eada ekesempatan euntuk edipromosikan 

ebagi esetiap ekaryawan eyang eberdasarkan 

easas ekeadilan edan eobyektivitas eakan 

emendorong ekaryawan ebekerja egiat, 

esemangat, eberdisiplin edan eKinerja eyang 

esemakin ebesar esehingga e esasaran 

eperusahaan eyang eoptimal edapat edicapai. 

Hasil epenelitian eini edidukung eoleh 

epenelitian eMargahana edan eSari e(2018) 

emenyebutkan ebahwa epromosi ejabatan 

emempunyai epengaruh eyang ekuat 

eterhadap eKinerja edengan ekorelasi eyang 

ekuat, ekemudian epenelitian eAnita e(2017) 

ejuga emenyimpulkan ebahwa esecara 

eparsial evariabel epromosi ejabatan 

eberpengaruh esignifikan eterhadap eKinerja 

ekaryawan 

 

SIMPULAN eDAN eSARAN 
 

Simpulan 
Berdasarkan e ehasil e epenelitian e edan 

e epengujian e eyang e edilakukan e emaka e 

edapat edisimpulkan ebeberapa ehal esebagai 

eberikut e: 

1. Mutasi eberpengaruh eterhadap eKinerja 

eKaryawan ePT. eJasuindo eTiga 

ePerkasa, eTbk 

2. Reward eberpengaruh eterhadap eKinerja 

eKaryawan ePT. eJasuindo eTiga 

ePerkasa, eTbk 

3. Kemampuan ekerja eberpengaruh 

eterhadap eKinerja eKaryawan ePT. 

eJasuindo eTiga ePerkasa, eTbk 

4. Promosi ejabatan eberpengaruh eterhadap 

eKinerja eKaryawan ePT. eJasuindo 

eTiga ePerkasa, eTbk 

5. Mutasi, ereward, ekemampuan ekerja 

edan epromosi ejabatan esecara esimultan 

eberpengaruh eterhadap eKinerja 

eKaryawan ePT. eJasuindo eTiga 

ePerkasa, eTbk 

Saran 

 Berdasarkan epenelitian eyang etelah 

edilakukan, eterdapat ebeberapa esaran eyang 

ebisa ediajukan eyaitu e: 

1. Dari ehasil epenelitian eini 

emembuktikan ebahwa eterdapat 

epengaruh eMutasi, ereward, 

ekemampuan ekerja edan epromosi 

ejabatan eberpengaruh esecara esimultan 

eterhadap eKinerja ekaryawan, 

eberdasarkan ehal etersebut emanajemen 

esumber edaya emanusia edalam 

eperusahaan esangat epenting edan 

ememperhatikan eterutama euntuk 

emeningkatkan eKinerja ekaryawan 

2. Dari ehasil epenelitian eini ejuga 

emembuktikan ebahwa eterdapat 

epengaruh eMutasi, ereward, 

kemampuan ekerja edan epromosi 

ejabatan eberpengaruh esecara eparsial 

eterhadap eKinerja ekaryawan, 

eberdasarkan ehal etersebut, eperusahaan 

esudah edapat emengetahui ebahwa 

euntuk emeningkatkan eKinerja 

ekaryawan, ehal eini ediharapakan 

ebahwa eperusahaan edapat ememberikan 

ekebijakan eatau eperaturan elebih ebaik 

elagi ekedepannya eterkait eMutasi, 

ereward, ekemampuan ekerja edan 

epromosi ejabatan eyang esemata-mata 

euntuk emewujudkan eKinerja 

ekaryawan eyang elebih ebaik 

a. Pada easpek emutasi ekaryawan 

eyang edilakukan eoleh eperusahaan 

eagar elebih emempertimbangkan 

eKinerja ekaryawan eyang emenurun 

esehingga editempatkan elebih etepat 

eagar ekemampuan ekaryawan elebih 

eterarah. 
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b. Pada easpek ereward eyang 

ediberikan eoleh eperusahaan 

ekepada ekaryawan ehendaknya 

ebervariasi edalam ebentuk emateriil 

emaupun eimmateriil, ehal eini eagar 

emenjadi emotivasi ekaryawan 

edalam emeningkatkan eKinerja 

emereka. 

c. Kemampuan ekerja ekaryawan 

esudah ebaik, enamun eada 

ebeberapa eindikator eyang eperlu 

ediperhatikan eoleh eperusahaan, 

ediantarannya ebeberapa ekaryawan 

eyang ememiliki epengalaman ekerja 

eyang ekurang, eMaka edisarankan 

epimpinan eatau eperusahaan euntuk 

esecara eberkala emengadakan 

epelatihan eatau eworkshop 

esehingga ekemampuan edan 

epengalaman ekerja ekaryawan ebisa 

editingkatkan, ehal eitu edilakukan 

eoleh eperusahaan edalam eupaya 

euntuk emeningkatkan eKinerja 

ekaryawan edan ekemajuan 

ekaryawan 

d. Aspek epromosi ejabatan eyang 

edilakukan eperusahaan ecukup 

ebaik, enamun eharus edilakukan 

edengan etransparan edan editerima 

eoleh esemua epihak 
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